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  چکیده
ر هاي دانشگاهی کشور و تأثیر آن بتابداران کتابخانهکزدگی شغلی ادراك شده هدف از این پژوهش، بررسی فالت

صورت تصادفی به دو روش دستی و به ی کهبراي این منظور، اطالعات. می باشدفرسودگی شغلی و تمایل به ترك خدمت آنان 
زدگی میزان فالت دادندنتایج نشان . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بود، آوري شدهجمع تایی 537اي الکترونیکی از نمونه

 ی باشد؛متر از متوسط ل به ترك خدمت در کتابداران، بیش، فرسودگی شغلی و تمای)فالت ساختاري و فالت محتوایی(شغلی 
اك شده کارکنان با سابقه فالت شغلی ادرکه در حالی، زدگی تفاوت معنادار ایجاد نکرددر ادراك فالت ،جنسیتهمچنین، 

فالت شغلی ادراك شده، بر تمایل  کردند هاي رگرسیونی مشخصبر این، تحلیلعالوه  .تر بودتر، بیشتر و تحصیالت کمکار بیش
اند، تري را ادراك کردهزدگی بیش، کتابدارانی که فالت؛ به عبارت دیگردارد يبه ترك خدمت و فرسودگی شغلی تأثیر معنادار

  . انددهدافرسودگی شغلی و تمایل به ترك خدمت بیشتري را نیز گزارش 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate career plateau of academic librarians and 
their impact on burnout and intention to leave. For this purpose, data was analyzed from a 
sample of 537 collected both manually and electronically from research population. The 
results show a rate of above average job Plateau including structural and content Plateau, 
burnout and intention to leave among librarians. While gender does not make a significant 
difference in the perception of job plateau, less educated and more experienced employees 
perceive more plateauing. In addition, regression analysis indicates that career plateau has 
significant impact on burnout and intention to leave of librarians. In other words, librarians 
with higher perceived career plateau, tend to experience more job burnout and intention to 
leave. 
Keywords: Career plateau, Structural plateau, Content Plateau intention to leave, Job 
burnout 

 
  مقدمه

هستند، با  شرفتیدر حال پ ،در سازمان یمناسب یشغل ریکه در مس یکارکنان ،ها نشان داده است پژوهش
به ترك سازمان و  لیو تما ترند یدارند، راض يشتریب یو فرانقش یعملکرد نقش نند،ک یکار م يشتریب زهیانگ

 يها حل راه افتنی یپهمواره در ها  سازمان ،لیدل نیبه هم. شود یها کمتر مشاهده مآن نیدر ب بتیغ
پژوهشگران  .)Rotondo & Perewe, 2000, P. 2623( کارکنان هستند یشغل ریمس تیریمد ياثربخش برا

را که  یتا عوامل ،اند تمرکز کرده ،مختلف يها در سازمان ،کارکنان یشغل ریمس تیریمد یبر بررس زین
به  ،یشغل ریکه در چرخه مس یاز عوامل یکی. کنند ییشناسا شود یم یشغل ریمس تیریبهبود مد منجر به
به عقیده . است 1یشغل یزدگ فالت دهیشده است، پد ییشناسا ،یسازمان يامدهایپ راثرگذار ب یاملعنوان ع
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      75                     زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترك خدمت کتابدارانتأثیر فالت 

ها و اي بحرانی براي سازمانبه سرعت تبدیل به مسأله ،زدگی شغلیبسیاري از پژوهشگران کارراهه، فالت
که مدیریت صحیح  ،هاي آینده خواهد بودترین موضوعات دههیکی از مهم و قطعاً ؛مدیران شده است

  ). Salami, 2010, P. 500( می طلبدبراي اجتناب از نارضایتی کارکنان را 

 يبرا ندهیمراتب سازمان در آ  احتمال حرکت در سلسله و رد استف یشغل ریدر مس يا نقطه« ،یفالت شغل
 .Lee, 2003, P. 539; Trembbay & Roger, 2004, P. 999; Yamamoto, 2006, P)کم است اریبس وي

اند که اکثر داشتهاند به این نکته اشاره  نویسندگانی که اولین بار در مورد این پدیده مطالعه کرده . (245
به . به خصوص کسانی که به دنبال رشد در مسیر شغلی هستند ،کنند کارکنان، فالت شغلی را تجربه می

کنند، استرس، ناامیدي، احساس شکست و گناه را نیز در  ها کسانی که فالت شغلی را تجربه می اعتقاد آن
بزنگاه تغییر، تحول، بازنگري و «توان فالت شغلی را همچون  ها، میبه اعتقاد آن. کنار آن خواهند داشت

 & Oriarewo, Agbim & Owoicho, 2013, P. 2252; Beheshtifar( تلقی کرد» ارزیابی مجدد

Modaber, 2013, P. 650.( 
تر، سازي، تغییر ساختار سازمانی، ادغام و اتحادهاي استراتژیک و از همه اساسیمهندسی مجدد، کوچک

ترین دالیلی هستند که از جمله مهم هاي کاري،دت گرفتن رقابت در محیطهاي تکنولوژیک و شپیشرفت
صورت ها بهاند آنهاي امروزي گرفته و باعث شدههاي ارتقاء و پیشرفت را از کارکنان سازمانفرصت
که جا از آن .)Burke & Mikkelsen, 2006, P. 692( تري در یک جایگاه و پست باقی بمانندطوالنی

اغلب کارکنان، ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی را به عنوان شاخصی اساسی براي سنجش موفقیت در شغل 
شغلی   ضرورت توجه به مقوله فالت ،)Appelbaum & Finestone, 1994, P. 13( گیرنددر نظر می

هایی را براي یادگیري کارکنان انتظار دارند سازمان، فرصت. ناپذیر شده استها اجتنابتوسط کلیه سازمان
ها در آینده بسیار مفید و اي و قابلیت استخدام آنهایی که براي توسعه حرفهها فراهم کند، فرصتآن

که دریابند ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی غیرقابل دستیابی است، کارکنان در صورتی. ش باشداثربخ
و در نتیجه تمایل به ترك سازمان افزایش خواهد  ،هاي دیگر جستجو خواهند کردپیشرفت را در سازمان

