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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between
psychological well-being and work overload with the moderating role of
perceived organizational support among librarians of public libraries in
Isfahan province during 2020-2021.
Method: This study is a descriptive correlational study with a sample of 202
librarians of public libraries in Isfahan province, who were selected by
simple random sampling. In order to collect data, the questionnaires of
Ryff’s Psychological Well-Being (1995), Spector & Jex Work Overload
(1998), and Eisenberger and others’ Perceived Organizational Support
(1986) were used. The reliability coefficients of these questionnaires through
Cronbach's alpha were 0.92, 0.94 and 0.95, respectively. To analyze the
findings, descriptive and inferential statistics, and Smart-PLS3 and SPSS
software version 22 were used.
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Findings: The results of correlation coefficient showed that the components
of psychological well-being have a significant negative relationship with
work overload (p < 0/05). The moderating role of perceived organizational
support between these two variables was also confirmed. Findings also
showed that the moderating variable of perceived organizational support has
a significant effect on the intensity of the relationship between psychological
well-being and work overload, as when there is high organizational support
among librarians, their psychological well-being is higher and their work
overload decreases.
Originality/value: Examining the relationship between psychological wellbeing and work overload with the moderating role of perceived
organizational support among librarians in public libraries in Iran and abroad
has been very innovative, and so far, little research has been done on this
issue. In addition, in the present study, the moderating role of perceived
organizational support has also been considered. On the other hand,
addressing this issue in the population of public libraries in Isfahan province
makes the subject of this research novel. The findings of this study can pave
the way for librarians and library managers to improve the desired work
environment.
Keywords: Psychological well-being, Work overload, Perceived
organizational support, Public libraries, Isfahan province
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هدف :این پژوهش به دنبال كشف رابطة به زیستي روان شناختي و گران باری شغلي با نقش تعدی كننادة
حمایت سازماني ادرا

شده در كتابداران كتابخاناه هاای عماومي اساتان اصافهان در ساال 0011-0799

انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر در قالب یک مطالعة توصيفي از نوع هم بستگي با نموناه ای باه تعاداد  515نفار از
كتابداران كتابخانه های عمومي استان اصفهان به روشِ تصادفي سااده انجاام پاذیرفت .بارای جماع آوری
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چكيده

اطالعات از پرسشنامه های بهزیستي روان شناختي ریف ( ،)0990گاران بااری شاغلي اساپکتور و جکاس
( ) 0991و حمایت سازماني ادرا

شدة آیزنبرگر ( ) 0916استفاده شد .ضریب پایایي این پرسشنامه ها از

طریق آلفای كرونباخ بهترتيب  ،1/90 ،1/95و  1/90به دست آمد.برای تحلي یافته ها ،از آمار توصيفي و
انجام شد.

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.6.6

استنباطي استفاده شد .تجزیه وتحلي یافته های پژوهش با نرمافزارهاای  Smart-PLS3و  SPSSویارایش 55
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يافته ها :یافته ها نشان داد متغير تعدی كننادة حمایات ساازماني ادرا

شاده تا ثيری معناادار در شادت

ارتباط بين به زیستي روان شناختي و گران باری شاغلي دارد ،باهطاوری كاه باا افازایش حمایات ساازماني
ادرا

شدة كتابداران ،به زیستي روانشناختي افزایش و گران باری شغلي آنها كااهش یافات .همچناين،

نتایج حاص از ضریب هم بستگي مؤلفه های به زیستي روان شناختي با گران باری شغلي حاكي از رابطهای
منفي و معنادار بين این مؤلفه ها بود (.)p > 1/10
اصالت/ارزش :بررسي رابطة به زیستي روانشاناختي وگاران بااری شاغلي در كتاباداران كتابخاناه هاای
عمومي كشور و خارج از كشور كاری بسيار بدیع بوده است و تاكنون پژوهش های اندكي به این مسائله
پرداخته اند ،ضمن اینکه در پژوهش حاضر ،نقش تعدی كنندة حمایات ساازماني ادرا

شاده نياز ماورد

توجه واقع شده است .یافته های این پژوهش مي تواند راهگشای كتابداران و مدیران كتابخانه ها باهمنظاور
بهبود وضعيت محيش كاری باشد.
كليدواژهها :به زیستي روان شناختي ،گرانباری شاغلي ،حمایات ساازماني ادرا

شاده ،كتابخاناههاای

عمومي ،استان اصفهان

منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :همتي ،زینب؛ شعباني ،احمد؛ رجایيپور ،سعيد؛ و كشوری ،مریم ( .)0011رابطة بهزیستي روانشناختي و گرانباری

شغلي با نقش تعدی كنندة حمایت سازماني ادرا شده در كتابداران كتابخانههای عمومي استان اصفهان .تحقيقات اطالعرساني و
كتابخانههای عمومي.000-050 ،)7(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،7صص000-050
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.6.6
تاریخ دریافت0011/13/55 :؛ تاریخ پذیرش0011/01/01 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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تعارض منافع :گزارش نشده است.

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

مقدمه
امروزه دركتابخانه های عماومي اناواع خادمات سانتي و الکترونيکاي ارائاه مايشاود .گاروههاای
مختلفااي ماننااد زنااان خانااهدار ،افااراد باسااواد و كاامسااواد ،كشاااورزان ،كودكااان و نوجوانااان ،و
دانشجویان برای افزایش اطالعات ،رفع نيازهای اطالعاتي ،آموزش ،و پار كاردن اوقاات فراغات
به كتابخانة عمومي مراجعه ميكنند ،ازاینرو ،الزم است با كاركنااني دارای ساالمت رواناي و باا
اخالق و رفتار مناسب روبهرو شوند .بنابراین ،نقاش كليادی كتاباداران در ایان مياان بسايار حاائز
اهميت است؛ زیرا كتابدار ميتواند موجب ترغيب افاراد باه مطالعاه و هادایت كااربران در مساير
مطالعاتي شود ،و از این لحاظ ،یک كتابخانه در صورتي در انجام اهداف سازماني موفق مايشاود
كه بهدنبال ت مين مؤلفههای مختلف بهزیستي روانشناختي 0و مراعاات جنباههاای مختلاف آن در
كاركنان كتابخانه باشد5؛ این امر باهدنباال در

