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شغلی )محتوایی و ساختاری( با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نقش میانجی   رابطه فالت

 های دانشگاهی انگیزه درونی کتابداران کتابخانه

 ، 4علی سیفی  ،3امیر طیاری ،2اضیفی، مرجان 1ابراهیمی   صالح الدین

 99/ 05/ 25تاریخ پذیرش:      99/ 01/02تاریخ دریافت:  

 چکیده

و رضایت، تعهد   کنندیم  فایا  کشور  پژوهش  و   آموزش  تیفیک  در  یاکننده  نییتع  نقش   یدانشگاه  یهاکتابخانه هدف:  

به    پژوهش  نیا  ها، اهمیت زیادی در بازدهی مطلوب خدمات آنان دارد لذا درو انگیزه شغلی کتابداران این کتابخانه
  کتابداران   ی درون  زهیانگ  یانجیم  نقش   و  تعهد  و  تیرضا  با(  یساختار  و  ییمحتوا)  یشغل  یزدگفالت   رابطه   ی سربر

 . استپرداخته شده   یدانشگاه یهاکتابخانه

. جامعه روش اجرای این پژوهش توصیفی )غیرآزمایشی( و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر استروش: 

باشد که از این تعداد با توجه به تعداد کتابداران  های دانشگاهی ایران میکلیه کتابداران کتابخانه پژوهش  آماری این  
نفر به عنوان نمونه مورد نظر   537ای تصادفی،  جم نمونه و به روش طبقهدر هر دانشگاه، براساس فرمول تعیین ح

( استفاده 1393گیری فالت شغلی در این پژوهش از پرسشنامه فیاضی )اند. همچنین برای اندازهتحقیق انتخاب شده
 شده است. 

انگیزه   (-25/0)ی  تعهد سازمان(،  -28/0)ی  شغل  تیرضا  ، از میان متغیرهای تحقیقنتایج نشان داد که  ها:  یافته  و 

اثر فالت شغلی بر  همچنین    د.انبوده  یبا فالت شغل  ی منف  یهمبستگ  بیضر  نیباالتر  ی دارا  بی(، به ترت-15/0)  درونی
 منفی و معنادار است.   ، رضای شغلی و انگیزه درونیتعهد سازمانی

پژوهش :  اثراصالت  محدود  از  اثرات  این  بررسی  به  که  است  فالتهایی  دانشگاهی    پدیده  کتابداران  روی  شغلی 

 زده بكار گرفته شود. تواند برای بهبود وضعیت کارکنان فالتپرداخته است. نتایج این پژوهش می

شغلی، تعهد سازمانی،    ، رضایتشغلی ساختاری  فالت   ،شغلی محتوایی  فالت   شغلی،زدگی  فالتهای کلیدی:  واژه

  انگیزش. 
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 مقدمه 

 زه یهساتند، با انگ  شارتتیدر ساازمان در اا  پ  یمناسا  یشالل ریکه در مسا   یها نشاان داده اسات کارکنانپژوهش

   تیبه ترک ساازمان و   لیو تما  ترندیدارند، راضا   یترشیب یو ترانقشا  یعملکرد نقشا  کنند،یکار م  یترشیب

 در 1کارکنان یشاالل ریمساا  تیریمد یبررساا   بر  پژوهشااگرانامروزه . شااودیمشاااهده متر  ها کمآن  نیدر ب

نمایند    ییشاناساا شاودیم  یشالل ریمسا  تیریمد  به ود سا    که را یعوامل  تا اندکرده   تمرکز مختلف یهاساازمان

  یاثربخش برا   یهاااالراه   اتتنیا   یپهاا همواره در  ساااازماان  لیا دل  نیباه هم  .(1399)خیفر، ابراهیمی و  المی،  

  یشالل  ریمسا  چرخه در  که یعوامل  از  یکی  (. 2019،  2)اونگوری و آگوال  کارکنان هساتند یشالل  ریمسا  تیریمد

 .اسات  3یشالل تالت ده یپد  اسات، شاده  ییشاناساا  کتابداران  در  یساازمان  یامدهایپ  رب  اثرگذار یعامل  عنوان  به

 ترد یبرا  نده یآ در ساازمان  مرات سالساله در ارکت  ااتما  کهاسات   ترد یشالل ریمسا   در  یانقطه یشالل  تالت

  ،4وارن   و  اساتونر  ترنس،)  هساتند  یترق  و  رشاد  دن ا   به ساازمان  و کار  یایدن  به  ورود  با  اتراد. شاودمی کم  اریبسا 

پیشاارتت برای  اند که دیگر امکان ارتقاء و  ای رساایده کنند به نقطهو هنگامی که کارکنان ااساااس می( 1977

