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Abstract 

Aim: Burnout is a negative state of physical, emotional, and mental fatigue that is 
associated with a deep sense of failure at work. The main purpose of this study is to investigate 

the role of cognitive regulation of emotion and dysphoria in burnout of librarians of public 

libraries in Semnan province in 1399. 
Methodology: The method of the present study was descriptive and analytical survey. The 

statistical population in this study consisted of librarians of public libraries in Semnan province, 

whose number was 110 people. Questionnaires were provided to all librarians and 100 
questionnaires were completed and collected. Data were collected using three standard 

questionnaires of burnout, cognitive emotion regulation, and dysphoria. Research data were 

analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression. 
Finding: The findings showed that there is a significant relationship between burnout and 

cognitive regulation of emotion and its subscale and the highest correlation in subscales is 

related to evaluation. There is also a significant relationship between burnout and dysplasia and 
its subscale, and the highest correlation in subscales is related to the difficulty in identifying 

emotions. Studies have also shown that the variables of cognitive regulation of emotion and 

dysphoria both explain and predict burnout. 
Conclusion: The results of the present study revealed the relationship between cognitive 

regulation of emotion and dysphoria in burnout of librarians in public libraries in Semnan 

province. It is suggested that these factors be used in educational programs as effective factors 
related to burnout in librarians. 
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 چکیده

 کتابداران شغلینقش تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی هدف پژوهش حاضر بررسی  :هدف
 باشد. می 6299 سال در سمنان استان عمومی های کتابخانه

ن پژوهش، کتابداران یا یتحلیلی است. جامعه آمار یشیمایو از نوع پ یفیروش پژوهش حاضر توص :شناسی روش
آوری گردید.  پرسشنامه تکمیل و جمع 600نفر بوده و از این میان  660های عمومی استان سمنان به تعداد  کتابخانه

، تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی گردآوری شد. یشغل ید فرسودگها با استفاده از سه پرسشنامه استاندار داده
 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز یریمتغ چند ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیهای پژوهش با استفاده از ضر داده

رابطه ن فرسودگی شغلی با تنظیم شناختی هیجان و زیرمقیاس آن، یهای پژوهش نشان داد که ب یافته :ها یافته
ن فرسودگی شغلی با یها مربوط به ارزیابی است. همچنین ب معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس

ها مربوط به دشواری  ناگویی خلقی و زیرمقیاس آن، رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس
همچنین نشان داد متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی هر دو  ها باشد. بررسی در شناسایی احساسات می

 کنند. بینی می فرسودگی شغلی را تبیین و پیش
در فرسودگی شغلی نتایج پژوهش حاضر ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی را  :گیری نتیجه

های آموزشی از این عوامل به عنوان  شود در برنامه د میسمنان نشان داد. پیشنها استان عمومی های کتابخانه کتابداران
 های موثر و مرتبط با فرسودگی شغلی در کتابداران استفاده شود. عامل

 

 استان سمنان.  ،ناگویی خلقیهای عمومی،  ، کتابخانهکتابدار ،فرسودگی شغلی هوش هیجانی، هیجان، ها: کلیدواژه

  

                                                           

 19/10/1999 تاریخ پذیرش:؛    01/19/1999 تاریخ دریافت:. 1



 011 ...ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابداران نقش تنظیم شناختی هیجان و

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 مقدمه. 1

مورد توجه متخصصان تعلیم و  ،گذارد که بر فرایند امور می  منفی فرسودگی شغلی به علت تأثیر
باشد که  فرسودگی یک حالت منفی خستگی فیزیکی، هیجانی و ذهنی می. تربیت قرار گرفته است

  ها به با حس عمیق شکست از کار همراه است. فرسودگی در بین کارکنان بسیاری از سازمان
های کاری خود، نگرش بدبینانه و  اندازه در فعالیت از صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش

شود.  تفاوتی نسبت به کار و احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت بروز داده می بی
که ناشی از فشار  بودهفرسودگی شغلی از نظر مفهومی یک حالت خستگی بدنی، ذهنی و هیجانی 

 (.0117و همکاران،  1درپی است )لیندمن هیجانی پی
 ،کنند و فرد دچار این عارضه فرسودگی شغلی را به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف می

دهد. فرسودگی شغلی حالتی  می نشاناحساس کسالت انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی 
آید و پیامدی از فشار شغلی دائم بوده و در این وضعیت  است که در یک فرد شاغل به وجود می

 (.1990)رحمانی، اصنافی و انصاری،  دهد هش انرژی رخ میاحساس کا
باشد که فرد  ناگویی خلقی نیز اصطالحی است که به معنی مشکل در شناسایی احساسات می

شود. مشکل در توصیف احساسات به این معنی است  در تمایز میان احساساتش دچار پریشانی می
گیری تفکر بیرونی  جهت .بیان کند ،حساس کردهتواند آنچه را که از لحاظ هیجانی ا که فرد نمی

گیری  دهد که فرد تمایل به تفکر درباره امور به صورت بیرونی و در تضاد با جهت زمانی رخ می
 (.1991تفکر درونی دارد )خدابخش و منصوری، 

دهد. هیجان یک حالت عاطفی است که  ها بخشی از زندگی روزمره ما را تشکیل می هیجان
تواند پاسخ به یک  ز عناصر فیزیولوژیک، موقعیتی و شناختی تشکیل شود. هیجان میتواند ا می

شاید بتوان  یوجود ندارد. ولی هیجان تعریف واحد یبرا. موقعیت و منبع انگیزش در خود باشد
تواند جهت توصیف حال  یم یدر زمان خاص یدانست که فرد گاه یبه طور ساده هیجان را حالت