که حداقل  دهد یمهاي بزرگ دنیا نشان نتایج مطالعه اخیر در سطح سازمان ).Lee, 2003, P. 539( یافت
ترفیع و ارتقاء، در جستجوي  ، به دلیل نارضایتی از مسیرقرار گرفتندبررسی که مورد درصد افراد نمونه  40

هاي شغلی جدیدي بوده اند و بسیاري از این افراد، به محض یافتن فرصت بهتر، سازمان هاي فعلی فرصت
  .)Conner, 2014, P. 198( خود را ترك کرده اند

 زدگیفالت دهیپدکتابداران مستعد که  شود یباعث م يشغل کتابدار تیماه و ها کتابخانه یازمانس ساختار
-تعدادي کارشناس است که در بخش و) مدیر(متشکل از رئیس بیشتر کتابخانه ها،  ساختار .ی باشندشغل
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ول به کار مشغ...) و نظیر فهرست نویسی، سفارشات، مرجع، اطالع رسانی، امانات(هاي مختلف کتابخانه 
 با چالش هاي بسیاري روبرو را کارکنانساختار تخت کتابخانه ها، مسیر عمودي ارتقاء براي  هستند؛ و این

 ها دگرگون شدهها و سازمانهاي کاري کارکنان در همه پستامروزه ارزش از سوي دیگر،. کرده است
یادگیري و  ،تري براي رشدهاي بیشفرصتتظار داشته و در پی ها خودشکوفایی بیشتري از شغل انآن است؛

 اندامنه فعالیت و اختیاراتشکه قاعده مستنثنی نیستند و در صورتی کتابداران نیز از این . پیشرفت هستند
سابقه ها که بعد از سال تصوراین .د داشتنخود خواهی از آینده شغلمبهم تصوري  ،ماندببدون تغییر باقی 

و شغلی تبر رضای نندوتغییري نک سازمانی باقی ماندهنمودار سطح از همچنان در یک  کار و فعالیت،
ه براي ها و نو پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که نه براي آناثر منفی خواهد گذاشت ها عملکرد آن

به شناخت  یو سازمان يکار يامدهایبر پ یشغل یزدگ اثرات فالت ییشناسا. سازمان، مطلوب نخواهد بود
کتابداران  نیدر ب یزدگ فالت وعیش زانیشناخت م ،نیعالوه بر ا. کندیکمک م دهیپد نیا شتریچه ب هر

 دهیپد نیا لیجهت تعد یمناسب يها حل کمک کند تا راه یمنابع انسان رانیارشد و مد رانیبه مد تواندیم
ن دانشگاهی و کتابدارا یشغل یزدگ فالتبر این اساس، هدف از این پژوهش، سنجش میزان  .اتخاذ کنند

 جینتا ،نیعالوه بر ا .استنظیر تمایل به ترك خدمت و فرسودگی شغلی  ،تأثیر آن بر نگرش هاي شغلی
هر چه مشاغل . افراد جامعه است يها برا در جهت برابر کردن فرصت یگام یدر سطح مل 1پژوهش نیا

 پردازند، یم تیبهتر به فعال يردافراد برابر باشد افراد با عملک يبرا ماندر ساز شرفتیو فرصت پ تر یغن
 .برخوردارند يشتریاز سالمت ب تیدارند و در نها يشتریو تعهد ب زهیانگ

  مرور مبانی نظري
کنند و اکثر اغلب افراد، حرفه خود را با انتظار ویژه براي رسیدن به باالترین سطح در سازمان شروع می

ها ترین پاداشها و دریافت بیشمسئولیتو  هان پستها به رشد و ترقی، کسب قدرت، رسیدن به باالتریآن
لی بسیار اما در شرایط کنونی، پیشرفت و ارتقاء در مسیر شغ ).Clark, 2005, P. 77( دهنداهمیت می

هاي آرمانی خود، یابی به هدفدر نتیجه بسیاري از کارکنان، پیش از دست .رقابتی و دشوار شده است
هاي شغلی است که در دهنده وضعیتی در دورهفالت شغلی نشان. اهند کردزدگی شغلی را تجربه خوفالت

، )1977(به اعتقاد فرنس، استونر و وارن  .شوندآن افراد از لحاظ ارتقا و حرکت عمودي و افقی محدود می
________________________________________________________________ 

است که  "کتابداران کشور یمثبت و منف يکار يامدهایبر پ یشغل یزدگ اثرات فالت یبررس"این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان . 1
 .توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مورد تصویب قرار گرفته است
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جهت ارتقا، اندك  اي در مسیر شغلی است که در آن امکان حرکت عمودي رو به باالفالت شغلی، نقطه
-، فالت)2004(به اعتقاد فاستر، شاستري و ویتان  ).Sani Hassan, Ismail & Uli, 2006, P. 17( باشد

 روانی است که کارکنان پس ازتوقف موقت یا دائم در مسیر پیشرفت وناکامی ناامیدي احساسزدگی، 
ر تعریفی د ).Foster, Shastri, & Withane, 2004, P. 34( کنندتجربه میآن را اي خود حرفهشغلی و 

تري یابند و فرصت کم اي است که در آن کارکنان کار خود را غیر چالشی می دیگر، فالت شغلی نقطه
برخی از تحقیقات،  .)Lee, 2003, P. 539( بینند هاي خود فراهم می يتخصص و توانمند  براي توسعه

، تصدي شغل به مدت بر همین اساس. فالت شغلی را بر مبناي مدت زمان تصدي شغل تعریف کرده اند
که بنا به نظر اکثر محققان، تصدي شغل درحالی زدگی است؛معرف فالت ،پنج سال و عدم ارتقا پس از آن

  ).Miles, Gordon& Storlie, 2013, P. 2( شودسال، فالت شغلی محسوب می 5تا  3به مدت 
دالیل فردي ) 1: (کنند یم میزدگی شغلی را به سه دسته تقسدالیل ایجاد فالت) 1995(ترمبلی و راجر 