دهند و رضااایت شااللی و تسهد سااازمانی کمتری را ها وجود ندارد، انگیزه کار کردن خود را از دساات میآن

 (.2010، 5کنند )روتوندو و پرووتجربه می

  یامدها یپ  به  اثرگذار  یعامل  عنوان  به یشااالل  ریمسااا  چرخه در که  ی اساااتعوامل از یکی  یشااالل تالت  ده یپد

شاوند  کارکنان، هنگامی با تالت شاللی مواجه می .(1393)تیاضای،   اسات  شاده  ییشاناساا  کتابداران  در  یساازمان

( و یاا باه ع اارتی دیگر، 2013،  6کاه دیگر، ااتماا  ارتقاا آناان بسااایاار انادک بوده )اوریاارو، آگ یم، اووی و

اتتد که ترد، ق می(. تالت شااللی هنگامی اتفا2014،  7پیشاارتت در کارراهه شااللی،  یرممکن باشااد )کالرک

هنگامی که تالت شااللی   ( و2013، 8)گوردون و اسااتورلی  تر شااللی را بیذیردهای بیشدیگر نتواند مساالولیت

(. 2013، 9کنند )شااریفیان، پیرایش و رایمیاتفاق بیفتد، کارکنان ااساااس کسااالت و ناشااایسااتگی شااللی می

  یروان  ،یستیز  ،ییمحتوا ،یساختار مختلف  انواع  یدارا  و  اتتدیم  اتفاق یمختلف  لیدال  به یشلل ریمس  در  تالت

 اتراد (1986)  11کیبارو  و( 1999)  10، راسال، پوتیت و دابینزآلننظر    ط ق  بر.  (1385  فر،یخن)  اسات یترهنگ  و

_______________________________________________________________ 
1 Employee career path management 
2 Ongori & Agolla 
3 Career plateau 
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 یمرات سالساله ای یسااختار یشالل تالت. کنند  تجربه را یسااختار  و ییمحتوا یشالل تالت  نوع  دو اسات ممکن

 ییمحتوا یشااالل  تالت گرید طرف  از  دارد، یعمود  شااارتتیپ  یبرا یکم  شاااانس ترد که  دهدیم رخ یزمان

،  1)هیت   ندارد  ترشااا یب یریادگی امکان گرید  و کندیم  دایپ  تسااال  کامالً  شااالل  به ترد که اتتدیم  اتفاق یزمان

2019.) 

  و  انهشگروپژ  چااراکااه  یندآمی  رشمابه  هاکتابخانه  پویاترین  ه مرز  در  نشگاهیدا  یهاکتابخانه  ما  رکشو  در

  یاطالعات   هیتلذ  آن  طریق  از  و  هستند  طت اار  در  ه نشگادا  کتابخانه  با  ه نشگادا  رجخا  و  خلدا  از  دییاز  ننشجویادا

(. 1391 م،یابراهنوه   و  اینیاایر) است  اساس  اریبس یامر  یامجموعه  نیچن  تیهدا که  است  روشن  و  شوندیم

 و  مهارت سطح با  که دارد  یکتابداران  به  اجیااتها  این نوع از کتابخانه خدمات سطح  در  ارتقاءروشان است که 

 کشاااورز، و اینیاایر  ان،یزند)  آورند  تراهم خود کاربران  یبرا  گذشااته از  ترتیفیک   با یخدمات  شااتر،یب زه یانگ

  عنوان  به  کتابداران  ،یرساااناطالع  یابزارها  یدگی یپ  و هاسااازمان  گسااتر   و  شاارتتیپ  با  رو،از این(. 1390

  نی ب  واسا   عنوان  به  و  اندگرتته قرار یرسااناطالع امر  اندرکاراندسات  توجه  مورد یرسااناطالع  نظام  از  یجزئ

  تیا نهاا   در  و  بهتر  خادماات  ارائاه  در  را  نقش  نیترمهم  گر،ید  طرف  از  مراجساان  و  طرف  کیا   از یاطالعاات  مناابع

بناابراین رضاااایات، تسهاد و انگیز  شاااللی آنهاا    .(1391 پور، یدرد)  دارناد  مراجساان  یاطالعاات یازهاایا ن نیتامم

شاللی )محتوایی و سااختاری( با رضاایت  رابطه تالتبسایار مهم و ضاروری اسات و هدف ا الی این پژوهش،  

 است. های دانشگاهیشللی و تسهد سازمانی و نقش میانجی انگیزه درونی کتابداران کتابخانه