فرد در پاسخ به این پرسش که حالتان چطور است؟ پاسخ دهد:  یگاه الخود بیان کند. مث
از هیجان  یکدام اشاره به نوع ها هر هستم!. این پاسخ یخوشحال هستم!، غمگین هستم!، یا عصبان

  .دارند

                                                           

1. Lindman 
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هیجان به  که: از تعاریف ساده و شاید نسبتًا قابل قبول هیجان این است یه هر حال یکب
، یشود که همراه با تجلیات فیزیولوژیک یگفته م ییا فروریختگ یبا برانگیخت توأم یموقت یها حالت
مناسب  ی. هدف هیجانات واکنش موجود زنده در جهت سازگارباشد می یو عمل ی، روانیا چهره

خوشحال است، حالت  یفرد یوقت ،آمده است. براساس این تعریف به وجود یها با موقعیت
، حالت یخاص درون روان یها ، احساسیتجلیات فیزیولوژیک دارد که همراه با یبرانگیختگ

 یفرد ی. همچنین وقتاست و پایین جهیدن الخاص، مثل خندیدن و با یخاص و رفتارها یا چهره
، یفیزیولوژیک یها یویژگ یدارا هم دارد که باز یاز فروریختگ یگوید که غمگین است، حالت یم

 .و گریه است یخاص، مثل سست یو رفتار ی، روانیا چهره
، کنار کشیدن یاجتناب یکه در قالب رفتارها یهای هیجاندو دسته هیجان وجود دارد، یک گروه، 

توان آن را در  یم ،عمل است و لذا یبرا یآمادگ یشوند. از این دیدگاه هیجان نوع یو فرار ظاهر م
مانند  (ناخوشایند) یمنف یها هیجان و یو نیرومند یمانند شاد (خوشایند)مثبت  یها قالب هیجان

 .کرد یبند غم، خشم و... طبقه
 یها است که توسط آن، افراد هیجان یتنظیم هیجان فرآیند، (1999) 1براساس تعریف گراس

ها را تحت نفوذ خود قرار  تجربه یا ابراز این هیجان یو چگونگ (هستند یکه هیجان یموقع)خود 
به عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا  یدهند. در واقع، تنظیم هیجان یم

در به انجام  یفیزیک ،یروان ،یاجتماع یو هیجان مرتبط با فرایندها یاستمرار احساس درون
 ینقش اساس ،ها همچنین تنظیم هیجان در مدیریت هیجان .شود یرساندن اهداف فرد تعریف م

 یاز خودنظم بخش یتنظیم هیجان شکل خاص .(1999 ،2)سارنی، مومه و کمپوسکند  یایفاء م
و تعدیل ظهور، شدت و  ی، ارزشیابیدخیل در بازبین یو درون یبیرون یو به عنوان فرآیندها بوده

تعریف شده است که در سطوح ناهشیار، نیمه هشیار و هشیار به  یهیجان یها طول مدت واکنش
 (.1990، 3تامسون)شود  یکار گرفته م

و فهم از  یگاه(، تنظیم هیجانات شامل چهار مفهوم است: آ0110) 4و رومر گراتزز نظر ا
                                                           

1. Gross 
2. Saarni, Mumme & Campos 

3. Thompson 
4. Gratz & Roemer 
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براساس اهداف کردن و رفتار  یتکانش یکنترل رفتارها یبرا یها، توانای پذیرش هیجان ها، هیجان
 یاستفاده از راهبردها یبرا یافتند، توانای یاتفاق م یمنف یها که هیجان یمورد نظر، زمان

براساس  یهیجان یها در تعدیل پاسخ یپذیر مناسب و انعطاف ییجان از نظر موقعیتکننده ه تنظیم
 .یموقعیت یو تقاضاها یاهداف فرد

آید. به واسطه  ترین عوامل پیشبرد اهداف یک سازمان به شمار می نیروی انسانی، یکی از مهم
سازمان فراهم کارایی صحیح نیروهای انسانی در هر سازمان، موجبات بازدهی و پیشرفت یک 

شود و هرچه که  عامل انسانی در فرایند کار، یک سرمایه محسوب می ،گردد. بنابراین می
رو به  ،های سازمان و در نتیجه جامعه وری فعالیت میزان بهره ،های این سرمایه افزایش یابد قابلیت

 نهد. گسترش و افزایش می
تبع آن  ی و جسمی کارکنان و بهتواند موجبات تحلیل قوای روح شرایط نامطلوب کاری می

ها را فراهم سازد. در محیط کار، عوامل  نارضایتی آنان از محیط کار و کاهش بازدهی فعالیت
های  تواند موجب تنیدگی و استرس در کارکنان شود و قابلیت کننده روانی وجود دارد که می تحریک

  .دهند ها تحت تاثیر قرار می آنها را در انجام فعالیت
گویی به ارباب رجوع، بروز  زایی همچون پاسخ کتابداری به دلیل داشتن موارد استرس شغل

سوزی در کتابخانه، نحوه برخورد طبقات مختلف اجتماعی با  خطرات و تهدیدات واقعی مثل آتش
کتابداران و عملکرد آنها، نحوه برخورد مدیران سازمانی با کتابداران، عدم حمایت مادی و معنوی 

مشیء کالن سازمانی، تغییرات اجتماعی،  ها و خط داران در مواجهه با مشکالت، سیاستاز کتاب
های نوظهور، موقعیت شغلی و مسائل حقوقی و... در معرض  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری

 (. 1999 ،زاده مصیب و غفاری فشار و استرس قرار دارد )بیگلو،
یم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در تنظ بررسیپژوهش حاضر در این راستا، هدف 
های عمومی  های عمومی استان سمنان، وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانهفرسودگی شغلی کتابداران 

 کشور است.