دالیل خانوادگی شامل مشغولیت شغلی همسر، میزان بار کار ) 2(شامل سن، رتبه، کانون کنترل بیرونی، 
اي پیشین در سازمان، تمایل به پیشرفت، پست ه دالیل سازمانی شامل موفقیت) 3(مربوط به خانواده و 

زدگی  هایی که در زمینه اثرات فالت سه با تعداد پژوهشدر مقای. عملیاتی، ارزیابی سرپرست و تعهد به کار
دیده تر کم زدگی شغلی را بررسی کرده باشند شغلی انجام گرفته است، تعداد تحقیقاتی که دالیل فالت

  ).  Tremblay, Roger & Toulouse, 1995, P. 225( می شود

 & Burke( کند را مطرح می» 3دگیزن«و » 2محتوایی«، »1ساختاري«زدگی  سه نوع فالت) 1986(باردویک 

Mikkelsen, 2006, P. 693(.  به اعتقاد وي، فالت ساختاري زمانی است که افراد به باالترین سطح
مراتب  هاي موجود در سلسله ساختاري، ناشی از محدودیت  فالت. رسند سازمانی که در توان دارند می

هاي محدودتري وجود  رود پست التر در سازمان میهاي با زیرا هر چه فرد به رده ،ساختار سازمانی است
در برخی موارد نیز اصالً  براي رفتن به رده بعدي را ندارد؛ هاي الزم ها و توانایی دارد و یا فرد همه مهارت
زیرا تقریباً  ،در این مورد صادق است% 99قانون «: گوید می) 1986(باردویک . پست باالتري وجود ندارد

با توجه به  .»رسند ر شغلی خود به فالت شغلی میرفتن در سلسله مراتب سازمانی در مسی همه در مسیر باال
افراد بیشتري در  ،)التحصیالن  افزایش تعداد فارغ(روندهاي اخیر اجتماعی و باال رفتن سطح تحصیالت افراد 

________________________________________________________________ 
1. Structural Plateau 
2. Content Plateau 
3. Life Plateau 
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رسند، در سنی که میاغلب افراد در میانۀ زندگی خود به این مرحله . رسند تر به فالت شغلی می سن پایین
  . مسائل اصلی زندگی در جریان و حاد است

کند و دیگر امکان  کامالً تسلط پیدا می ،محتوایی است که وقتی فرد به شغل  زدگی، فالت نوع دیگر فالت
اي بیشتر در معرض این پدیده قرار دارند، باردویک  با این که افراد حرفه. دهد یادگیري بیشتر ندارد، رخ می

اش تکرار  ها و مسائل سئولیتم«اي را تجربه کند اگر  دهد که هر کس ممکن است چنین پدیده ر میهشدا
مانند، برخی  شوند همچنان شایسته و راضی باقی می زدگی محتوایی می کارکنانی که دچار فالت  .»شوند

تا حس امنیت را در  ،کنند آیند به این صورت که در برابر تغییرات مقاومت می نیز با این موقعیت کنار می
  . کنند تغییر، شکست به دنبال دارد خود حفظ کنند زیرا تصور می

هاي اندکی در مورد آن انجام گرفته  زدگی در زندگی است که پژوهش زدگی، فالت نوع سوم فالت
) 1986(باردویک . اند زدگی افراد در مسیر شغلی متمرکز شده ها بر بررسی فالت است؛ زیرا اکثر پژوهش

هاي زندگی رضایتی  زدگی در زندگی شامل این احساس است که در هیچ یک از زمینه فالت«معتقد است 
زدگی در زندگی شامل احساس اجبار براي انجام کارهایی است که فرد در  فالت. »حاصل نخواهد شد

عبارت دیگر، به . ها ندارد ها تعهدي داده است و اکنون دیگر احساس تعلقی به آنگذشته براي انجام آن
اي که افراد در نقش خارج از کار خود گیر به گونه ،کندفالت زندگی، یک احساس فردي را توصیف می

-و هیچ شودزمانی که فرد دچار روزمرگی  گردد،به زندگی و حیات فرد باز میاین عوامل . افتاده باشند

 ).Lentz, 2004, P. 19( گونه عالقه و لذتی در زندگی شخصی احساس نکند
-گیري به دو نوع تقسیم میزدگی شغلی با توجه به بستر ایجاد و حوزه شکلبندي دیگري، فالتدر دسته

 درصدددهد که کارکنان حتی با دارا بودن توانمندي، زمانی رخ می )فردي( فالت شغلی شخصی: شود
ت شغلی سازمانی که در فال ؛ وهاي بیشتري داشته باشندخواهند مسئولیتو نمی نیستندهاي شغلی پیشرفت

به دلیل عدم ، و این ممکن است یا توانند پیشرفت کنندآن، افراد خواهان پیشرفت شغلی هستند ولی نمی
 دلیل اعتقاد مدیریت مبنی برعدم توانمندي اجرایی براي ارتقا باشدیا به ،امکان وجود فرصت و شانس

)Clark, 2004, P. 2003.( 
شماري دارد که در زدگی شغلی پیامدهاي فردي و سازمانی بیفالتبراساس تحقیقات انجام شده، 

 & Choy( کاهش رضایت شغلی توان بهاز آن جمله می. ها اشاره شده استتحقیقات مختلف به آن

Savery, 1998; Lee, 1999; Nachbagauer & Riedl, 2002; Jung & Tak, 2008; Salami, 2010( ،
 ,Choy & Savery( کاهش تعهد سازمانی ،)Lee, 2002( کاهش رضایت از مسیر شغلی

1998;Nachbagauer & Riedl, 2002; Jung & Tak, 2008; Salami, 2010(، کاهش عملکرد شغلی 
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)Ettington, 1998; Nachbagauer & Riedl, 2002(، کاهش رفتار شهروندي سازمانی )Hurst, Kungu 

& Flott, 2012(، افزایش تمایل به ترك خدمت )Lee, 1999; Heilmann, Holt& Rilovick, 2008; 