  دی با  که اسات یعوامل  جمله از 2یشالل تیرضاا ااسااس  از یبرخودار  و  ساازمان  در شارتتیپ  و  ءارتقا کانام

 (.1393،یاضا یت؛ 1388ریزی، ؛ اریری و اشارتی1388پور، ریزی و کاظم)اشارتی  شاود  توجه  آن  بهطور ویژه به

 از  که  اسات ساازمان در خود  شالل  از  ترد خاطر  تیرضاا  و  یخشانود  ااسااس  ینوع یشالل  تیرضاا  ،یکل  طوربه

 ،یشالل شارتتیپ  اساتسدادها،  ییشاکوتا ،یمنطق  یازهاین نیتمم شالل،  در  تیموتق زانیم  اساتسدادها، با مناسا  کار

باا توجاه باه  عوامال مدثر در   (.1393ی،  رکماالیم) دیا آیم  دیا پاد  یساااازماان جو  و  یمح  رواب ، موتق،  یهااتجرباه

 کارکنان رضاایت کند،می ایفا کارکنان ایارته عملکرد در شاللی  رضاایت  که  نقشایایجاد رضاایت شاللی و 

 اا  در  شاارای  با سااازگاری  در را  هاکتابخانه  این قطع  طور  به شااللی، مختلف  وجوه  از عمومی  هایکتابخانه

و باعث اتزایش کارایی و ااسااااس رضاااایت در ترد   دهدمی قرار  مسااااعدتری موقسیت در  امروز، دگرگونی

 (.2017، 3گردد )کینگمی

_______________________________________________________________ 
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 اجم 1970 دهه  در که  اسات  آن  کارکنان  یساازمان  تسهد زانیم هانساازما در  رگذاریتمث  یهامدلفه  گرید  از

(. به اعتقاد آلن و مایر 2019، 1)تیلییس و راپر  اساات داده   اختصااا  خود  به  را تیریمد  م ااث از  ایه گسااترد

 در شااده   انجام  قاتیتحق شااتریب  و( تسهد عاطفی، مسااتمر و هنجاری سااه بسد مهم تسهد سااازمانی اساات 1990)

تسهد عاطفی ع ارت از وابساتگی عاطفی کارکنان به    .هساتند  متمرکز یعاطف  تسهد یروبر    یساازمان  تسهد  بخش

، 2آکساارایلی، پرساین  باشاد )گونلو،های ساازمانی میتسالیتمشاخ  نمودن هویت با ساازمان و درگیر شادن در 

ها و تری نسا ت به ساازمان هستند و ارز تر و با ث ات(. کارکنان با تسهد عاطفی باال، دارای عقاید محکم2010

 (.2015، 3. )اپل ام و تاینستونپذیرندتر میاهداف سازمان را راات

ترین عواملی کاه بااعاث پیشااارتات، خالقیات و انجاام امور دهاد، از مهمنتاای  تحقیقاات مختلف نشاااان می

(. 1394االساالمی، زاده و شای شاود عامل انگیزه اسات )ع دالهی، جوکار، ترک اورت مطلو  میساازمان به

(. 1397،  4تممین گردد )رابینز  انگیز  تمایل به انجام کار اسات و در گرو توانایی ترد، تا بدان وسایله نوعی نیاز

شاااوناد و جهات کلی رتتاار ترد را مسین هاا موجا  آ ااز و اداماه تساالیات میهاا چراهاای رتتاار هساااتناد. آنانگیزه 

  ،شاوند یم کیتحر خود یکار  فیوظا یذات  یهاجن ه  از که یکارمندان(. 1390،  5کنند )هرسای و بالن اردمی

، کنادا  و  تیا اسااام)  دهنادیم  انجاام  کاه هساااتناد  ییکاارهاا  مجاذو  آنهاا.  دهناد  اداماه  را  خود  کاار  خواهنادیم

( انگیز  به عنوان عامل درونی موج  اتزایش رضاایت شاللی 1982(. ط ق تلوری هرزبرگ )1969،  6هیولین

 (.1393کارکنان خواهد شد )به نقل از تیاضی، 

در   های دانشااگاهیابخانهولی بساایاری از مدیران کت  نیساات  یدیجد  موضااوع شااللی  تالتبا وجود آنکه  

در این    شاده   انجام  یهاپژوهش ما کشاور در خصاو   به که( 2010، 7)ساالمی  االی نگران این مسالله هساتند

  دارانکتاب انیم در  آن  اثرات  و یشالل  تالت  ده یپد  یبررسا   برای  ریتشا یب  یهاپژوهش  به  و  شامارنداندک  زمینه

 یشالل تالت در  اتتادان  دام  به  مسرض  در را  هاآن  دارانکتاب یشالل  تیماه  و  هاخانهکتاب سااختار رایز ساتا  ازین