 بیان مسئله. 2

شناسان و  های اخیر مورد توجه روان سال فرسودگی شغلی از جمله اختالالتی است که در
نشان یی که قباًل در حوزه فرسودگی شغلی انجام شده، ها پژوهشمتخصصان قرار گرفته و نتایج 

برند. فرسودگی  های فعال از این عارضه رنج می دهد که درصد قابل توجهی از افراد سازمان می
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شغلی از نظر مفهومی یک حالت خستگی بدنی، ذهنی و هیجانی است که ناشی از فشار هیجانی 
رسودگی شغلی این است که فرد خود را تحت فشار روزافزون یکی از پیامدهای ف باشد. میدرپی  پی

کند،  تری را از محیط زندگی و اجتماعی خود دریافت می کند و حمایت اجتماعی کم احساس می
شود،  رفت می در نتیجه در محیط کار از لحاظ روانشناختی و از لحاظ توانایی جسمی دچار پس

نمایند و بیشتر اوقات از  جامش ضروری است، میزمان و انرژی کمتری را صرف کار و آنچه ان
ای نیاز به دقت، تالش، تعهد و  کنند. بدیهی است که انجام کارهای حرفه محل کار خود غیبت می

به فرسودگی شغلی به دلیل خستگی جسمی و روحی توانایی الزم را  ءخالقیت دارد، اما افراد مبتال
ت کار، باعث سوق دادن آنها نتیجه کاهش کیفیت و کمیّ ای خود ندارند، در  در انجام کارهای حرفه

به خط پایین فرسودگی شغلی شده و با از دست دادن کار خود، اعتبار و هویت فردی خود را هم از 
 (.1999دهند )بیگلو،  دست می

ناگویی خلقی یک ویژگی شخصیتی است که شامل اختالل در احساسات شناختی، اختالل 
شود. در زمینه  فکر عینی )متمایل به سبک فکر کردن خیالی( میدر احساسات توصیفی، ت

شناسی ناگویی خلقی نظرات گوناگونی عنوان شده است. برخی از پژوهشگران آن را صفت  سبب
، یدوداو و افشاری، زاده هنرمند دانند )مهرابی ای آن را پدیده وابسته به حالت می شخصیتی و عده

برخی آن را اشکال در  کنند. ارزیابی میآن را پیامد یک ضربه شدید روانی  نیز ای (. عده1999
. اند دانسته های مغز  کره شکال در کارآمدی ارتباط بین نیممغز و اِ  ینابهنجار 1،لیمبیک سیستم

 های عصبی است که زیر ای از سازه جموعه پیچیدهمیا سامانه عصبی احساسی،  سیستم لیمبیک
ای از ساختارهای مغزی است  شود. دستگاه لیمبیک مجموعه یافت می تاالموس و در دو طرف مخ

های دیگر مانند َاعمال  و در انجام عمل بویایی و فعالیت داشتهوجود که در تمام پستانداران 
 .خودفرمان و بروز هیجان و سایر رفتارها دخالت دارد

های مغزی، مانند یادگیری و شکل گرفتن  این دستگاه عامل زندگی احساسی ما و فعالیت
ند غذا خوردن، و بخش بودن برخی چیزها، مان باشد. دستگاه لیمبیک چرایی لذت ها می خاطره

کند )مظاهری و  ها در اثر فشار روانی، همچون فشار خون باال را توجیه می علت برخی بیماری
 (. 1999افشار، 

                                                           

1. Limbic system 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3


 019 ...ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابداران نقش تنظیم شناختی هیجان و

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

پژوهش حاضر تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی  تفاسیربا این 
تا بتواند با مشخص  تداده اسرا مورد بررسی قرار  های عمومی استان سمنان کتابخانهکتابداران 

 برداری قرار اندرکاران جهت بهره نتایج مستدلی در اختیار دست ،شدن نقاط ضعف و قوت آن
 دهد.

 شناسی پژوهش روش. 3

های عمومی  کلیه کتابداران کتابخانهتحلیلی، جامعه مورد مطالعه را  -در این مطالعه توصیفی
گیری به  . نمونهپرسشنامه تکمیل شد 111که در انتها  دادند تشکیل می (نفر 111) استان سمنان

. ابزار و تمامی جامعه آماری در دسترس، مورد بررسی قرار گرفت هشماری انجام شد روش تمام
ها در این مطالعه سه پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه فرسودگی شغلی که برای  گردآوری داده

است، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان طراحی شده  1توسط مسلش 1995معلمان در سال 
( 1990 3(، پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو )بگبی، پارکر و تیلور،0110) 2گارنفسکی و کرایج

توسط  %91بیش از تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایجاعتبار علمی پرسشنامه  باشد. می
ز نظر ماهیت پیمایشی . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و اپژوهشگران، تأیید شده است

 باشد. توصیفی می -تحلیلی
توسط مسلش ساخته شد. این ابزار،  1995پرسشنامه فرسودگی شغلی برای معلمان، در سال 

ای است که برآورد جدیدی از پدیده تنیدگی یعنی فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه  پرسشنامه
زدایی و فقدان  های شخصیت یدهپد که به سنجش خستگی عاطفی،باشد  سوال می 00دارای 

و به خصوص برای سنجش و  ای پرداخته است در چهارچوب فعالیت حرفه موفقیت فردی
 رود. کار می ای، مانند پرستاران، معلمان و غیره به های حرفه پیشگیری از فرسودگی در گروه

 کند: سوالی از دستورالعمل زیر پیروی می 00گذاری این پرسشنامه  شیوه نمره

باشد.  مقیاس خستگی عاطفی می معرف خرده 01و  10، 10، 19، 9، 0، 9، 0، 1واالت س
، 10، 9، 7، 0مقیاس مسخ شخصیت است. سواالت  معرف خرده 00، و 15، 11، 11، 5سواالت 