Lentz & Allen, 2009; Ongori, & Agolla, 2009; Klehe, Zikic, Van Vianen & De Pater, 
 و )McCleese, Eby, Scharlau & Hoffman, 2007( افزایش استرس و افسردگی در کارکنان ،)2011

  & Feldman & Weitz, 1988; Allen, Poteet & Russell, 1998; Burke( افزایش فرسودگی شغلی

Mikkelsen, 2006( زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به در این پژوهش، تأثیر فالت .اشاره کرد
  . ترك خدمت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است

ا فرس فرسودگی شغلی مبین خستگی جسمی، روحی و ذهنی ناشی از کار بلندمدت در شرایط روحی طاقت
 ،شود و شخص دچار فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژي و نشاط تعریف می. است

فرسودگی شغلی حالتی است که در یک فرد . دهد انگیزي را نسبت به انجام شغل نشان میاحساس کسالت
حیط بدین ترتیب که شخص در م. م و مکرر استئید و پیامدي از فشار شغلی داآ شاغل به وجود می

کند و این فشار، دایمی و مکرر بوده و در نهایت به  کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می
 & Schaufeli( دهد کاهش انرژي رخ میوضعیت احساس  در این. دشو احساس فرسودگی تبدیل می

Greenglass, 2001, P. 501(.  واند باعث تکه فرسودگی شغلی می شده است تحقیقات نشان دادهدر
 اضطراب، افسردگی، کاهش خودباوري، کاهش عملکرد و افزایش مشکالت سالمتی در افراد شود

)Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, P. 398.( 
هاي شغلی، از فراوانی اي میان پدیده فالت شغلی و فرسودگی شغلی به نسبت سایر نگرشتحقیقات رابطه

زدگی شغلی و  ت روابط بین رفتارهاي مقابله با فال) 2000(پروو  روتوندو و. کمتري برخوردار است
هدف از این پژوهش بررسی و تعیین کارایی . پیامدهاي سازمانی آن براي کارکنان را بررسی کردند

هاي مثبت  زدگی بودند فعالیت در بین کارکنانی که دچار فالت. زدگی شغلی بود رفتارهاي مقابله با فالت
ها با  ها یا تیم اي، پروژه اختن وظایف شغلی، منتورینگ، مسیرهاي شغلی فنی و وظیفهمانند گسترده س

در بین کارکنانی که در فالت شغلی نبودند رابطه معنادار . هاي مثبت و عملکرد رابطه مثبت داشت نگرش
به ترك  بین رفتارهاي منفی مانند سرزنش کردن مافوق یا سازمان، تمایل. بین این متغیرها مشاهده نشد

 هاي بیشتر رابطه مثبت تر و استرسهاي کاري ضعیف خدمت، استفاده از الکل یا مواد مخدر و نگرش
زدگی شغلی، سایر تحقیقات نیز نشان داد فالت .)Rotondo & Perewe, 2000, P. 2623( وجود دارد

ها ش عملکرد آنو از این طریق به کاه می کنداسترس، اضطراب و فرسودگی شغلی کارکنان را تشدید 
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 ,Feldman & Weitz, 1988; Allen, Poteet & Russell, 1998; Burke &  Mikkelsen( شودمنجر می

  :گیردبر این اساس، سئوال اول پژوهش حاضر شکل می .) 2006
  

 زدگی شغلی کتابداران بر فرسودگی شغلی آنان تأثیر دارد؟آیا  فالت 

ري مد نظر قرار گرفته است و به صورت فرایند فکر کردن، هاي بسیاتمایل به ترك خدمت در پژوهش
صورت در بسیاري از تعاریف، تمایل به ترك خدمت،به. ریزي و قصد ترك شغل تعریف شده استبرنامه
اعتقاد  .)Chan & Morrison, 2000, P. 114( محل کارتعریف شده است به ترك آگاهانه وعمدي تمایل

 و اندیشه ندفکر ک هاي جایگزینشود به گزینهز شغل و سازمان باعث میبر این است که نارضایتی فرد ا
-فالت در مورد رابطه .)Heilmann, Holt & Rilovick, 2008, P. 60( ترك سازمان در وي قوت گیرد

هاي تحقیقات یافته. هاي مختلف تناقض وجود داردزدگی شغلی و تمایل به ترك خدمت در بین پژوهش
زده در مقایسه با کارکنان دهد که کارکنان فالتنشان می) 1983(و اورپن ) 1995(ولوس ترمبلی، راجر و ت

که مطالعات اسلوکام، کرون، هنسن و رالینگز درحالی ؛زده تمایل بیشتري به ترك خدمت دارندغیر فالت
زمینه مشاهده تفاوت چندانی در این ) 1981(و یا در مطالعه ویگا  ،دهدنتایج متضادي را نشان می) 1985(

ت، نیز در مطالعه خود دریاف) 2008(هیلمن  .)Tremblay & Roger, 2004, P. 995-997( نمی شود
 افزایش تمایل به ترك خدمت کارکنان رابطه معنادار و مثبت داردزدگی شغلی ادراك شده، با فالت

)Heilmann, Holt & Rilovick, 2008(. ه صورت زیر تعریف بر این اساس، سئوال دوم پژوهش حاضر ب
  :شودمی

 زدگی شغلی کتابداران بر تمایل به ترك خدمت آنان تأثیر دارد؟آیا  فالت 

  
 روش تحقیق

جامعه آماري تحقیق، شامل . این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردي و از نظر روش انجام کار ، پیمایشی است
) نور، آزاد و غیر انتفاعیي سراسري، پیامهادانشگاه(هاي دانشگاهی کتابداران کشور است که در کتابخانه

از آنجا که آمار دقیقی از تعداد کتابداران دانشگاهی در دسترس نبود؛ براي دسترسی . مشغول به کار هستند
صورت تصادفی و به دو گونه دستی و الکترونیکی میان کتابداران دانشگاهی ها بهبه نمونه بهتر، پرسشنامه
پرسشنامه مورد تحلیل قرار  537آوري شده در نهایت هاي جمعز میان پرسشنامها. سراسر کشور توزیع شد