حمایاتهاای ساازماني توساش كتاباداران ميسار

است و با بهكارگيری خالقيت و شيوههاای مختلاف در جاذب عماوم باه نهادهاای فرهنگاي و از
جمله كتابخانهها قابليت قاب اجراست.
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

بهزیستي روانشناختي شام دو احساس مثبت و رضایتمندی فرد از زندگي است كاه خاود
و دیگران را در حوزههای مختلف — مانند خانواده ،شغ و نظير این موارد — در بار مايگيارد
(تقربي ،شریفي و سوكي .)0790 ،به زیستي روانشناختي را ميتوان خوشابختي ،شاادی و داشاتن
احساسات مثبت در زندگي تعریف كرد كه در آن فرد در تالش اسات تواناایيهاای باالقوة خاود
را شکوفا كند (ریف .)0990 ،باهزیساتي روانشاناختي در

چاالشهاای واقعياتهاای زنادگي

است .احساس بهزیستي شام مؤلفاه هاای عااطفي و شاناختي اسات .افارادی كاه دارای احسااس
بهزیستي باال هستند عمدتاً هيجانات مثبت را تجرباه مايكنناد و از وقاایع پيراماون خاود برداشات
مطلوبي دارند ،در حالي كه افرادی كه دارای احساس بهزیستي پاایين هساتند از موقعيات زنادگي
ارزیابي نامطلوبي دارناد و بيشاتر هيجاناات منفاي مانناد اضاطراب ،افساردگي ،و خشام را تجرباه
ميكنند (مایرز ،گيمز وگوارین .)5106 ،7از مهمترین مادلهاایي كاه باهزیساتي روانشاناختي را
مفهومسازی و عملياتي كرده است ،ميتوان به مادل چندبُعادی ریاف )0990( 0اشااره كارد .ایان

 .5در بخشهای بعدی مقاله ،به جنبههای مختلف بهزیستي روانشناختي پرداخته شده است.
4. Ryff’s multidimensional model

3. Meyers, Gamest & Goarin
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1. psychological well-being
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مدل از طریق ادغام نظریههای گوناگون رشد فردی و عملکارد ساازگارانه گساترش یافتاه اسات.
ریف ( )0990بر اساس مباني فلسفي صاحبنظراني مانند ارسطو و راسا  ،0شاش عاما «پاذیرش
خود»« ،هدفمندی در زندگي»« ،رشد فردی»« ،داشتن ارتباط مؤثر با دیگران»« ،تسلش بار محايش»،
و «خودمختاری» را بهعنوان مؤلفههای تشکي دهندة بهزیستي روانشناختي بازشناخت.
از سوی دیگر ،گرانباری شغلي( 5حجم كار) راجع به تقاضاای كااری اسات كاه شاغ باه
كارمند محول كرده ،و عام اصلي در ایجاد فشارهای رواني در مح كار اسات .مطالعاات اخيار
حاكي از آن است كه تانشهاای ناشاي از مساائ روزمارة شاغلي تا ثيراتي زیاانباار بار ساالمت
جسماني و روانشناختي افراد دارد ،و زماني كاه ایان تانشهاا شادت پيادا مايكناد یاا باهدالیا
مختلفي فرد هر تنشاي را باهصاورت منفاي در

كناد ،ساالمت و عملکاردش تحاتتا ثير قارار

ميگيرد .ازاینرو ،پژوهش حاضر به كتابداران و اطالعرسان بهعنوان دارایاي بااارزش كتابخاناه و
سازمان مادر اشاره دارد و از طریق بررسي رابطة بين بهزیستي روانشاناختي ،گارانبااری شاغلي و
حمایت سازماني ادرا شده سعي دارد به وضعيت كتابداران و اطاالع رساانان متخصاص شااغ
اساات كااه آیااا بااين بااهزیسااتي روانشااناختي و گاارانباااری شااغلي كتابااداران و اطااالعرسااانان
كتابخانههای عمومي استان اصفهان رابطاه وجاود دارد و آیاا حمایات ساازماني ادرا شاده بار
رابطة باين باهزیساتي روانشاناختي وگارانبااری شاغلي كتاباداران و اطاالعرساانان كتابخاناههاای
عمومي استان اصفهان نقش تعدی كننده دارد
پژوهشهای اندكي این مسئله را مورد بررسي قارار دادهاناد .حریاری و بطالئاي ( )0719در
پژوهشي به بررساي رابطاة ساالمت روان و رضاایت شاغلي كتاباداران دانشاگاه علاوم پزشاکي و
خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد كاه در تحليا
سالمت روان و رضاایت شاغلي برحساب تفکياک جنسايتي ،تفااوتي معناادار باين زناان و ماردان

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

در كتابخانه های عمومي استان اصفهان بپردازد .بهعبارت دیگر ،مسئلة اصلي پژوهش حاضار ایان

كتابدار مشاهده نشد؛ همچنين ،رابطاهای معناادار باين ساالمت روان و رضاایت شاغلي كتاباداران
وجود نداشت .یافتههای پژوهش حریری ،روتن ،و جانمحمادی ( )0795حااكي از ایان باود كاه

3. work overload
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ميازان حمایاات ساازماني ادرا شااده و مياازان بايتفاااوتي سااازماني در كتاباداران كتابخانااههااای
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مركزی دانشگاه های دولتي تابعة وزارت علوم ،تحقيقات و فناوریِ مستقر در شهر تهران پاایين تار
از حد متوسش بود و باين حمایات ساازماني ادرا شاده و باروز بايتفااوتي ساازماني كتاباداران
جامعة آمااری رابطاة معکاوس معنااداری مشااهده شاد .مظفاری ،حریاری ،و ابااذری ( )0790در
پژوهشي به بررسي رابطة ادرا

از عوام محيش كار (نقشهاای شاغلي و ویژگايهاای شاغ ) و

بيگانگي با كار در كتابداران دانشگاههای آزاد شاهر تهاران پرداختناد .یافتاههاای پاژوهش ایشاان
نشان داد بيگانگي با كار با هيچیک از ویژگايهاای جمعياتشاناختي رابطاهای معناادار نداشات،
سابقة كاری با ویژگيهای شغلي رابطهای معنادار داشت و بهطور كلي كتابداران جامعاة پاژوهش
با كار بيگانه نبودند ولاي از نظارِ گارانبااری نقاش ،بيشاترین نارضاایتي را داشاتند .عبدالاهزاده و
مسلمي ( )0796به بررسي كيفيت زندگي كتاباداران كتابخاناههاای عماومي آذربایجاان غرباي از
نظرِ سالمت جسمي و رواني پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد سالمت رواناي در جامعاة
موردمطالعه در سطح كمتر از متوسش و كيفت زندگي آنان در سطح نسابتاً مطلاوبي قارار داشات.
در نهایت ،عملکرد جسماني و ایفای نقش جسامي كتاباداران كتابخاناههاای عماومي آذربایجاان
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