( تا 1باشد. دامنه نمره هر سوال از ) مقیاس عملکرد فردی می نیز معرف خرده 01و  19، 19، 17
                                                           

1. MBI 
2. Garnefski   & Kraaij 
3. Bagby,Taylor & Parker 
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دهنده نمره فرد در آن مقیاس است.  . مجموع نمرات سواالت هر مقیاس، نشاننماید ( تغییر می0)
، 9، 0، 1در این پرسشنامه، گزینه مابین )هرگز، کم، گاهی، متوسط، زیاد و همیشه( معرف نمرات 

دهنده مشکالت بیشتر است. تفسیر نمرات به دست آمده  بوده و اکتساب نمره بیشتر نیز نشان 5و  0
 باشد:  به شرح زیر می

، نمره «خستگی عاطفی زیاد»میزان  91مقیاس خستگی عاطفی، نمره باالتر از  الف( در خرده
خستگی »معرف میزان  17تر از  و نمره کم« خستگی عاطفی متوسط»معرف میزان  09-19بین 

 باشد.  ، می«عاطفی کم
، «زیادمسخ شخصیت »معرف میزان  10ب( در خرده مقیاس مسخ شخصیت، نمره باالتر از 

مسخ »معرف میزان  0تر از  و نمره کم« مسخ شخصیت متوسط»معرف میزان  11-0نمره بین 
 است. « شخصیت کم

، نمره «عملکرد فردی زیاد»معرف میزان  01ج( در خرده مقیاس عملکرد فردی، نمره باالتر از 
عملکرد »معرف میزان  99تر از  ، و نمره کم«عملکرد فردی متوسط»معرف میزان  99-90بین 

 باشد. می« فردی کم
 ای ماّده19 ابزار یک( 0110گارنفسکی و کرایج،  ؛CERQ) 1هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه

 زندگی زای تنیدگی و تهدیدکننده حوادث به پاسخ در را ها هیجان شناختی تنظیم راهبردهای و است
: سنجد می شرح این به زیرمقیاس 9 برحسب( همیشه) 5 تا( هرگز) 1 از ای درجه پنج های اندازه در

 5 نمایی فاجعه ،0 نشخوارگری/ فکر بر تمرکز ،9 گری دیگرسرزنش ،0 گری خودسرزنش
 ،9 مثبت مجدد ارزیابی ،7 مثبت مجدد تمرکز ،0 شماری اهمیت کم ،(آمیزپنداری فاجعه)

 و 0 ترتیب به زیرمقیاس هر در نمره حداکثر و حدأقل .11 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز ،9 پذیرش
 راهبرد. شود می محسوب شناختی راهبرد آن از فرد بیشتر استفاده دهنده نشان باالتر نمره و بوده 11

 انطباقی راهبردهای کلی دسته دو به هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه در هیجان تنظیم شناختی
 اهمیت کم های زیرمقیاس. شوند می تقسیم( نایافته سازش) غیرانطباقی راهبردهای و( یافته سازش)

 ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز و پذیرش مثبت، مجدد ارزیابی مثبت، مجدد تمرکز شماری،
/ فکر بر تمرکز گری، سرزنش دیگر گری، سرزنش خود های زیرمقیاس و یافته سازش راهبردهای

 .دهد می تشکیل را نایافته سازش راهبردهای نمایی، فاجعه و نشخوارگری
 قالب در ،(1990) تیلور و پارکر بگبی، تالیف تورنتوو هیجانی ناگویی استاندارد پرسشنامه

 پایایی و روایی تفسیر، و گذاری نمره نحوه راهنمای با همراه مولفه، 9 و گویه 01 شامل ،wordفایل
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 یک( 1990 تیلور، و پارکر بگبی،) تورنتو هیجانی ناگویی شده است. مقیاس استفاده مورد منبع و
 توصیف در دشواری احساسات، شناسایی در دشواری زیرمقیاس سه و بوده ای ماده 01 آزمون

 5 نمره تا( مخالف کامالً ) 1 نمره از لیکرت ای درجه پنج مقیاس در را عینی تفکر و احساسات
 .سنجد می( موافق کامالً )

ها و  داده یاستنباطل یتحل یبراانجام شده و  00نسخه  SPSS ها با استفاده از دادهمحاسبات 
 یب همبستگیر آزمون ضرینظ یآمار استنباط یها کی، از تکنیها از نظر آمار آن یدار یمعن یبررس

 رسون استفاده شد.یپ

 های پژوهش فرضیه. 0

 ران رابطه وجود دارد.ابین تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی شغلی در کتابدـ 
 است.در کتابداران  کننده فرسودگی شغلی بینی ناگویی خلقی پیشـ 

 پیشینه پژوهش . 5

شود. اما در  تحقیقات مختلفی در زمینه فرسودگی شغلی انجام شده که در ادامه به آن اشاره می
پژوهشی یافت  نقش تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابدارانزمینه 
 نشد.