  :صورت زیر استاطالعات کلی نمونه به.گرفت
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 7/35سال،  25درصد افراد زیر  4/2 ؛درصد مرد بودند 31درصد زن و  69از مجموع افراد پاسخ دهنده 
 ؛شتندسال سن دا 46بیش از  درصد 4/20و  سال 45تا  36درصد افراد بین  5/41سال،  35تا  26درصد بین 

ك فوق دیپلم، داراي مدر  %4/6پاسخ دهندگان داراي مدرك تحصیلی دیپلم، % 3/9از نظر تحصیالت، 
افراد  % 8/33در رابطه با سابقه کار،  ؛بودندداراي فوق لیسانس و دکتري  % 8/33 داراي لیسانس و% 5/50

داراي سابقه خدمت % 7/16 اراي سابقه بین یازده تا پانزده سال،  د% 26داراي سابقه کار شش تا ده سال، 
ابقه داراي س  %9/1داراي سابقه بین بیست و یک تا بیست و پنج سال و % 5/21بین شانزده تا بیست سال، 

تا  31بین % 6/56ساعت در هفته،  30تر از گویان کمپاسخ% 5/7چنین هم ند؛بیست و شش سال بودبیش از 
   .کردندساعت در هفته کار می 50ش از بی% 3/6ساعت در هفته و  50تا  41بین % 6/29در هفته، ساعت  40

زدگی شغلی تاکنون به صورت عینی  فالت. زدگی شغلی است متغیر اصلی مورد نظر در این پژوهش فالت
 رین ارتقاستگیري عینی شامل سن، سابقه کار و زمان آخ ابزارهاي اندازه. گیري شده است و ذهنی اندازه

)Ettington, 1998(. زدگی شغلی، ادراك افراد از احتمال  گیري ذهنی براي بررسی فالت ابزار اندازه
براي ، )Milliman, 1992( زدگی ذهنی از پرسشنامه میلیمنبراي سنجش فالت. گرفتن ارتقا در آینده است

اي فرسودگی شغلی از پرسشنامه و بر )Colarelli, 1984( تمایل به ترك خدمت از پرسشنامه کوالرلی
ها از انگلیسی به فارسی ترجمه شدند و پرسشنامه .استفاده شده است )Malach-Pines, 2005( پاینز -ملچ

سپس جهت اطمینان از صحت ترجمه، یک مترجم نسخه فارسی پرسشنامه را مجدداً از فارسی به انگلیسی 
 .حات الزم انجام گرفتدر نهایت با مقایسه این دو نسخه اصال. بازگرداند

ها با استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و براي روایی سازه پرسشنامه يروایی محتوا
پرسشنامه  )KMO(شاخص کفایت نمونه کیسر  .پرسشنامه فالت شغلی، از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد

شرایط مناسب براي اجراي تحلیل عاملی  به دست آمد که این مقدار بیانگر 742/0فالت شغلی، مقدار 
گر همبستگی موجود بین متغیرهاي مورد نشان) 000/0(همچنین مقدار کاي دو کرویت بارتلت . است

هاي اصلی با استفاده از روش چرخش تحلیل مؤلفه. مطالعه و مبین کاربرد صحیح تحلیل عاملی است
درصد از واریانس کل توسط  117/53و عاملی، که با در نظر گرفتن یک مدل د گرفتواریماکس انجام 

ضریب آلفا براي . ها نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شدبراي پایایی پرسشنامه. دو عامل تبیین شد
پرسشنامه فرسودگی براي ، )81/0؛ فالت محتوایی، 76/0فالت ساختاري، ( 84/0پرسشنامه فالت شغلی، 

همه مقادیر، گویاي پایایی  به دست آمد که 92/0 به ترك سازمان، شنامه تمایلو براي پرس 85/0شغلی، 
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از  نیز با توجه به نوع سئواالت و روابط مورد بررسی، ها داده لیجهت تحل .ها استباال و مطلوب پرسشنامه
    .ه استاستفاده شد ونیرگرس مقایسه میانگین و يها آزمون ،یفیتوص يها لیتحل

 
  هاتجزیه و تحلیل داده

. استفاده شد SPSS 16ي تجزیه و تحلیل سئواالت تحقیق از آمار استنباطی و در این رابطه از نرم افزار برا
اسمیرنوف براي حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع داده هاي نمونه آماري  -ابتدا آزمون کولموگروف

براي فالت شغلی،  074/0(است  05/0تر از ینکه سطح معناداري این آزمون بیشبا توجه به ا ، وانجام شد
ها ادعاي نرمال بودن توزیع داده ،)براي تمایل به ترك خدمت 097/0براي فرسودگی شغلی و  165/0

  .شودپذیرفته می
چنین میانگین فرسودگی شغلی و ت شغلی و هر یک از اجزاي آن و همسپس براي سنجش میانگین فال 

با توجه به اینکه سطح معناداري  . ستفاده شدا) 1دول ج(تمایل به ترك خدمت از آزمون تی تک نمونه اي 
، فرض صفر مبنی بر برابر بودن )05/0 < 0/00(کوچکتر است  05/0این آزمون براي کلیه متغیرها از 
در عین حال با توجه به . گیردمورد تائید قرار نمی) نقطه مرزي آزمون( 3میانگین هر یک از متغیرها با عدد 

و  99/2با میانگین (ها شامل فالت شغلی ساختاري د باال و پایین در تمامی مؤلفهمثبت بودن هر دو ح
با (، فرسودگی شغلی )63/0و انحراف معیار  85/2با میانگین (، فالت شغلی محتوایی )63/0انحراف معیار 

و ) 97/0و انحراف معیار  44/2با میانگین (و تمایل به ترك خدمت ) 87/0و انحراف معیار  56/2میانگین 
شود که در نمونه مورد گیري می، چنین نتیجه)53/0و انحراف معیار  92/2با میانگین (در فالت شغلی نیز 

  . ، سطح کلیه متغیرهاي مورد بررسی، باالتر از متوسط است %5بررسی و در سطح خطاي 
 ايآزمون تی تک نمونه :)1(جدول