ها پر شااللی را برای سااازمان به طور کلی دالیلی که بررساای پدیدف تالت .(2012،  8)مونتگمری دهدیم قرار

 شود:کند به دو دسته تقسیم میاهمیت می

 تالت شللی و نیاز به پژوهش عملی در این زمینه.ها و اتزایش پدیده . تلییرات محیطی و تلییر شکل سازمان1

_______________________________________________________________ 
1 Phillips & Roper 
2 Gunlu, Aksarayli & Perçin 
3 Apelbaum & Finestone 
4 Rabbins 
5 Hersey & Blanchard 
6 Smith, Kendall & Hulin 
7 Salami 
8 Montgomery 



 

(  یو ساختار یی)محتوا یشلل رابطه تالت 

 ______________________________________________________________  

  

  

55 

 . جلوگیری از اثرات منفی این پدیده.2

 عیسااار شااارتتیپازجمله    یاریبسااا  لیدال  به  کتابداران که  دهدیم  نشاااان( 1991)  1کاپوتو  قاتیتحق   ینتا

 بازخورد  و  پرداخت  یکم اد،یز کار اجم  شاارتت،یپ  یبرا  تر اات کاهش  نقش،  ابهام  نقش، تسارض  ،یتناور

 شکل یهرم سازمان  ساختار  به  توجه  با  و( 2017،  2هاپریچ)  هستند  یشلل  یترسودگ  به  ابتال مساتسدی ناکات  مث ت

 اداقل  آن در یکار  تنوع  و  یریپذانسطاف که  دارانکتاب شااالل در یساااازمان سااااختار  لیدل  به  و  هادانشاااگاه 

 هم  باز سااازمان در  ارتقا  و  شاارتتیپ ااتما   که رساادیم  یانقطه  به  کتابداران  یشاالل ریمساا   زود ای رید  شااودیم

  و  اساات  ریناپذاجتنا   ا ل  یشاالل تالت  به دنیرساا   (. با این وجود،2008،  3)جونگ و تاک شااودیم ترکم

 یشالل تالت  که ییآنجا  از  لذا (1393ی،  اضا یت)  برندیم  سار  به خود یشالل  تالت در  کتابداران  از  یاریبسا   اکنون

  و مساااائال  باه پرداختن ،دارد  کتااباداران  یشااالل  عملکرد  و پژوهش آموز ،  روناد در  میمساااتق  ریتامث گروه  نیا

 که یمطال   به  توجه  با  (.1393 ،یرئوت)  اسات  یاسااسا   و مهم  کتابداران  روان ساالمت  به ود در  آنان مشاکالت

 با  و  دارد  آنان خدمات مطلو   یبازده در  کتابداران  تیامن  و آرامش  ،یخشاانود  که  یتیاهم  به نظر  و  شااد  انیب

 فایا  کشااور  پژوهش  و آموز   تیفیک  در  یاکننده  نییتس  نقش  کشااور  یدانشااگاه  یهاکتابخانه  نکهیا  به  توجه

 یضاارورت  و  تیاهم  آنها، یشاالل  مشااکالت  و  کتابداران  ، تسهد و انگیزه تیرضااا  نهیزم در  پژوهش کنند،یم

 یشااالل تالت ایا آ: خواهاد بود  االتدسااا   نیا  باه ییپااساااخگو  اااضااار  پژوهش هادف  نیبناابرا.  یاابادمی خاا 

  و  دارد؟  رابطه  یدانشااگاه  یهاکتابخانه  کتابداران  سااازمانی  تسهد  و  شااللی  تیرضااا  با( یساااختار  و  ییمحتوا)

 است؟ چگونه یدرون زه یانگ یانجیم نقش

 یاریاسات و اکنون بسا   ریناپذا ل  اجتنا   یبه تالت شالل دنیدر شالل کتابداران رسا   یسااختار ساازمان  لیدل  به

انتخاا    لیا از دال  یکی. (2017؛ نویل و هنری،  1393)تیااضااای،   برندیخود به سااار م یاز آنهاا در تالت شااالل

 یزدگاثرات تالت ییشاناساا و  داران کشاور اساتکتا   نیدر ب یشالل یزدگتالت  وعیپژوهش شا   نیموضاوع ا

 رانیبه مد  تواندیمو    کندیکمک م ده یپد  نیا  ترشیبه شاناخت هر چه ب  یو ساازمان یکار  یامدهایبر پ یشالل

  اتخاذ کنند. ده یپد نیا لیجهت تسد یمناس  یهاالکمک کند تا راه  یمنابع انسان رانیارشد و مد

 پیشینه تجربی پژوهش

برند و تالت شااللی تاثیرات منفی زیادی بر ( نشااان داد که کارکنان از تالت شااللی رن  می1399ابراهیمی )

تالت شاللی سااختاری ( نشاان داد که 1399انگیز  و رضاایت شاللی دارد. پژوهش خنیفر، ابراهیمی و  المی )

_______________________________________________________________ 
1 Caputo 
2 Huprich 
3 Jung & tak 
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(، در پژوهش خود نشااان داد که 1398یوساافی )  و محتوایی تمثیر منفی روی انگیز  شااللی کارکنان دارند.