غربي بيشتر از حد متوساش باود و ایان نتيجاه بار آگااهي از وضاعيت ساالمت جساماني و رواناي
كتابداران بهمنظور برنامهریزی برای ارتقای سالمت آنان ت كيد داشت.
بررسي برخي پژوهشهای انجامشده در خارج از ایران نتایجي مشابه با نتاایج پاژوهشهاای
داخلي را نشان داد؛ پاژوهش توجياا )5116( 0حااكي از ساطح پاایين گارانبااری شاغلي و ساطح
متوسش رضایت شغلي در  076كتابدار دانشگاهي در یونان بود .همچنين ،این پاژوهش تا ثير ناوع
استخدام (موقت و دائم) را بر ساطح گارانبااری شاغلي نشاان داد .ویلکيناز جاوردن )5100( 5در
پژوهشي به بررسي عوام استرسزا در كتابداران كتابخاناه هاای عماومي چناد ایالات در آمریکاا
پرداخات .یافتااههااای ایاان پااژوهش نشااان داد وقفااههااای بساايار در كااار ،مشااکالت بااا همکاااران،
ضرباالج های كااری ،و مساائ بودجاه در صادر ایان عواما قارار دارناد .پتاک )5101( 7در
پژوهشي به بررسي شرایش استرسزا و گرانبااری شاغلي در مياان كتاباداران مرجاع دانشاگاهي و
عمومي در بولونيای 0ایتاليا پرداخت .پژوهش او نشان داد كاه برخاي شارایش اساترسزا منجار باه

4. Bologna

3. Petek

2. Wilkins Jordan

1. Togia
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گران باری شغلي در كتابداران بخش مرجع كتابخانههای عماومي شاده و ماواردی مانناد نگراناي
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در رابطه با دانش و مهارت محدود كتابادار و یاا مجموعاه و مناابع محادود از مهامتارین عواما
اسااترسزا باااوده اسااات .ساااالریس 0و همکاااران ( )5109در پژوهشاااي باااه بررساااي متغيرهاااای
پيشبينيكنندة گرانباری شغلي در كاركنان كتابخانههای عمومي اینادیانا 5پرداختناد .نتاایج ایان
پژوهش نشان داد خستگي عاطفي با فشار كاری رابطاهای معناادار داشاته و باا اساتقالل ،شافافيت
نقش ،حمایت همکاران و تجربيات بازیابي آرامش ،مادیریت ،و كنتارل ارتبااط رابطاهای نداشاته
اساات .اليااو و پنااگ )5151( 7در پااژوهش خااود بااه بررسااي اثاارات سااالمت مطلااوب روانااي باار
پاسخگویي حرفهای كتابداران پرداختند .یافتههای آنان نشان داد كه جنسايت ،تخصاص ،و ساابقة
كاری كتابداران بر سالمت روان و پاسخگویي حرفهای ت ثيرات مطلوب داشت.
بررسي پيشينة پژوهشهای انجامشده در خصوص موضوع موردپژوهش نشان مايدهاد كاه
موضوع رابطة بهزیستي روانشناختي وگرانباری شغلي باا نقاش تعادی كننادة حمایات ساازماني
ادرا شده در كتابداران كتابخانههای عماومي كشاور و خاارج از كشاور بسايار بادیع اسات .در
پژوهشهای داخلي ،تنهاا یاک پاژوهش موضاوع باهزیساتي روانشاناختي (ساالمت روان) را در
بهزیستي روانشناختي ،گرانباری شغلي ،حمایت سازماني با متغيرهای دیگر بررسي شده اسات؛ باا
این حال ،پژوهشي كه رابطة این متغيرها را در كتابداران مطالعه كند مشاهده نشد .باا بررساي ایان
متون مشخص شد كه بيشتر پاژوهشهاا رابطاة دو متغيار را از نظارِ هامبساتگي ماورد توجاه قارار
دادهاند ،اما در این پژوهش ،نقش تعدی كنندة حمایت سازماني ادرا شده نيز مورد توجاه واقاع
شده است .بنابراین ،رابطه بهزیستي روانشناختي و گرانباری شغلي با نقش تعدی كننادة حمایات
سااازماني ادرا شاادة كتابااداران در كتابخانااههااا از یااک سااو و اهتمااام بااه ایاان مساائله در قالااب
كتابخانههای عماومي اساتان اصافهان از ساوی دیگار ،موضاوع ایان پاژوهش را بادیع مايساازد.
ازاینرو ،هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطاة باهزیساتي روانشاناختي وگارانبااری شاغلي باا
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كتابداران كتابخانههای عمومي مورد سنجش قرار داده است ،و درپژوهشهای خاارج از كشاور،

نقش تعادی كننادة حمایات ساازماني ادرا شاده در كتاباداران و اطاالعرساانان كتابخاناههاای
عمومي استان اصفهان است .همچنين ایان پاژوهش دارای یاک فرضايه اسات :حمایات ساازماني
ادرا شده در رابطة بهزیستي روانشناختي و گرانباری شغلي كتاباداران كتابخاناههاای عماومي

3. Liu & Pang
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2. Indiana

1. Salyers
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شهر اصفهان نقش تعدی كننده دارد.

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

بر مبنای الگوی مفهومي پژوهش مبتني بر متون مربوطه (شک  ،)0سه متغير اصلي پاژوهش
بررسي شده است؛ در این الگو ،حمایت ساازماني ادرا شاده و باهزیساتي روانشاناختي مادنظر
قرار گرفته ،و برای بررسي بهزیستي روانشناختي از نظریة ریف و در خصوص حمایات ساازماني
ادرا شااده از نظریااة آیزنبرگاار 0اسااتفاده شااده اساات؛ همچنااين ،بااهزیسااتي روانشااناختي متغياار
مال  ،گرانباری شغلي متغير پيشبين ،و حمایت سازماني ادرا شده متغير تعدی كننده است.
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شک  .0الگوی مفهومي پژوهش :رابطة بهزیستي روانشناختي و گرانباری شغلي با نقش تعدی كنندة حمایت
سازماني ادرا شدة كتابداران شاغ در كتابخانههای عمومي استان اصفهان (م خذ :نویسندگان مقاله)