 3= نقطه مرزي  
   

T 
سطح  درجه آزادي

 معناداري
اوت تف

 میانگین
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین
 9650/2 8747/2 91984/2 000/0 534 074/127 زدگی شغلیفالت

 0443/3 9377/2 99100/2 000/0 536 271/110 فالت ساختاري

 9007/2 7942/2 84748/2 000/0 534 078/105 فالت محتوایی

 5278/2 3636/2 44569/2 000/0 536 511/58 تمایل به ترك خدمت

 6331/2 4851/2 55912/2 000/0 536 952/67 فرسودگی شغلی
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به منظور شناخت دقیق تر پدیده فالت شغلی در بین کتابداران، رابطه میان متغیرهاي جمعیت شناختی 
در بررسی . جنسیت، سطح تحصیالت و سابقه کار با فالت زدگی شغلی بررسی و مورد توجه قرار گرفت

هاي ن تی نمونهزدگی شغلی که با آزمورابطه میان متغیر جنسیت افراد و سطح هر یک از مؤلفه هاي فالت
ها و آقایان از ، هیچ تفاوت معناداري میان خانم%95مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت، در سطح اطمینان 

 ANOVAبنا بر نتایج به دست آمده از آزمون . هاي آن وجود نداردزدگی شغلی و مؤلفهنظر فالتنقطه
زدگی شغلی و فالت دار میان فالت، وجود رابطه معنا %95، در سطح اطمینان براي متغیر تحصیالت

چون سطح . ارائه شده است 2محتوایی و میزان تحصیالت مورد تائید قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
است، فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت در میزان این متغیرها با  05/0معناداري آزمون، کوچکتر از 

بین کتابدارانی که % 95در نتیجه در سطح اطمینان . گیردسطوح متفاوت تحصیالت مورد تائید قرار نمی
زدگی شغلی و فالت محتوایی، تفاوت وجود از نظر میزان فالت داراي سطوح متفاوت تحصیالت هستند، 

- زدگی شغلی و محنوایی افراد با مدرك دیپلم و فوقهاي پس از تجربه، فالتبر اساس نتایج آزمون. دارد

غلی و محتوایی افراد با مدرك لیسانس و باالتراست؛ هر چند تفاوت معناداري زدگی شدیپلم، بیش از فالت
زدگی شغلی و محتوایی افراد با مدرك لیسانس و افراد با مدرك فوق لیسانس و دکتري بین سطح فالت

  . مشاهده نشد
  زدگی شغلی و محتوایی با تحصیالترابطه متغیر فالت): 2(جدول

  زدگی شغلیفالت رابطه متغیر میزان تحصیالت و
  معناداري  F  میانگین مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   

  بین گروهی
  درون گروهی

  مجموع

100/3  
303/147  
403/150  

34  
523  
526  

033/1  
282/0  

668/3  012/0  

  محتوایی رابطه متغیر میزان تحصیالت و فالت
  معناداري  F  میانگین مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   

  بین گروهی
  درون گروهی

  مجموع

953/5  
642/203  
595/209  

3  
523  
526  

984/1  
389/0  

096/5  002/0  

  
، وجود رابطه   %95براي متغیر سابقه کار، در سطح اطمینان  ANOVAبنا بر نتایج به دست آمده از آزمون 

مورد تائید قرار گرفت زدگی شغلی، فالت ساختاري و فالت محتوایی و متغیر سابقه کار معنادار میان فالت
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است، فرض  05/0چون سطح معناداري آزمون، کوچکتر از . ارائه شده است 3که نتایج آن در جدول 
. گیردصفر مبنی بر عدم وجود تفاوت در میزان این متغیرها با سطوح متفاوت سابقه کار مورد تائید قرار نمی

از نظر میزان  سطوح متفاوت سابقه کار هستند،  بین کتابدارانی که داراي% 95در نتیجه در سطح اطمینان 
هاي پس بر اساس نتایج آزمون. زدگی شغلی، فالت ساختاري و فالت محتوایی، تفاوت وجود داردفالت

سال به باال، تفاوت معناداري با افراد  20زدگی شغلی و فالت ساختاري افراد با سابقه کار از تجربه، فالت
تر از فالت محتوایی در این افراد، بیش عالوه بر این،. دارد هاتر از آنسال و بیش 10تر از داراي سابقه کم

  .سال است 15فالت محتوایی افراد داراي سابقه زیر 
  

  زدگی شغلی و محتوایی با سابقه کاررابطه متغیر فالت):3(جدول
  زدگی شغلیرابطه متغیر سابقه کار و فالت

  معناداري  F  ن مربعات میانگی  درجه آزادي   مجموع مربعات   
  بین گروهی

  درون گروهی
  مجموع

733/6  
370/143  
103/150  

5  
517  
522  

347/1  
277/0  

856/4  000/0  

  ساختاري رابطه متغیر سابقه کار و فالت
  معناداري  F  میانگین مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   

  بین گروهی
  درون گروهی

  مجموع

645/9  
289/201  
934/210  

5  
519  
524  

929/1  
388/0  

974/4  000/0  

  محتواییرابطه متغیر سابقه کار و فالت
  معناداري  F  میانگین مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   

  بین گروهی
  درون گروهی

  مجموع

758/5  
775/202  
561/208  

5  
517  
522  

157/1  
392/0  

950/2  012/0  

  

با فرسودگی شـغلی  ) به عنوان متغیر مستقل(هاي آن هزدگی شغلی و مؤلفبراي بررسی رابطه علی میان فالت
هاي حاصل بنا بر یافته. از رگرسیون خطی استفاده شد) به عنوان متغیرهاي وابسته(و تمایل به ترك سازمان 

زدگی شـغلی بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و      در هر دو آزمون با در نظر گرفتن متغیر فالت ANOVAاز آزمون 
فالت ساختاري و فالت محتوایی به عنوان متغیرهاي مستقل و فرسـودگی شـغلی    آزمون دیگري که در آن