کارکنان رابطه    یشالل  یبا ترساودگ( 44/0) سااختاری  تالت شاللی  و (47/0)  ییمحتوامتلیرهای تالت شاللی 

(، نشاان داد که 1398ی و همکاران )رکمالیمتای  پژوهش  ن شاود.دارد و باعث کاهش تسهد شاللی کارکنان می

داری با پیامدهای کاری منفی کارکنان دارد، استرس و ترسودگی را تقویت و تالت شاللی رابطه مث ت و مسنی

  یامدها یبر پ یشااالل یزدگتالت( در پژوهش خود نشاااان داد که  1393دهد. تیاضااای )انگیز  را کاهش می

 تمثیر مث ت و مسناداری دارد. کتابداران نیدر ب یسازمان یمث ت و منف

ساازی و چرخش شاللی به منظور  ت شاللی بر بیگانگی شاللی و لزوم  نی( تاثیر تال2019) 1نتای  پژوهش ساالم

( ااکی از تاثیر منفی 2018)  2مقابله با تالت شااللی و بیگانگی شااللی را نشااان داد. نتای   پژوهش ها و پارک

( 2018) 3تالت شللی بر موتقیت شللی درونی )رضایت شللی و تسهد شللی( داشت. نتای  پژوهش کو و کیم

ریزی شااللی، نشااان داد که بین تالت شااللی با قصااد ترک خدمت رابطه مث ت، اما بین تالت شااللی با برنامه

( به بررسای تالت شاللی 2017)  4امایت اجتماعی و پشاتی انی همسااالن رابطه منفی وجود دارد. نویل و هنری

 %60. نتای  ااکی از آن بود که سااااختاریاتته پرداختنددر بین کتاابداران ارشاااد با اساااتفاده از مصااااا ه نیمه

اند و به تالت شاللی محتوایی دچار کردند از نظر محتوا جذ  نشاده کنندگان در پژوهش ااسااس میشارکت

(  3( رضااایت شااللی و )2( مساایر شااللی، )1ای را بر سااه متلیر رضااایت از )( اثر تالت ارته2013) 5لیبودند.  

ای تامثیر مسنااداری بر این زدگی ارتاهگیرد کاه تالتکناد و نتیجاه میتماایال باه ترک خادمات بررسااای می

ت شااللی  (، نشااان داد که رساایدن به وضااسیت تال2013)  6چودری و همکارانپژوهش    پیامدهای کاری دارد.

برند، مسموال گذارد. کارکنانی که از تالت شاللی سااختاری رن  میاثرات منفی روی کارکنان و ساازمان می

تری از ساارپرسااتان دارند، انگیزه کمتری برای ماندن دارند، مشااکالت   ی ت بیشااتری داشااته و رضااایت کم

روتوندو    روج از خدمت باالیی دارند.زیادی داشاته و نرخ خ   کنند، اساترس شاللبهداشاتی بیشاتری را تجربه می

هاای مث ات ماانناد گساااترده زدگی بودناد تساالیات( نشاااان دادناد در بین کاارکناانی کاه دچاار تالت2012و پروو )

های مث ت و  ها با نگر ها یا تیمای، پروژه ساااختن وظایف شااللی، منتورینگ، مساایرهای شااللی تنی و وظیفه

زدگی شاللی در نیجریه نتای  نشاان داد تالت( 2010) دیگر ساالمی  عملکرد رابطه مث ت داشات. در پژوهشای

( نشااان دادند که 2008دهد. جانگ و تک )تسهد و رضااایت را کاهش و تمایل به ترک خدمت را اتزایش می

_______________________________________________________________ 
1 Salem 
2 Ha & Park 
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نشاان داد انگیزه  ها دارد. تحلیلای منفی با رضاایت شاللی و تسهد ساازمانی آنشاده رابطهزدگی ادراکتالت

 1755ای ( در مطالسه1990)  1چاو  کند.زدگی و تسهد ساازمانی را بازی مینقش میانجی بین رابطه تالتشاللی 

زدگی شاللی اثری منفی بر پیامدهای  التحصایل از یک دانشاگاه آمریکایی را بررسای کرد و دریاتت تالتتارغ

  مث ت کاری از جمله رضایت شللی دارد.