عنوان بررسی رابطه ناگویی خلقی و متغیرهای  با پژوهشیدر  ،(1991خدابخش و منصوری )
که سطوح فرسودگی شغلی از میان متغیرهای  ندنشان داد، دموگرافیک با فرسودگی شغلی پرستاران

همبستگی  ،اقتصادی -دموگرافیک با سن و سطح تحصیالت همبستگی مثبت و با طبقه اجتماعی
شغلی  یغلی پایین و سطوح فرسودگداری دارد. ناگویی خلقی با سطوح فرسودگی ش منفی معنی

داری است. بین متغیرهای فرسودگی شغلی با متغیرهای  ی همبستگی مثبت و معنییباال دار
بینی  داری پیش اقتصادی رابطه معنی -دموگرافیک مانند سن، سطح تحصیالت و وضعیت اجتماعی

 گردد.  می
میزان فرسودگی شغلی  عنوان بررسی با( در پژوهشی 1990آدریانی، شعبانی و عابدی )

 کتابداران شغلی فرسودگی ندداد نشان، دموگرافیک لکتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوام
باشد.  متوسط بوده و در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت پایین می حد در اصفهان دانشگاه

 میزان عاطفی، خستگی فراوانی جنسیت با شغلی فرسودگی بین ،دموگرافیک عوامل میان از
 رابطه عاطفی، خستگی فراوانی و شدت( تحصیلی رشته و شخصیت، مسخ شدت)تحصیالت 
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 .نداشت وجودی ا هرابط کتابداران تَم و ِس  سن، با شغلی فرسودگی بین اما، دارد وجود
میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر  نیز در پژوهشی (1999زاده ) بیگلو، غفاری و مصیب

های عمومی شهرستان  های عمومی )مطالعه موردی: کتابخانه کتابداران کتابخانهآن در میان 
های این پژوهش نشان داد که میزان فرسودگی شغلی در میان  . یافتهکردند را بررسی اردبیل(

باشد.  های عمومی شهر اردبیل در دو مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایینی می کتابداران کتابخانه
فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی نیز در همچنین میزان 

دو مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایینی بوده است. همچنین میزان فرسودگی شغلی در بعد 
 باال است.  ،درگیری در مقیاس فراوانی متوسط و در مقیاس شدت

در  یشغل یان فرسودگمیز پیرامون ،(1990رحمانی، اصنافی و انصاری )نتایج پژوهش 
های  های دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه کتابداران کتابخانه

دانشگاه شهید بهشتی در حد متوسط به باال است، و میان فرسودگی شغلی کتابداران و سابقه 
و رضایت هل، جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع تحصیلی، وضعیت استخدام أکاری، وضعیت ت

 وجود دارد.  یشغلی تفاوت معنادار
عنوان رابطه ناگویی هیجانی و تعهد  باپژوهشی  در (1995بابای خاکیان، کرمی و رشیدی )

 های ناگویی مؤلفه میان که ندنشان داد ،سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران زن آموزش و پرورش
 فرسودگی هیجانی، ناگویی افزایش با یعنی وجود دارد، مثبت رابطه شغلی فرسودگی و هیجانی

 و سازمانی تعهد میان .یابد کاهش می شغلی فرسودگی ناگویی هیجانی، کاهش با افزایش و شغلی
 سازمانی، تعهد افزایش با یعنی دارد، وجود منفی رابطه ،شغلی با فرسودگی آن های مقیاس خرده

 و ناگویی هیجانی و یافته شغلی فرسودگی سازمانی، تعهد کاهش با شغلی کاهش و فرسودگی
 دارند. را شغلی فرسودگی بینی پیش توان سازمانی تعهد

( در پژوهشی به بررسی رابطه ادراک از فرهنگ 1990صابری، رضایی و امین شایان جهرمی )
سازمانی و تنظیم شناختی هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان داراب 

ساالری با فرسودگی  ای، شایسته  که بین فرهنگ سازمانی کالن یا قبیله پرداختند. نتایج نشان داد
ساالری و فرسودگی شغلی ارتباط  رابطه منفی وجود دارد. ولی بین فرهنگ سازمانی دیوان ،شغلی
بینی فرسودگی شغلی در مقایسه با   هوش هیجانی نقش بیشتری در پیش. به دست نیامد یدار معنی

رد. همچنین نتایج این پژوهش مشخص کرد که بین فرسودگی شغلی دبیران نوع فرهنگ سازمانی دا
 وجود ندارد. یدار  با توجه به گروه آموزشی، سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معنی
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های آزاد  ( به بررسی نقش فرسودگی شغلی در عملکرد فردی کارکنان دانشگاه1997و )لبیگ قره
ن داد که بین فرسودگی شغلی و عملکرد فردی کارکنان پژوهش نشا این نتایج وپرداخته  19منطقه 

های خستگی  ها نشان داد که مولفه وجود دارد. عالوه بر این، تحلیل یدار رابطه منفی و معنی
تغییرات عملکرد فردی کارکنان را به طور  هستند هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت قادر

 تبیین کنند.  یدار معنی
 با جانات(یه فهم و کاربرد کنترل، )ادراك، یجانیه هوش رابطه نیی( تع0119) 1درموف

قرار  یدر کشور آلمان را مورد بررس یک سازمان ورزشیکارکنان  نیدر ب یروان وی جسمی سالمت
ج نشان یانتخاب شده بودند. نتا یا طبقه ینفر بود که به روش تصادف 101داد. نمونه پژوهش شامل 

گاه جانات خود احساس یشود و بر ه یشتر میشان ب یو اجتماع یفرد یداد، هرچه کارکنان خودآ
 یشتریب یاز سالمت جسمبالتبع شده و  یتر دچار اضطراب و افسردگ کنند، کم یم یشتریکنترل ب

 دارند. یشتریب یاجتماع یعملکرد و سازگار تاً یشوند، نها یبرخوردار م
عنوان هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی  با( پژوهشی 0115) 2کازان و ناستاسا

. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با دادندشغلی در میان دانشجویان دانشگاه انجام 
موفقیت در بین دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین سطح باالیی از هوش هیجانی 

شغلی در سطوح باالتر و رضایت از زندگی ارتباط  تر اضطراب، استرس و فرسودگی با سطوح پایین
 معناداری دارد. 