شـده اسـت، مـدل     05/0انـد، چـون سـطح معنـاداري کـوچکتر از      به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شـده 
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 ، بر اساس ضرایب استاندارد شده بتا، در ازاي4هاي ارائه شده در جدول بنا بر یافته .رگرسیون معنادار است
 172/0و  198/0یک واحد تغییر در فالت ساختاري و فالت محتوایی به عنـوان متغیـر مسـتقل، بـه ترتیـب      

-این در حالی است که در ازاي یک واحد تغییـر در فـالت  . شودواحد تغییر در فرسودگی شغلی ایجاد می

  .شودواحد تغییر در فرسودگی شغلی کتابداران ایجاد می 221/0زدگی شغلی، 
  

  زدگی شعلی و فرسودگیآزمون رگرسیون فالت :)4(جدول 
  فرسودگی شغلی  

ضرایب استاندارد   
  شده بتا

T ضریب تعیین  معناداري  

  039/0  000/0  673/4  198/0  فالت ساختاري
  030/0  000/0  042/4  172/0  فالت محتوایی

  049/0  000/0  225/5  221/0  زذگی شغلیفالت
  

تـوان تغییـرات بیشـتري در سـطح     زدگی شغلی، مید تغییر در فالتنتایج حاکی از آن است که با یک واح
زدگـی  و این بدان معنا است که در مقایسه با هـر یـک از مؤلفـه هـاي فـالت      ،فرسودگی افراد مشاهده کرد

در . گـذارد اي بـر فرسـودگی شـغلی افـراد مـی     اثر هم افزاینده زدگی شغلی، شغلی به تنهایی، کاهش فالت
تغییرات در فرسودگی شغلی کارکنـان   درصد 5، 2ون ضرایب تعیین ارائه شده در جدول مجموع، بنا بر ست

  . زدگی شغلی تبیین کردتوان به وسیله مدل رگرسیون فالترا می
هاي زدگی شغلی بر تمایل به ترك سازمان در کتابداران، بنا بر یافتههمچنین در رابطه با بررسی تأثیر فالت

شده است، مدل  05/0تر از هر دو آزمون، چون سطح معناداري کوچک در ANOVAحاصل از آزمون 
با توجه به سطح معناداري ارائه شده در جدول . معنادار است) وجود رابطه خطی میان دو متغیر(رگرسیون 

انتظار  توان به ترتیب ، تنها به ازاي یک واحد تغییر در سطح فالت ساختاري و محتوایی کتابداران، می5
، به ازاي 95/0همچنین در سطح معناداري . ها داشتواحد تغییر در تمایل به ترك کار آن 324/0و  181/0

-کارکنان انتظار می واحد تغییر در تمایل به ترك خدمت 299/0زدگی شغلی، یک واحد تغییر در فالت

توان به را میدرصد تغییرات در تمایل به ترك خدمت  9بر اساس یافته هاي حاصل از ضریب تعیین، . رود
نیز مشخص است،  3طور که در جدول البته همان. ردزدگی شغلی تبیین کوسیله مدل رگرسیون فالت

  .بینی کننده بهتري براي تمایل به ترك خدمت کتابداران استفالت محتوایی، پیش
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  زدگی شعلی و تمایل به ترك خدمتآزمون رگرسیون فالت :)5(جدول 
  تمایل به ترك خدمت   

رایب استاندارد ض  
  شده بتا

T ضریب تعیین  معناداري  

  033/0  000/0  247/4  181/0  فالت ساختاري
  105/0  000/0  909/7  324/0  فالت محتوایی

  089/0  000/0  229/7  299/0  زذگی شغلیفالت
  

  گیريبحث و نتیجه
 ,Ference, Stoner & Warren( نوشته فرنس، استونر و وارن» مدیریت فالت شغلی«از زمان انتشار کتاب 

گی شغلی بر زد تعداد زیادي از محققان و نویسندگان تمرکز خود را بر بررسی تأثیر فالت ،)1977
هایی که  پژوهش )Chao, 1990, P. 190( به اعتقاد چائو. ها، رفتار و عملکرد کارکنان قرار دادند نگرش

هاي قبلی که براي قد است پژوهشتمعوي . اند اند به نتیجه نرسیده اثرات فالت شغلی را مطالعه کرده
اند بین کارکنان  کردند تنها توانسته سابقه کار استفاده می بررسی فالت شغلی از معیارهایی مانند سن و

معیارهاي ادراکی مبتنی بر نتایج  ،به اعتقاد وي. زده تمایز قائل شوندن کنان فالترو کازده  فالت
زدگی ادراکی براي در این پژوهش از فالت. مفهوم است زدگی، معیار بهتري براي سنجش این فالت

شغلی و  فالت ،دهدنتایج تحقیق نشان می .هاي شغلی استفاده شدبررسی تأثیر این پدیده بر برخی نگرش
نکته جالب . در میان کتابداران در سطحی بیش از متوسط قرار دارد) فالت ساختاري و محتوایی(ابعاد آن 

رفت فالت مراتب بلند سازمانی، انتظار میها و عدم وجود سلسلهساختار سازمانی کتابخانهکه با توجه به این
 ،نتایج تحقیق تري برخوردار باشد؛ ودر بین کتابداران از فراوانی بیشساختاري به نسبت فالت محتوایی 

به ترك خدمت  زدگی شغلی بر تمایلفالتنتایج نشان داد . فرض محققان در این باره را اثبات کردپیش
تأثیر به صورت مثبت بوده است؛ دهند، این ها نشان میطور که یافتهکارکنان تأثیر معنادار دارد و همان

افزایش . زدگی شغلی، تمایل کتابداران به ترك خدمت نیز افزایش یافته استطوریکه با افزایش فالتب
ها زیرا امروزه سازمان واهد داشت،ها در پی خهاي زیادي براي سازمانترك خدمت کارکنان هزینه

-کارکنان خود صرف می ايسرمایه زیادي را در قالب استخدام، آموزش، توسعه، پیشرفت و نگهداري بر

رو، مدیران باید در جهت به از این. ها به هدر خواهند رفتگذاريها، این سرمایهکنند که با خروج آن
در این راستا، فالت شغلی نیز به عنوان عاملی اثرگذار  .حداقل رساندن ترك خدمت کارکنان تالش کنند