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظرِ هدف ،كااربردی و روش آن توصايفي و از ناوع هامبساتگي اسات .توصايفي
است؛ زیرا هدف آن توصيف سه متغيار باهزیساتي روانشاناختي ،گارانبااری شاغلي ،و حمایات
سازماني ادرا شده در كتابخانهها اسات ،و همبساتگي اسات؛ زیارا هامبساتگي بارای دو هادف
عمدة كشف ارتباط بين متغيرها و پيشگویي نمرههای آزمودني در یک متغيار از روی نمارههاا در
متغيرهای دیگر به كار ميرود (گال ،والتر ،و گال.)0713 ،5
جامعة پژوهش موردنظر شام كليه كتابداران و اطالعرسانان كتابخاناههاای عماومي اساتان

2. Gall, Walter & Gall

1. Eisenberger
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اصفهان ( 071نفار) اسات .بارای تعياين ساهم كتاباداران كتابخاناههاا باهعناوان آزماودني در ایان
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پژوهش ،با توجه به حجم جامعة آماری ،از روش نمونهگيری تصاادفي سااده اساتفاده شاد .بارای
تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران )0993( 0استفاده شد .بر این قرار ،حجام نموناة آمااری 515
نفار محاسابه شاد كاه برحساب ایان ميازان ،پرساشناماه باين آنهاا توزیاع شاد .در نهایات515 ،
پرسشنامه تکمي و پاسخ داده شد (نرخ بازگشت پرساشناماه  011درصاد) .گاردآوری دادههاا
در بازة زماني اسفند  0799تا اردیبهشت  0011انجام شد (سه ماه).
بهمنظور گردآوری اطالعات ،عالوه بار پرساشناماة ویژگايهاای جمعياتشاناختي ،بارای
سنجش بهزیساتي روانشاناختي كتاباداران از پرساشناماة ریاف ( ،)0990بارای منظاور سانجش
گرانباری شغلي از پرسشنامة اساپکتور و جکاس ،)0991( 5و بارای سانجش حمایات ساازماني
ادرا شده از پرسشنامة آیزنبرگر 7و همکااران ( )5110اساتفاده شاد .باهمنظاور بررساي روایاي
محتوایي پرسشنامهها ،از هفت متخصص روانشناسي و علم اطالعاات و داناششناساي دانشاکدة
علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان نظرخواهي شد ،كه ضمن ویرایش و بازساازی ،روایاي
محتوایي پرسشنامهها ت یيد شد .همچنين ،برای سنجش پایایي ،پرسشناماههاا در مياان  71نفار از
سنجش قرار گرفت .ضرایب پایایي ك برای هریک از پرسشنامهها در جادول  0نشاان داده شاده
است .همان طور كه مشاهده ميشود ،پایایي هر متغير بهصورت جداگاناه و همچناين پایاایي كا
پرسشنامه مقداری قاب قبول بوده است.
جدول  .0ضرایب پایایي برای هریک از پرسشنامهها
به زيستي روانشناختي

گران باري

حمايت سازماني

شغلي

ادراك شده

1 /95
تسلش بر

پذیرش

محيش

خود

1 /15

1 /37

خودمختاری
1 /10

رشد

روابش

زندگي

فردی

مثبت

هدفمند

1 /16

1 /15

1 /17

484

2. Spector & Jex

1 /90

1. Cochran
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3. Eisenberger

1 /90
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جامعة پژوهش بهصورت تصاادفي توزیاع و ساپس باا اساتفاده از ضاریب آلفاای كرونبااخ ماورد

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

پس از جمعآوری دادهها ،برای تحلي نتاایج و نمارهگاذاری پرساشناماههاا از آماار توصايفي و
استنباطي استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحليا یافتاههاای پاژوهش ،نارمافزارهاای  Smart-PLS3و
 SPSS22مورد استفاده قرار گرفت.
در بخش توصيفي ،ابتدا ویژگيهای جمعيتشناختي بر اساس جنسايت ،مادر

تحصايلي،

رشتة تحصيلي ،سابقة خدمت ،و پست سازماني بررساي شاد ،و ساپس آماارة توصايفي متغيرهاای
پژوهش ارائه شده است .در بخش اساتنباطي نياز ابتادا بارازش الگاوی پيشانهادی پاژوهش ماورد
آزمون قرار گرفت؛ سپس ،برای مقایسة مياانگينهاا بار اسااس ویژگايهاای جمعياتشاناختي از
آزمونهای  Tمستق  ،ضریب همبساتگي پيرساون ،0و تحليا واریاانس یاکراهاه 5اساتفاده شاد.
بهمنظور سنجش ارزیابي مدل بهدستآمده ،از آلفاای كرونبااخ و پایاایي تركيباي 7بارای ارزیاابي
سازگاری دروني ،0از ميانگين واریانس استخراجشده 0برای ارزیابي روایاي هامگارا ،6و از معياار
 3HTMTبرای ارزیابي روایي افتراقي استفاده شده است.
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يافتههای توصیفی پژوهش
ويژگيهاي جمعيتشاناختي :در جادول  ،5ویژگايهاای جمعياتشاناختي جامعاة آمااری
پژوهش ارائه شده است.
جدول  .5ویژگيهای جمعيتشناختي كتابداران كتابخانههای عمومي استان اصفهان
متغير

جنسيت

مدر

تحصيلي

سابقه خدمت

زن

000

30 / 1

مرد

03

51 / 5

كارداني

00

0/0

كارشناس ي

010

05 / 1

كارشناسي ارشد

16

05 / 6

كمتر از  0سال

70

06 / 1

 0تا  01سال

31

70 / 3

 00تا  00سال

00

50 / 1

2. One Way ANOVA
4. Internal consistency
6. Convergent Validity

1. Pearson Correlation Coefficient
3. Composite reliability
)5. Average Variance Extracted (AVE
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7. heterotrait-monotrait ratio