نتایج این پژوهش منتج به یک مدل فرسودگی و هوش هیجانی و رضایت از زندگی گردید و به 
طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که این مدل توانایی مطالعه و شناسایی فرسودگی شغلی و 

 یان دارد. رضایت از زندگی را در بین دانشجو
عنوان ارتباط هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در  با پژوهشی در (0117) 3لوپز و ایکستریمرا

شوار دگیری رابطه بین این دو متغیر  نظری و اندازه لحاظکه هرچند از  دندبین معلمان نشان دا
وش هیجانی و منفی بین ه یارتباط ،های این پژوهش ولی با توجه به نتایج حاصل از یافته ،باشد می

 ابعاد فرسودگی شغلی وجود دارد. 
                                                           

1. Dermof 

2. Cazan& Năstasă 

3. Mérida-López & Extremera 
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( ارتباط بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی و شخصیت را مورد 0117و همکاران ) 1لیندمن
درصد جامعه مورد مطالعه دچار فرسودگی شغلی  51نشان داد که  پژوهشنتایج  .مطالعه قرار دادند

  درصد بیشتر از مردان است.0بودند. فرسودگی در زنان 
پذیری و  های توافق بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی افراد و شخصیت آنان با نمره

( و محافظت در برابر فرسودگی P =11/1و تجربه کاری مثبت ) P)= 119/1های ثانویه با ) ویژگی
جامعه مورد مطالعه دارای سطح باالی  ،بنابراین .رابطه وجود داشت P =111/1شغلی برای بهبود 

 شغلی بودند. فرسودگی 

از طریق هوش  پزشکی به بررسی فرسودگی شغلیدر پژوهشی ( 0119و همکاران ) 2گوسوب
های رهبری پرداختند. نتایج نشان داد که بین  های مراقبت از خود و آموزش مهارت هیجانی، تکنیک

فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در میان جامعه مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود داشته 
دمراقبتی، های مراقبت از خود مانند بهبود خودکفایی، خو است. همچنین بین ابعاد تکنیک

. همچنین بین هوش اردخودکفایی و تنظیم تمرکز با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود د
  مشاهده شد.رابطه معناداری  ،های مراقبت از خود هیجانی با ابعاد تکنیک

فرسودگی شغلی و تنظیمات شناختی با استرس را در  ،پژوهشیدر ( 0119) 3سوهن و همکاران
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که استرس  کره جنوبیبیمارستان  کارکنان

 . و خودکارآمدی پرستاران در حد متوسط بود شغلی
داری بین استرس شغلی و تنظیمات شناختی هوش هیجانی  همچنین همبستگی مثبت و معنی

ثبتی با استرس رابطه معنادار و م ،اضطراب و خشم ووجود داشت. به طور غیرمستقیم افسردگی 
 دارند.شغلی 

های تنظیم هیجانی،  عنوان ویژگی باپژوهشی در ( 0119) 4مارتینز موتیگادو و همکاران
که  ندنشان داد، فرسودگی و اضطراب شغلی، با ناگویی خلقی و استرس در معلمان متوسطه
مشخصات هوش  گروهی از معلمان با غلبه بر تنظیم هیجانی باال و کنترل عاطفی کم، گروه دوم با

                                                           

1. Lindeman 

2. Ghossoub 

3. Sohn 

4. Martínez-Monteagudo & et al. 
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هیجانی باال، گروه سوم با تنظیم هیجانی کم و گروه چهارم با غلبه بر توجه کم و کنترل عاطفی باال 
داری بین گروه تنظیم شناختی هیجانی با فرسودگی  بندی شدند. به طور کلی تفاوت معنی دسته

  .استرس وجود داشت و شغلی، اضطراب

 های پژوهش یافته. 6

درصد را مردان  19درصد پاسخگویان را زنان و  79گرافیک نشان داد بررسی اطالعات دمو
درصد افراد علم  09گویان نشان داد، رشته تحصیلی  دهند. ویژگی تحصیلی پاسخ تشکیل می

درصد  00درصد مربوط به سایر رشته ها است. همچنین  90شناسی و  اطالعات و دانش
درصد کارشناسی ارشد  09رصد کاردانی و د 15 گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، پاسخ

 باشند. می
 های آماری متغیرهای مورد بررسی به شکل زیر است: شاخص

 های آماری شاخص -1جدول 

 متغیر
 های آماری شاخص

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین

 644 22 311/2 432312 فرسودگی شغلی

 626 59 012/2 295/600 تنظیم شناختی هیجان

 19 45 342/3 122/12 ناگویی خلقی

 های آماری مربوط به فرسودگی شغلی نشان داد که تنظیم ، شاخص1های جدول  مطابق داده
 میانگین خلقی با بیشتر از بقیه و ناگویی 095/111±170/0 هیجان با میانگین شناختی

 باشد. تر از بقیه شاخص های آماری می کم 900/9±090/09
 کولموگروفآزمون  -۲جدول

 متغیر
 آزمون کولموگروف

 سطح معناداری zآماره 

 293/0 391/0 فرسودگی شغلی

 611/0 001/6 تنظیم شناختی هیجان

 152/0 295/0 ناگویی خلقی

با مشاهده سطح  0یرهای مورد بررسی از طریق آزمون کولموگروف طبق جدول غنرمال بودن مت
 تایید گردید. 15/1تر از  معناداری بزرگ



 1044 هبار، 1شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 011

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 پیرسون ضریب همبستگی آزمون -۳جدول 

 های آن با فرسودگی شغلی بین تنظیم شناختی هیجان و زیرمقیاس

 متغیر
 فرسودگی شغلی

 سطح معناداری همبستگی

 000/0 294/0 گری خودسرزنش

 000/0 256/0 پذیرش

 000/0 223/0 نشخوارگری

 002/0 452/0 تمرکز مجدد

 000/0 201 ریزی برنامه

 000/0 546/0 ارزیابی

 000/0 214/0 شماری اهمیت کم

 006/0 493/0 نمایی فاجعه

 000/0 226/0 گری دیگرسرزنش

 000/0 259/0 تنظیم شناختی هیجان

 9 شمارۀ جدول های ها، امکان استفاده از آزمون پیرسون وجود دارد، داده با تأیید نرمال بودن داده
( و زیرمقیاس 959/1تنظیم شناختی هیجان )با ضریب همبستگی  ن فرسودگی شغلی بایب که داد نشان