های انجام شااده درباره تالت شااللی که در ایران پژوهش  شااویم کهمی با بررساای تحقیقات انجام شااده متوجه

  نی در ب یتالت شالل  اثرات  یبررسا   شامارند و تا کنون چنین پژوهشای در بین کتابداران انجام نشاده اسات.اندک

و    تریاتراد جامسه باشاد. هر چه مشاا ل  ن  یها برادر جهت برابر کردن تر ات یگام  تواندیمشاا ل مختلف م

و تسهد   زه یانگ پردازند،یم  تیبهتر به تسال  یاتراد برابر باشاد اتراد با عملکرد  یدر ساازمان برا  شارتتیتر ات پ

 ره یزنج  یهااز القه  یکی  یدانشاگاه دارانکتا   برخوردارند.  یترشیب متاز ساال  تیدارند و در نها  یترشیب

که  یکار و نسال جوان کشاور موثر اسات. در  اورت  یروین  تیکه در ترب یهساتند. نظامکشاور  ینظام آموزشا 

بر   توانندینظام آموز  م ره یاز زنج  یداشاته باشاند به عنوان بخشا   یها مناسا  و عملکرد خوبآن یکار   یشارا

 باشند.  گذاراثر یعملکرد کل نظام دانشگاه

 شناسیروش

. از نظر ) یرآزمایشای( و طر  پژوهش هم ساتگی از نوع تحلیل مسایر اساترو  اجرای این پژوهش تو ایفی  

 هدف این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. 

(  2)  ،ی( عموم1به چهار نوع ) رانیا  یهاکتابخانه  یرسااااناطالع گاه یپا  یبندط ق دساااته رانیا  یهاکتابخانه

 یتخصاصا و   100 ی، دانشاگاه317  یعموم  یهاکتابخانهکه تسداد   شاودیم میتقسا  ی( تخصاصا 3و )  یدانشاگاه

جامسه آماری این تحقیق  .  اندهقرار گرتت یکشور مورد بررس  یهدانشگا  یهاپژوهش کتابخانه  نیاست. در ا  78

ه  نفر بوده و از این تسداد با توجه ب   1860باشاد که تسداد آنها  های دانشاگاهی ایران میکلیه کتابداران کتابخانه

تسداد کتابداران در هر دانشاگاه، براسااس ترمو  تسیین اجم نمونه کوکران و به رو  تصاادتی سااده، اداقل 

 اند. نفر به عنوان نمونه مورد نظر پژوهش انتخا  شده  537نفر بدست آمد که مضاتا  319اجم نمونه 

n =
650(1/96)2(0/5)2

650(./08)2 + (1/96)2(0/5)2
= 319 

آوری اطالعاات مربوط باه ادبیاات موضاااوع و پیشااایناه پژوهش از مطاالساات جمعدر این پژوهش برای  

بود. متلیر ا الی    ترین ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرساشانامههمم  ای اساتفاده شاده اسات وکتابخانه

_______________________________________________________________ 
1 Chao 
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گیری تالت شااللی در این پژوهش از پرسااشاانامه  شااللی اساات که برای اندازه  مورد نظر در این پژوهش تالت

( سااخته شاده اسات، اساتفاده شاده اسات. در این پژوهش  1992)  1( که بر اسااس پرساشانامه میلیمن1393تیاضای )

شااللی به کار گرتته شااده اساات. جدو  زیر   گیری تالتهای ذهنی برای اندازه هم سااابقه کار و هم مقیاس

  دهد.ها نشان میها و منابع استخراج آنمقیاس

 ها های سنجش آنپژوهش و مقیاس: متغیرهای 1جدول

 و کلی  هسااتند. شااکل  ای طیف لیکرتدرجه  چند  و  بسااته  پرسااشاانامه  این  سااداالت که  اساات  قابل ذکر 

 : باشدمی ذیل  ورت به ااضر، تحقیق در هاطیف این امتیازبندی
 نامهسؤاالت پرسش: طیف لیکرت مربوط به  2جدول

 کامالً مخالف مخالف نظر بی موافق کامال موافق شکل کلی نظرات 

 1 2 3 4 5 امتیازبندی 

نامه ق ال توسا  پژوهشاگران تمیید شاده و در این پژوهش با اساتفاده از تحلیل عاملی اکتشااتی روایی پرساش

گیری شاد. مشااوران طر  اساتفاده از آلفای کرون اخ اندازه گیری نیز با  و تمییدی بررسای شاد. پایایی ابزار اندازه 