ويژگي

فراواني

درصد
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ويژگي

فراواني

درصد

 06تا  51سال

76

03 / 1

متغير

بيشتر از  51سال

01

1/9

كتابداری

009

37 / 1

سا یر

07

56 / 5

مسئول

35

70 / 6

كتابدار

071

60 / 0

رشتة تحصيلي
پست سازماني

داده هااای مناادرج در جاادول  5حاااكي از آن اساات كااه  30/1درصااد از كتابااداران زن و 51/5
درصد مرد هستند .همچنين ،بيشترین مدر

تحصيلي مربوط به مدر

كارشناساي ( 05درصاد)

و بيشترین سابقة كاری بين  0تا  00سال ( 06/0درصد) است.
ماتريس همبستگی
جدول  7نشاندهندة آمارة توصيفي (ميانگين ،انحرافمعيار) و ضریب هامبساتگي باين متغيرهاای
رابطة مثبت و معنادار ( ،)p > 1/10 ،r = 1/69بين «بهزیستي روانشاناختي» و «گارانبااری شاغلي»
رابطاااة منفاااي و معناااادار ()p > 1/10 ،r = -1/00؛ و باااين «حمایااات ساااازماني ادرا شاااده» و
»گرانباری شغلي» رابطة منفي و معناداری را نشان داد (.)p > 1/10 ،r = -1/09
جدول  .7ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش
متغيرها
جنسيت

0
 5مدر

1 / 013

7

رشتة تحصيلي

1 / 000

**

0

سابقة خدمت

0 / 516

1 /15

به زیستي

1 /53

1 /10
**

-

- 1 /01 - 1 /09

-

 6گران باری شغلي

1 / 905

** - 1 /50

- 1 /16

- 1 /19

1 /10

 3حمایت سازماني

1 / 903

1 /00

- 1 /16

- 1 /11

1 /01

**

*

;N = 202; P < 0.05

** - 1 /00
**

1 /69

**

- - 1 /09
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1 / 607

1 /16

1 /10

روان شناختي

4

-

- 1 /10 - 1 /17

P < 0.01

484

1 / 000

- 1 / 100

0

تحصيلي

انحراف معيار

3

2

1

1

6

7
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پژوهش است .ضرایب همبستگي بين «بهزیستي روانشناختي» و «حمایات ساازماني ادرا شاده»

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

آزمون فرضیۀ پژوهش
حمایت سازماني ادرا شده در رابطة بين بهزیستي روانشناختي و گارانبااری شاغلي كتاباداران
كتابخانههای عمومي استان اصفهان نقش تعدی كننده دارد.
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شک  .5نقش تعدیلگری حمایت سازماني ادرا شده

شک  5نشااندهنادة نقاش تعادیلگری حمایات ساازماني ادرا شاده در ارتبااط باين باهزیساتي
روانشناختي و گرانباری شغلي اسات .یافتاههاا نشاان داد متغيار تعادی كننادة حمایات ساازماني
ادرا شده ت ثيری معنادار در شدت ارتباط بين بهزیستي روانشاناختي و گارانبااری شاغلي دارد
و مقدار آن برابر با  -1/07است ( .)Moderator = -0.13 ; T = 3.20بر این اسااس ،هنگاامي كاه
حمایت سازماني ادرا شاده در ساطح متوساش قارار دارد رابطاة باين باهزیساتي روانشاناختي و
انحراف معيار افزایش یابد ،رابطة بين بهزیستي روانشناختي و گرانباری شاغلي افازایش مايیاباد
488
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گرانباری شغلي برابر با  -1/00است .اگر ميانگين حمایت ساازماني ادرا شاده باه انادازة یاک
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( ،)-1/00و با كاهش یک انحراف معيار ،رابطة بين دو متغيار كااهش پيادا مايكناد ( .)-1/51باا
توجااه بااه ایاان یافتااههااا ،فرضااية اصاالي پااژوهش مبنااي باار نقااش تعاادی كنناادة حمایاات سااازماني
ادرا شااده ت یيااد ماايشااود .در ادامااه ،ماادل مفهااومي پااژوهش برحسااب مقااادیر  t-valueباارای
معناداری ضرایب مساير ارائاه شاده اسات كاه مقاادیر بااالتر از  0/96نشااندهنادة معناادار باودن
ضرایب ت ثير و بارهای عاملي است.

برازش مدل پژوهش
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شک  .7نقش تعدیلگری حمایت سازماني ادرا

شده بر اساس مقادیر t-value

باارای بررسااي باارازش ماادل پااژوهش بااا ناارمافاازار  ،Smart-PLSاز دو روش ارزیااابي ماادل
اندازه گيری و مادل سااختاری اساتفاده شاده اسات .در ابتادا ،بارهاای عااملي و ساطح معنااداری
متغيرهای پژوهش ارائه شده است.
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مؤلفه و سؤال های مرتبش با مدل مفهاومي پاژوهش بارای ت یياد روایاي ساازة ابازار انادازهگياری

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

جدول  .0بارهای عاملي و سطح معناداری مؤلفهها و سؤالهای مربوطه
متغير

مؤلفه

سؤال

سؤال ها

5

1 /30

00 /50

1

1 /10

76 /01

05

1 /10

70 /09

01

1 /13

03 /17

9

1 /19

00 /90

00

1 /16

67 /10

06

1 /10

73 /70

0

1 /19

61 /50

00

1 /11

59 /07

07

1 /91

61 /10

7

1 /13

00 /10

0

1 /31

50 /05

0

1 /90

011 /13

6

1 /11

60 /56

00

1 /11

60 /75

03

1 /19

60 /00

3

1 /13

00 /10

0

1 /60

05 /30

5

1 /30

09 /50

7

1 /11

53 /06

حمایت

حمایت

0

1 /31

50 /91

سازماني

سازماني

0

1 /39

51 /53

6

1 /35

06 /60

3

1 /01

01 /13

1

1 /39

50 /31

9

1 /31

57 /91

پذیرش خود

خودمختاری

زندگي
به زیستي
روان شناختي

هدفمند
روابش مثبت با
دیگران
تسلش بر
محيش

رشد فردی

ادرا

شده

ادرا

شده

1 /36

1 /39

1 /35

1 /30

1 /31

1 /16

--

51 /10

71 /90

03 /10

57 /13

57 /93

07 /09

--

1 / 110

1 / 110

1 / 110

1 / 110
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01

1 /10

06 /55

1 / 110

1 / 110

--
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بار عاملي

T-Values

مؤلفه
Pبار عاملي Values T-Values
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متغير