برای همه متغیرهای تحقیق(. در این  15/1تر از  آن، رابطه معناداری وجود دارد )در سطح معناداری کم
 باشد. می 501/1ها، مربوط به ارزیابی با مقدار  میان بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس

تنظیم شناختی هیجان و آن با  یها و مؤلفه شغلی یفرسودگ نیرابطه ب یه منظور بررسب
ج آن در قالب جدول شماره ید که نتایرسون استفاده گردیپ یب همبستگیاز ضر های آن، زیرمقیاس

  .ارائه شده است 0
های آن  تنظیم شناختی هیجان و زیرمقیاس و شغلی ین فرسودگیدهد که ب یها نشان م افتهی

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. با این تفسیر، با فزایش میزان فرسودگی شغلی، تنظیم شناختی 
 های آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. هیجان و زیرمقیاس

 غلیهای آن با فرسودگی ش پیرسون بین ناگویی خلقی و زیرمقیاس ضریب همبستگی آزمون -8جدول 

 متغیر
 فرسودگی شغلی

 سطح معناداری همبستگی

 000/0 264/0 دشواری در شناسایی احساسات

 005/0 422/0 دشواری در توصیف احساسات

 000/0 205/0 تفکر عینی

 004/0 431/0 ناگویی خلقی
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)با ضریب  ن فرسودگی شغلی با ناگویی خلقییب که داد نشان 0 شمارۀ های جدول داده
 15/1تر از  ( و زیرمقیاس آن، رابطه معناداری وجود دارد )در سطح معناداری کم090/1همبستگی 

 برای همه متغیرهای تحقیق(. 
ها مربوط به دشواری در شناسایی  در این میان بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس

 باشد. می 910/1احساسات با مقدار 
 رسودگی شغلیف نییب شیرگرسیون پ -۵جدول 

 تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی ۀبر پای

 همبستگی متغیر مدل
مجذور 

 همبستگی

مجذور همبستگی 

 تعدیل شده

خطای 

 استاندارد

 03/60 640/0 649/0 259/0 تنظیم شناختی هیجان 6

 911/9 629/0 651/0 291/0 تنظیم شناختی هیجان، ناگویی خلقی 4

15/1> p 

، نتایج مجذور همبستگی چندگانه نشان داد که بر پایه مدل 5جدول شماره های  براساس داده
، بر پایه مدل دوم، متغیرهای تنظیم شناختی 109/1اول، متغیر تنظیم شناختی هیجان به میزان 

 کنند. از واریانس فرسودگی شغلی را تبیین می 157/1هیجان و ناگویی خلقی، به میزان 
 فرسودگی شغلی نییب شیرگرسیون پ -۶جدول 

 تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی ۀبر پای

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات مدل

6 

 000/0 560/62 662/6213 6 662/6213 رگرسیون

   143/606 93 241/9919 باقیمانده

    99 220/66225 کل

4 

 000/0 004/9 353/395 4 161/6196 رگرسیون

   542/99 91 142/9152 باقیمانده

    99 220/66225 کل

15/1> p 

، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بر پایه مدل اول، متغیر تنظیم شناختی 0در جدول شماره 
هیجان، بر پایه مدل دوم، متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی، به طور معناداری 

 بینی فرسودگی شغلی را دارند. پیشتوانایی 
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 فرسودگی شغلی نییب شیضرایب رگرسیون پ -۷جدول 

 تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی ۀبر پای

 ضریب متغیر مدل
خطای 

 استاندارد
 t میزان بتا

سطح 

 معناداری

 000/0 366/1 - 923/5 560/20 ثابت 6

 000/0 309/2 259/0 059/0 442/0 تنظیم شناختی هیجان 

 000/0 525/5 - 210/1 153/25 ثابت 4

 002/0 949/4 492/0 012/0 632/0 تنظیم شناختی هیجان 

 001/0 136/4 619/0 013/0 646/0 ناگویی خلقی 

15/1> p 

 تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در ۀفرسودگی شغلی بر پای نییب شیپ ونیرگرس ضرایب
دهد که بر پایه مدل اول، انحراف معیار تغییر در تنظیم  میو نشان  شده ارائه 7 شمارۀ جدول

بر پایه مدل دوم،  شود. انحراف معیار تغییر در فرسودگی شغلی می 959/1شناختی هیجان، باعث 
و  090/1زمان در تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی، به ترتیب باعث  انحراف معیار تغییر هم

 شود. سودگی شغلی میانحراف معیار تغییر در فر 179/1

 گیری نتیجه. 7

اجتماعی جوامع پیشرفته  -های فرهنگی ترین کانون توان از مهم های عمومی را می کتابخانه
های عمومی که قشرهای مختلف جامعه  امروز به شمار آورد. با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانه

کنند و یکی از  و اقتصادی ایفا میشوند، نقشی زیربنایی در توسعه اجتماعی، فرهنگی  را شامل می
روند. نقش اساسی نیروی انسانی فعال و  بنیادی جوامع به شمار می تحوالتترین ارکان  مهم

ها همانند سایر نهادهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. رسالت اجتماعی  کارآمد در این سازمان
به شرایط کاری نیروی انسانی های عمومی قرار دارد، توجه جدی  خطیری که بر عهده کتابخانه