و سازمان باید درجهت کاهش این  ،بر افزایش تمایل کارکنان به ترك خدمت، باید مورد توجه قرار گیرد
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با توجه به نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه، تمایل . پدیده و تعدیل آن در میان کارکنان بکوشد
این مطلب با توجه به باالتر از حد متوسط . بیشتر از حد متوسط است ان کتابداران،به ترك خدمت در می

 این نتیجه از نتایج حاصل از مطالعات صورت پذیرفته قبلی .رسدبودن متغیر فالت شغلی، منطقی به نظر می
)Lee, 1999;Heilmann, Holt& Rilovick, 2008; Lentz & Allen, 2009; Ongori & Agolla, 2009; 

Klehe, Zikic, Van Vianen & De Pater, 2011(، عالوه بر این، نتایج نشان داد . کندپشتیبانی می
. انددهکراند، فرسودگی شغلی باالتري نیز تجربه تري را ادراك کردهزدگی شغلی بیشتابدارانی که فالتک

  & Feldman & Weitz, 1988; Allen, Poteet & Russell, 1998; Burke(این نتیجه با تحقیقات پیشین 

Mikkelsen, 2006 ( سو استراستا و همهم.  
ا دیگران زده در مقایسه بدهند که کارکنان فالتشناختی، تحقیقات نشان میدرخصوص متغیرهاي جمعیت

پژوهش حاضر نیز، چنین ). Allen, Poteet & Russell, 1998( تري برخوردارنداز سن و سابقه خدمت بیش
در رابطه با جنسیت نیز، اگر چه در اکثر تحقیقات، تفاوت معناداري از نظر ادراك . ا اثبات کرداي رنتیجه
اي را چنین نتیجه )Milliman, 1992( اما تحقیق میلیمن ها و آقایان وجود دارد،زدگی شغلی بین خانمفالت

زدگی شغلی ادراك نظر فالتدر این پژوهش نیز، تفاوت معناداري میان زنان و مردان از نقطه. تأیید نکرد
اند افراد با سطح تحصیالت باالتر ممکن درخصوص تحصیالت نیز، تحقیقات نشان داده. شده پیدا نشد
هاي بیشتري را براي پویایی و تحرك سازمانی به تري داشته باشند که فرصتهاي گستردهاست مهارت

پژوهش حاضر نیز، در  .)Allen, Poteet & Russell, 1998( صورت عمودي و افقی برایشان فراهم آورد
  .زدگی شغلی در بین کتابداران دیپلم و فوق دیپلم دیده شدترین فالتبیش

دارند که کاهش ابهام در مورد وضعیت مسیر شغلی، تأثیر مثبتی بر روي محققان مسیر شغلی بیان می
-ی  به وسیله بهبود در سیستممشکالت مربوط به فالت شغل. ها و رفتارهاي کارکنان خواهد داشتنگرش

 .)Feldman & Weitz, 1989( هاي ارزیابی عملکرد و فراهم کردن بازخورد مناسب و بهتر قابل حل است
ترین عاملی که با مهم) گویی به سئواالت بازدر بخش پاسخ(عالوه بر این، به اعتقاد خود کتابداران 

هر چقدر که افراد  ت و گفتگو در مورد عملکرد است،اطازده در ارتباط است، ارتبعملکرد کارکنان فالت
طور مشخص و هاي روشنی دارند و بازخورد بیشتري را در مورد وظایف بهبیشتر باور داشته باشند که هدف

ها و وظایفی که باید بر عهده بگیرند خواهند داشت تري از مسئولیتکل عملکرد دریافت کنند، دید روشن
طراحی مجدد مشاغل و بازتعریف فرایندهاي . خود را در کار بهبود خواهند بخشیدهاي و رفتارها و نگرش
بسیاري از کتابداران از یکنواختی کار و . زدگی کمک کندتواند به کاهش ادراك فالتانجام کار نیز، می

دن بازطراحی مشاغل و درگیر کررسد به نظر می. مند بودندگیري گلهعدم مشارکت در فرایندهاي تصمیم
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جابجایی افقی نیز . ها فراهم آوردتواند شرایط بهتري براي آنهاي شغلی میتر کتابداران در مسئولیتبیش
د موقعیت کارکنانشان را که، مدیران بایتر آناز همه مهم. زدگی محتوایی جلوگیري کندتواند از فالتمی

خواهان  ،اندزده شدهاي شغلی فالتهکارکنانی که از نظر سازمانی به دلیل کمبود موقعیت درك کنند،
-هایی که متناسب با تجربیات آنها در پروژهدر نتیجه، شرکت دادن آن. غنی سازي مشاغل خواهند بود

فالت  همانند تمامی تحقیقات حوزه. ور و راضی نگه داردها را در موقعیت فعلی بهرهتواند آنهاست می
براي  زدگی مورد ارزیابی قرار گیرد،التدراك کارکنان از فاي اصورت دورهشود بهشغلی، پیشنهاد می

براي نیز و  ،دشواي با حضور روانشناسان متخصص و مجرب برگزار جلسات مشاوره، زدهافراد فالت
 . گیرند خدمات کاریابی ارائه شودکارکنانی که تصمیم به ترك خدمت می

روند،  ها به سمت مسطح شدن پیش می ه بسیاري از سازمانجا ک از آن ،باید بر این نکته تأکید کرد ،در پایان
هایی براي افزایش انگیزه و اثربخشی  ها باید در پی یافتن راه سازمان. ناپذیر خواهد بود زدگی اجتناب فالت

اقدامات مدیریت منابع انسانی استفاده کنند تا بتوانند براي افراد شرایط  ها باید از سازمان. کارکنان باشند
در حوزه توسعه مسیر شغلی، اقداماتی چون گسترش فرصت . دن به فالت شغلی موفق را فراهم کنندرسی

رشد شغلی، حذف موانع حرکت افقی و به سمت پایین و کمک به کارکنان در جهت آمادگی براي 
  . هاي مناسب در این جهت است حل هاي جدید از جمله راه چالش
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