مؤلفه

گران باری

گران باری

شغلي

شغلي

سؤال

سؤال ها
بار عاملي

T-Values

01

1 /19

30 /15

00

1 /33

50 /77

05

1 /10

57 /10

07

1 /39

55 /71

00

1 /10

53 /09

00

1 /39

55 /09

0

1 /11

03 /55

5

1 /90

13 /01

7

1 /91

15 /35

0

1 /90

39 /01

0

1 /19

69 /07

مؤلفه
Pبار عاملي Values T-Values

--

--

--

حمایت ساازماني ادرا شاده و گاران بااری شاغلي) اسات .باا توجاه باه پيشانهاد فالاک و ميلار

( ،)0995نقطة برش قاب قبول بودن بارهای عاملي برای نگهداری شاخصها برابر باا  1/600لحااظ
شده است .اما بهطور كلي ،هيار 5و همکااران ( )5109پيشانهاد مايكنناد كاه بارهاای عااملي باين
 1/01تا  1/31را تنها در صورتي حاذف كنناد كاه منجار باه بهباود پایاایي تركيباي و یاا مياانگين
واریانس استخراجشده باالتر از مقدار آستانة پيشنهادی شاود .یافتاههاا نشاان داد كلياة مؤلفاههاا و
سؤالهای انتخابشده برای متغيرهای پژوهش دارای بار عاملي باالتر از  /600و در ساطح خطاای
 1/10معنادار بودند ( .)P < 0.05فقش سؤال  3متغير حمایات ساازماني ادرا شاده باا باار عااملي
 1/01كمتر از نقطة برش پيشنهادشاده توساش فالاک و ميلار ( )0995باود ،اماا باا توجاه باه اینکاه
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جدول  0بيانگر بارهای عاملي و مقاادیر معنااداری متغيرهاای پاژوهش (باهزیساتي روانشاناختي،
0

حذف این سؤال ت ثيری بر بهبود برازش مدل نداشات و همچناين در محادودة باين  1/01و 1/31
معنادار بود بهعنوان یک شاخص مؤثر به كار گرفته شد (هير و همکاران .)5109 ،بار ایان اسااس،

2. Hair
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1. Falk & Miller
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روایي سازة ابزار اندازهگيری متغيرهای پژوهش ت یيد شد.

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

ارزيابی مدل اندازهگیری
برای تفسير یافتههای بهدست آمده از تخمين روابش الگوی مفهاومي ،ابتادا بایاد ميازان بارازش و
اعتبار مدلهای اندازه گيری مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود آیا الگوی پيشانهادی كاه بار
اساس مباني نظاری پيشاين باه دسات آماده اسات باا دادههاای گاردآوریشاده از نموناة آمااری
پااژوهش متناسااب اساات یااا خياار باادین منظااور ،نقطااة باارش ت یيااد بارهااای عاااملي باارای حفااظ
شاخصها (≥  ،)1/311آلفای كرونباخ و پایایي تركيبي (≥  ،)1/31ميزان واریانس تبياينشاده (≥
 ،)1/01و معيار  HTMTبارای ساازههاای مشاابه از لحااظِ مفهاومي (<  )1/91تعياين شاد (هيار و
همکاران .)5109 ،در ادامه ،یافتههای ارزیابي الگوی مفهومي بر اساس روایي و پایاایي مادلهاای
اندازهگيری انعکاسي ارائه شدهاند.
جدول  .0شاخصهای ارزیابي مدلهای اندازهگيری
ميانگين واريانس
مدل هاي اندازه گيري

مؤلفه

1 /95

1 /97

1 / 015

1 /15

1 /19

1 / 370

پذیرش خود

1 /37

1 /10

1 /60

خودمختاری

1 /10

1 /91

1 /36

رشد فردی

1 /16

1 /90

1 /31

روابش مثبت

1 /15

1 /19

1 /30

1 /17

1 /91

1 /30

-----

1 /90

1 /90

1 /09

-----

1 /90

1 /90

1 /10

˃1/3

˃1/3

˃1/0

به زیستي روان شناختي
تسلش بر
محيش

زندگي
هدفمند
حمایت سازماني ادرا

شد ه

گران باری شغلي
حد قاب قبول
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آلفاي كرونباخ

پايايي تركيبي

تبيين شده
)(AVE
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یافتههای ارزیابي پایایي و روایي مدلهاای انادازهگياری پاژوهش در جادول  0نشاان داد مقاادیر
آلفاای كرونبااخ و پایاایي تركيبااي بااالتر از  1/31و در حاد قابا قبااول بودناد .همچناين ،مقاادیر
ميانگين واریانس استخراجشده برای سنجش ارزیاابي روایاي هامگارا بيشاتر از  1/01و در ساطح
قاب قبول بود .با توجه به یافتاههاای باهدساتآماده ،پایاایي و روایاي هامگارای الگاوی مفهاومي
پژوهش ت یيد شد.
جدول  .6روایي افتراقي بر اساس معيار HTMT

2

1

1

4

6

7

0

تسلش بر محيش

--

5

حمایت سازماني

1 /01

--

7

خودمختاری

1 /03

1 /31

--

0

رشد فردی

1 /35

1 /69

1 /30

--

0

روابش مثبت

1 /03

1 /00

1 /67

1 /60

--

6

زندگي هدفمند

1 /00

1 /00

1 /03

1 /31

1 /09

--

3

پذیرش خود

1 /31

1 /65

1 /60

1 /30

1 /01

1 /00

--

1

گران باری شغلي

1 /77

1 /05

1 /60

1 /03

1 /00

1 /07

1 /01

--

یافتة معيار  HTMTجدول  6نشان ميدهد كلية مقادیر پایينتر از  1/10هستند و روایي افتراقاي بار
اساس معيار  HTMTمورد ت یيد قرار ميگيرد .بهطور كلي ،یافتههای مرتبش باا ارزیاابي مادلهاای
اندازهگيری بر اساس معيارهای روایي و پایایي حاكي از ت یيد مادل اسات و از بارازش مناساب و
قاب قبول برخوردار است.
ارزيابی مدل ساختاری

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

شماره

متغيرها

3

8

پس از ت یيد روایي و پایایي سازه ها ،مرحلة بعد ،ارزیاابي نتاایج مادل سااختاری اسات كاه شاام
قابليت پيشبيني مدل و روابش ميان ساازههاسات .در ایان مرحلاه ،از یاک رویکارد سيساتماتيک
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برای ارزیابي مدل ساختاری پژوهش استفاده شد كه شام مراح زیر است:

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

 .0ارزیابي همخطي0؛
 .5ارزیابي معناداری و تناسب روابش مدل ساختاری.؛
 .7ارزیابي سطح R2؛
 .0ارزیابي اندازه اثر  f2؛ و
.