های  و توسعه رسانه اطالعاتیهای جدید  ورود فناوری. کند ها را ایجاب می شاغل در این کتابخانه
های جدی در حوزه فناوری مواجه ساخته  های عمومی، کتابداران را با چالش در کتابخانه اطالعاتی

توانایی فنی و عملکرد کاری خود را ارتقاء  ها ناگزیرند است. در این شرایط، نیروی انسانی کتابخانه
 .بخشند تا بتوانند به نیازهای در حال تغییر مخاطبان این مراکز پاسخ شایسته دهند

و همچنین عوامل  گردد میهای مختلف منتشر  که در قالب اطالعاتاز سوی دیگر، حجم انبوه 
کاری را تجربه کنند و بیشتر شود که کتابداران شرایط پر استرس محیط  متعدد محیطی باعث می
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شود، زیرا  به فرسودگی شغلی باشند و اینجاست که اهمیت پژوهش حاضر آشکار می ابتالءمستعد 
نمودن ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن بتواند  آن است تا با روشن بر

گاهی  به کتابداران نسبت به استرس های شغلی، فرسودگی شغلی و پیامدهای فردی و سازمانی آن آ
بیدار کند تا  لینبر این، نوعی احساس ضرورت را در مسئو عالوهرا ارائه دهد.  الزمو شناخت 

زا،  را برای کتابداران در راه پیشگیری و مقابله با این مسأله خطرناک و آسیب الزمامکانات مناسب و 
 .ه دارندار آن دور نگن و جامعه را از پیامدهای مّض فراهم ساخته و سازما

ن فرسودگی شغلی با تنظیم شناختی هیجان و زیرمقیاس آن، یهای پژوهش نشان داد که ب فرضیه
ها مربوط به  رابطه معناداری وجود دارد. در این میان بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیاس

و  (1990صابری، رضایی و امین شایان جهرمی ) های باشد. پژوهش می 501/1ارزیابی با مقدار 
اند. تنظیم  ( به نتایجی مشابه نتایج این پژوهش دست یافته0119مارتینز موتیگادو و همکاران )

هیجان در محل کار یک عامل بسیار مهم است که عوامل بسیاری همچون محیط، افراد و... بر 
رسودگی شغلی با ناگویی خلقی نیز نشان داد که گذارد. نتایج بررسی رابطه بین ف روی آن تاثیر می

ن فرسودگی شغلی با ناگویی خلقی و زیرمقیاس آن، رابطه معناداری وجود دارد، بدان معنا که یب
هرچه ناگویی خلقی در افراد باالتر باشد، بیشتر در معرض ابتالء به فرسودگی شغلی هستند. در 

ها مربوط به دشواری در شناسایی احساسات با  ساین میان بیشترین رابطه همبستگی در زیرمقیا
( نیز در پژوهش خود به نتایجی 1995باشد. بابای خاکیان، کرمی و رشیدی ) می 910/1مقدار 

 مشابه پژوهش حاضر دست یافتند. 
داد که متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی هر  نتایج مربوط به فرضیه دوم نیز نشان

تواند منجر به  کنند. با توجه به اینکه فرسودگی شغلی می بینی می را تبیین و پیش دو فرسودگی شغلی
از دست دادن منابع ارزشمند کشور گردد و عوامل بسیاری در بروز آن موثر است و همانطور که 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد، دو عامل ناگویی خلقی و تنظیم شناختی هیجان بر آن تاثیرگذار 

شناسانی را در  های عمومی، متخصصان و روان شود که مسئولین کتابخانه ین، توصیه میاست. بنابرا
رسانی در  دسترس کارکنان قرار دهند تا بتوانند با دادن مشاوره به کتابداران آنها را برای خدمت

شرایط مختلف یاری رسانده و در صورت امکان واحدی جهت سنجش مرتب فرسودگی شغلی در 
خود تأسیس نمایند تا بتوانند عوامل موثر بر فرسودگی شغلی را شناسایی نموده و در میان کارکنان 

 های الزم را اجرایی کنند.  ریزی جهت رفع آنها برنامه
اگر کتابداران قادر به تنظیم هیجانات خود باشند و آنها را کنترل نمایند، از حرفه و شغل خود 
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پردازند، بدین ترتیب کتابداران به  وظیفه می کنند و با خشنودی به انجام احساس رضایت می
شوند. از این، جهت که کتابداران در محیط کاری خود با افراد مختلفی  فرسودگی شغلی دچار نمی

داری به وظایف خود در محیط کار عمل نمایند و سعی کنند بر  در ارتباط هستند، باید با خویشتن
از آنجایی که کتابداران در ارتباط مستقیم با  یند.های مختلف غلبه نما احساسات خود در موقعیت

 های عمومی نیز به قشر وسیعی ها هستند و کتابخانه کنندگان به کتابخانه کاربران و مراجعه
 های مختلفی به رفع این دهند، کتابداران باید با روش از جامعه، خدمات خود را ارائه می

ز خواندن و مطالعه کتاب، روزنامه و... گستره لغات خود توانند با استفاده ا مشکل بپردازند. آنها می
را افزایش دهند تا بتوانند در شرایط مختلف با مراجعان خود به نحو احسن ارتباط کالمی برقرار 

 کنند.
تخصصی در زمینه شناخت و  یها ارائه آموزش ،بدست آمده یها در مجموع با توجه به یافته

تواند به کاهش استرس و فرسودگی شغلی کمک  خلقی میکاهش ناگویی  یبیان احساسات برا
 کند. 

 پیشنهادها. 8

بردن سطح بهداشت روانی و  که شناخت عوامل موثر در فرسودگی شغلی در باال ییاز آنجا
مانند  یعوامل دیگر یندهآ یها شود در پژوهش پیشنهاد می بهبود کیفیت ارائه خدمات موثر است،

 .و سازمانی نیز مدنظر قرار گیرد یعوامل فرد
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