 50روایی  ااوری پرسااشاانامه را تمیید کردند. در این تحقیق برای تسیین پایایی پرسااشاانامه، نخساات تسداد  

پرسااشاانامه به  ااورت پیش آزمون توزیع گردید. هم نین از رو  تحلیل عاملی تمییدی برای روایی سااازه 

  آمده است. 3شد که نتای  آن در جدو  شماره ابزارهای پژوهش استفاده 
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 های پژوهش برازش نتایج عاملی تأییدی سازه های: شاخص3جدول 

 انگیزه درونی  تسهد شللی  رضایت شللی  تالت شللی  شاخ  برازندگی 

(df/2 ) 68/1 49/1 15/2 04/2 

(RMSEA ) 058 /0 049 /0 062 /0 058 /0 

(GFI) 98/0 97/0 94/0 98/0 

(AGFI) 94/0 94/0 90/0 92/0 

(CFI) 98/0 99/0 98/0 99/0 

(NFI) 97/0 97/0 97/0 99/0 

سااختاری  یتالت شاللکرون اخ برای تسهد ساازمانی، رضاایت شاللی، تالت شاللی محتوایی،    آلفایضاری   

 محاس ه شد.  924/0و  0/ 903، 646/0، 751/0،  782/0و انگیز ، به ترتی  برابر با 

اتزار تحلیل مساایر با نرمو    هم سااتگی  لیتحل  ،یفیتو اا   لیتحل  یهاها از رو داده   لیتحل  جهتدر نهایت  

SPSS .و لیزر  استفاده شده است 

 ها یافته

ها این شاااخ  4پردازیم. در جدو   یرهای پژوهش میهای تو اایفی متلدر این قساامت به ارائه شاااخ 

هاا و  هاای میاانگین و انحراف اساااتاانادارد متلیرهاا نشاااانگر پراکنادگی منااسااا  داده ارائاه شاااده اناد. شااااخ 

 باشند.های چولگی و کشیدگی نشانگر نرما  بودن توزیع میشاخ 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص4جدول 

 n کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متلیر

 537 628/0 90/0 628/0 99/2 تالت شللی محتوایی

 537 10/0 69/0 625/0 84/2 تالت شللی ساختاری

 537 -43/0 82/0 683/0 40/3 رضایت شللی

 537 -547/0 265/0 67/0 65/3 تسهد سازمانی

 537 -154/0 196/0 76/0 38/3 انگیزه درونی

 537 028/0 598/0 53/0 91/2 تالت کلی

اساات، بنابراین برای  وف مسنادار ن وده اساامیرن-ها در آزمون کلموگورفبا توجه به آنکه کجی توزیع داده 

های مورد نظر از آزمون هم ساتگی پیرساون و تحلیل مسایر اساتفاده شده است. هم نین ازآنجاکه  بررسای ارت اط

باشاد، ماتریس هم ساتگی متلیرهای مورد بررسای های علّی، ماتریس هم ساتگی میم نای تجزیه و تحلیل مد 

 .ارائه شده است 5در جدو  
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 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 5ل جدو

، رابطاه بین همه متلیرهای پژوهش، به جز رابطه بین تالت شاااودمشااااهده می توق  هماانطور که در جدو 

باشاد. رابطه بین تالت شاللی دار میدر اد مسنی  99/0شاللی سااختاری و انگیزه درونی شاللی در ساطح اطمینان  

،  از میان متلیرهای تحقیق   باشااد.دار میدر ااد مسنی  95/0ساااختاری و انگیزه درونی شااللی در سااطح اطمینان  

دارای باالترین ضااری    ، به ترتی (-19/0)و انگیزه درونی  ( -25/0)سااازمانی   تسهد  ،(-28/0)رضااایت شااللی

تحلیل مسایر عالوه بر برآورد ضارای  مساتقیم، قابلیت آن را دارد که  باشاند.می تالت شاللیبا   منفیهم ساتگی 

به این دلیل بوجود می آید  اثرات  یرمسااتقیم متلیرها بر همدیگر را نیز تسیین و برآورد کند. آثار  یرمسااتقیم 

  .(1397تواند به عنوان, متلیر میانجی، رابطه بین متلیرهای دیگر را تسدیل کند )هومن، که یک متلیر می

 1وجود ندارد، اما هر چه این مقادیر به عدد    GFI    ,AGFIمقدار ثابتی برای مطلو  بودن دو شااااخ  

کمتر   05/0های خو  از نیز برای مد   RMSEA  نزدیکتر باشااند، مد  براز  مناساا  تری دارد. شاااخ 