 .0ارزیابي تناسب پيشبين)Q2( 5

 .0در مرحلة اول ،همخطي بين متغيرهای پيشبين از طریاق عاما تاورم واریاانس)VIF( 7
بررسااي شااد .طبااق دیاادگاه هياار و همکاااران ( ،)5109مقااادیر كمتاار از )VIF > 7( 7
نشاندهندة حالت ایدئال همخطي هستند .در مادل پاژوهش حاضار ،مقاادیر  VIFبارای
متغيرهااای تعاادی كننااده ( ،)0/01حمایاات سااازماني ادرا شااده ( ،)5/15و بااهزیسااتي
روانشناختي ( )0/93در سطح قاب قبول و كمتر از  7بودند؛ بناابراین ،مادل سااختاری از
لحاظِ همخطي بين متغيرهای پژوهش در سطحي مطلوب قرار دارد.
 .5در مرحلااة دوم ،بررسااي تحلياا معناااداری ضاارایب مسااير ،یااا وزنهااای رگرساايوني
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

استاندارد شده 0است .این ضریب باید بهعنوان یک شاخص از تواناایي نسابي از رواباش
آماری تفسير شود .تحلي معنااداری ضارایب مساير در شاک  7-0حااكي از آن اسات
كه مقدار  T-Valueضریب مساير متغيار تعادی كنناده ( )7/51بازرگتار از  0/96و در
سطح خطای  1/10معنادار است .همچنين ،مقدار  T-Valueبرای ارتبااط باين باهزیساتي
روانشناختي و گرانباری شغلي ( )0/00باالتر از  0/96و معنادار است.
 .7توان مدل به وسيله توان هر مسير ساختاری مشخص ميشاود و باا اساتفاده از مقادار

2

R

از طریق متغير مکناون وابساته تحليا مايشاود .باا توجاه باه اینکاه مقادار  R2در مادل
پژوهش حاضر برابر با  1/735است ،متغيرهای مکنون بيارونزا در حاد بااالیي 0تواناایي
پيشبيني مدل را دارند (هير و همکاران.)5106 ،
 .0عالوه بر این ،اندازه اثر ) (f2محاسبه شد .انادازة  ،f2تغييار در مقادار  R2را هنگاامي كاه
یک سازة برونزا از مدل حذف ميشاود محاسابه مايكناد .بار اسااس دیادگاه كاوهن

3. variance inflation factor

2. Predictive relevance
5. substantial

1. collinearity
4. standardized regression weight

489
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( ،)0991مقااادیر  1/00 ،1/15و  1/70باارای  f2بااهترتيااب اثاارات كوچااک ،متوسااش ،و
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بزرگ متغير مکناون بارونزا را نشاان مايدهاد .در مادل پژوهشاي حاضار ،انادازة اثار
بهزیستي روانشناختي و متغير تعدی كننده بر گرانباری شغلي بهترتيب برابار باا 1/071
و  1/175است كه حاكي از اندازة اثر اند

بر گرانباری شغلي است.

 .0معيار  Q2استون-گيسر 0معرفي برای ارزیابي تناساب پايشباين مادل اسات كاه مقاادیر
بزرگتر از  1/50 ،1و  1/01بهترتيب نشاندهندة تناسب پيشباين كوچاک ،متوساش و
بزرگ است .مقدار  Q2در مدل پژوهش حاضر برابار باا  1/563اسات كاه نشااندهنادة
قاب قبول بودن تناسب پيشبين مدل برای سازة دروني گرانباری شاغلي اسات .باهطاور
كلي ،این یافتهها نشان ميدهد كه مدل ساختاری پژوهش برازش قاب قبول دارد.
بحث و نتیجهگیری
در پااژوهش حاضاار ،بااه بررسااي رابطااة بااهزیسااتي روانشااناختي و گاارانباااری شااغلي بااا نقااش
تعدی كنندة حمایت ساازماني ادرا شاده در كتاباداران كتابخاناههاای عماومي اساتان اصافهان
روانشناختي و گرانباری شغلي كتابداران كتابخانههای عمومي شهر اصفهان نقاش تعادی كنناده
دارد و با توجه به این نتایج ،فرضية اصلي پژوهش مبني بار نقاش تعادی كننادة حمایات ساازماني
ادرا

شده ت یيد شد .همچنين ،مدل حاص در این پژوهش از برازش مطلاوبي برخاوردار اسات؛

در نتيجه ،هرچه حمایت سازماني ادرا شده در كتابداران بااالتر باشاد ،باهزیساتي روانشاناختي
آنها باالتر و سطح گرانبااری شاغلي در آنهاا كااهش مايبایاد .نتاایج حااكي از آن اسات كاه
ضریب همبساتگي باهزیساتي روانشاناختي و گارانبااری شاغلي برابار باا  1/00باود (،p > 1/10
 .)r = -1/00همچنين ،نتایج نشان داد كه دو مؤلفة «خودمختاری» و «زنادگي هدفمناد» باهترتياب
بيشترین ميزان همبستگي منفي را با گرانباری شغلي دارناد ()p > 1/10؛ ایان یافتاه باا یافتاههاای
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پرداخته شد .تجزیهوتحليا دادههاا نشاان داد حمایات ساازماني ادرا شاده در رابطاة باهزیساتي

پژوهش مظفری ،حریری ،و اباذری ( )0790همسویي دارد .از طرفاي ،نتاایج حااكي از آن اسات
كه ضریب همبستگي بهزیستي روانشناختي و حمایت سازماني ادرا شده برابر باا  1/69اسات و
حدود  03/1درصد از واریانس حمایت سازماني را تبيين ميكناد ( .)r = 1/69 ،p > 1/10بار ایان

1. Stone-Geisser

404
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اساااس ،ماايتااوان گفاات دو مؤلفااة «رشااد فااردی» و «خودمختاااری» بااهترتيااب بيشااترین مياازان

رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در ...

همبستگي ،و مؤلفة «تسلش بر محيش» كمترین ميزان همبستگي را با حمایت ساازماني ادرا شاده
دارند ( .)p > 1/10این یافته با یافتههای سالریس و همکاران ( )5109همسویي دارد كه باه رابطاة
مثبت و معنادار این دو متغير اشاره دارد .بر اساس این یافتهها ،ميتوان نتيجهگيری كرد كاه هرچاه
بهزیستي روانشناختي كتابداران كتابخانههای عمومي استان اصفهان بااالتر باشاد ،ميازان حمایات
سازماني ادرا شده در آنها افزایش پيدا ميكند.
علي رغم این تصور كلي كاه كتاباداری شاغلي بادون اساترس ،دارای محيطاي خوشاایند و
همراه با آرامش است ،امروزه كتابداران باا موقعياتهاای چاالشبرانگياز بساياری مواجاه هساتند
(پتک)5101 ،؛ چالشهایي كه ميتواناد بار عملکارد شاغلي آنهاا تا ثيرات ناخوشاایندی داشاته
باشد .این مسئله درمورد كتابداران كتابخانههای عمومي بارزتر است ،زیارا تناوع جامعاة مخاطاب
و تنوع درخواستها ميتواند طيفي از موقعيتهای استرسزا را ایجاد كند كه بر بهزیساتي شاغلي
آنهااا ت ثيرگااذار باشااد (همااان طااور كااه در پااژوهش جااوردن ( )5100اشاااره شااد) .بااهعقياادة
اولندورف ،)0991( 0كتابداران آگاهي اندكي نسبت به بهزیستي شغلي دارند و تنها درصاد كماي
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

از آنها روشهایي را برای مقابله با بهبود وضعيت به كار ميگيرند .آگااهي از شارایش اساترسزا
ميتواند اولين گام برای بهبود وضعيت باشد .با توجه به یافتههای پاژوهش حاضار ،نقاش ساازمان
در حمایت از كتابداران در كاهش شرایطي كه منجر به كاهش گرانباری شغلي شده اسات بايش
از پيش احساس ميشود.
طبااق یافتااههااای حاص ا از تجزیااهوتحلي ا پرسااشهااا مبنااي باار بررسااي رابطااة بااهزیسااتي
روانشناختي و گرانبااری شاغلي باا نقاش تعادی كننادة حمایات ساازماني ادرا شاده پيشانهاد
ميشود:
 .0از آنجا كه طبق یافتههای پژوهش حاضر حمایت سازماني ادرا

شاده نقاش تعادیلگری

در شدت ارتباط بين به زیستي روانشناختي و گاران بااری شاغلي دارد ،پيشانهاد مايشاود
مدیران كتابخانه ها ميزان حمایت سازماني از كتابداران خود را ارتقا دهند و بهطور جادی
در سازمان خود در این زمينه برنامهریزی كنند .همچنين ،برگازاری جلساات هاماندیشاي
بهمنظور آگاهي رؤسای ادارات كتابخانههای عمومي شهرستانها از مشاکالت كتاباداران

1. Ollendorf
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پيشنهاد ميشود.
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 .5با توجه به اینکه بهزیستي روانشناختي با ابعاد مختلف آن باا گارانبااری شاغلي رابطاهای
معنادار و منفي دارد ،پيشنهاد ميشود مدیران كتابخانههاا كاالسهاای آموزشاي در زميناة
روانشناسي برای كتابداران در طول سال برگزار كنند.
 .7با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،مشاهده شد كه بين حمایات ساازماني ادرا شاده و
گران باری شغلي رابطهای معنادار و منفي وجود دارد؛ بنابراین ،پيشنهاد ميشاود باهمنظاور
افزایش ميزان حمایت سازماني ،از شايوههاای مادیریتي مشااركتي باا كتاباداران باهجاای
شيوههای دستوری استفاده شود.
منابع
تقربي ،زهرا؛ شریفي ،خدیجه؛ و سوكي ،زهرا ( .)0790بهزیستي ذهني در دانشجویان دانشکدة پرساتاری
و مامایي كاشان .مجلة مراقبت پرستاری و مامایي ابنسينا.60-00 ،)0(51 ،
حریری ،نجال؛ و بطالني ،فهيمه ( .)0719رابطة سالمت روان و رضایت شاغلي كتاباداران دانشاگاه علاوم
اطالعات.30-01 ،)5(50 ،
حریری ،نجاال؛ روتان ،سايده زهارا؛ و جاانمحمادی ،ماریم ( .)0795سانجش رابطاة حمایات ساازماني
ادرا

شده و بي تفاوتي سازماني در كتابداران مطالعة موردی :كتابخانههای مركازی دانشاگاههاای

دولتااي تابع اة وزارت علااوم ،تحقيقااات و فناااوری مسااتقر در شااهر تهااران .تحقيقااات كتابااداری و
اطالعرساني دانشگاهي.793-000 ،)0(03 ،
عبدالهزاده ،پروین؛ و مسلمي ،معصومه ( .) 0796بررسي كيفيت زندگي كتابداران كتابخانههاای عماومي
از نظرِ سالمت جسمي و رواني .كتابداری و اطالعرساني.071-011 ،)5(51 ،

گال ،مردیت دامين؛ گال ،جویس پي.؛ و بور  ،والتر آر .)0713( .روشهای تحقيق كماي و كيفاي در

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان .فصلنامة مطالعات ملي كتاباداری و ساازماندهي

علوم تربيتي و روانشناسي ( احمدرضا نصر اصفهاني و همکاران ،مترجمان) .تهران :سازمان مطالعاه
و تدوین كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
مظفری ،غزاله؛ حریری ،نجاال؛ و زهارا ،ابااذری ( .)0790سانجش رابطاة ادرا

از عواما محايش كاار

نظامها و خدمات اطالعاتي.07-60 ،)0-5(0 ،
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(نقش های شغلي و ویژگي های شغ ) و بيگانگي با كار در كتابداران دانشگاه های آزاد شهر تهران.

... رابطۀ بهزيستی روانشناختی و گرانباری شغلی با نقش تعديلکنندۀ حمايت سازمانی ادراکشده در
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