( مقدار مناساا ی را نشااان نداده اساات،  ما df/2Xو از آنجایی که نساا ت مربع کای به درجه آزادی )  اساات

( و ریشااه دوم برآورد تلییرات خطای AGFIیاتته برازندگی ) تسدیل(، شاااخ   GFIشاااخ  برازندگی )

توان نتیجه گرتت که مد  مفروض ها میایم. بر اساااس این شاااخ داده ( را مد نظر قرار RMSEAتقری  )

 ها دارد.براز   نس تا خوبی با داده 

 :  شاخص های برازش مدل 6جدول 

 GFI AGFI RMSEA  df ρ شاخص

 0.05 1 0.99 0.04 0.99 1 برآورد

 ریمربوط به هر متل  نییت    یو کل به همراه ضار  میمساتق ری  م،یاساتاندارد شاده مساتق   یضارا  6جدو    در

ی تالت شاللی رهایتوسا  متلتسهد ساازمانی    راتییدر اد از تل 32داده شاده اسات. مطابق با جدو ،   شینما

دهد، تالت نتای  نشاان می شاده اسات.  نییت سااختاری، تالت شاللی محتوایی، انگیزه درونی، و رضاایت شاللی 

(. انگیزه درونی و رضاایت شاللی اثر  P>0.05داری بر روی تسهد ساازمانی ندارد )شاللی سااختاری اثر مسنی

 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

      1 فالت ساختاری 1

     1 43/0** فالت محتوایی 2

    1 -21/0** -27/0** رضایت شغلی 3

   1 55/0** -26/0** -16/0** تعهد سازمانی 4

  1 50/0** 45/0** -16/0** -1/0* انگیزه درونی 5

 1 -19/0** -25/0** -28/0** 84/0** 83/0** فالت کلی 6

*p<0.05, **p<0.01 
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( با تسهد سااازمانی دارند که انگیزه درونی بیشااترین اثر را دارد و تالت p<0.01مث ت و مسااتقیم مسنی داری )

 ( با تسهد سازمانی دارد.p<0.01داری )شللی محتوایی، اثر منفی و مستقیم مسنی

اثرات  یر مساتقیم تالت شاللی سااختاری به واساطه رضاایت شاللی؛ تالت محتوایی به واساطه انگیزه درونی 

داری با تسهد ساازمانی دارد رونی به واساطه رضاایت شاللی اثر  یر مساتقیم و مسنیو رضاایت شاللی؛ و انگیزه د

(p<0.01 ،هم نین برای بررسای ت یین واریانس رضاایت شاللی .)ی رهایتوسا  متل  آن راتییدر اد از تل 21

ه تالت سااختاری، تالت محتوایی، و انگیز شاده اسات.  نییت  تالت محتوایی، تالت سااختاری و انگیزه درونی  

( با خودتنظیمی دارد. در بین اثرات  یر مساتقیم، تالت محتوایی به  p<0.01درونی اثر مساتقیم و مسنی داری )

(  p<0.01داری بر رضاایت شاللی )واساطه انگیزه درونی و انگیزه درونی به واساطه تالت محتوایی، اثر مسنی

 .دارد و تالت ساختاری اثر  یر مستقیمی بر رضایت شللی ندارد

 : ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم, اثرات غیرمستقیم و اثرات کل مدل 7جدول

 مسیرها اثرات مستقیم اثرات  یرمستقیم اثرات کل واریانس ت یین شده

 به روی تعهد سازمانی از: 32/0

 فالت ساختاری - -099/0(-49/2) -099/0(-49/2)

 فالت محتوایی -133/0(-85/2) -087/0(-13/2) -21/0(-98/3)

 درونی انگیزه 305/0(11/4) 163/0(12/3) 468/0(88/5)

 رضایت شغلی 387/0(45/4) 07/0(1/2) 394/0(87/4)

 به روی رضایت شغلی  از: 21/0

 فالت ساختاری -220/0(-9/3) - -120/0(-9/3)

 فالت محتوایی -120/0(-90/2) -01/0(-56/0) -13/0(2-/9)

 انگیزه ی درونی 421/0(46/5) 01/0(56/0) 431/0(5/5)

 به روی انگیزه درونی از: 14/0

 فالت محتوایی -23/0(4) - -23/0(4)

 

/. مسنی دار 01در ساااطح    ±58/2/. مسنی دار و مقاادیر بااالتر از  05در ساااطح    ±96/1بااالتر از    tمقاادیر  

توان در نموداری اطالعات مهم مربوط به مد  را به  ورت با توجه به مجموع جداو  ارائه شده، می باشاد.می

 تفکیکی برای تمثیر بر تسهد سازمانی به شکلی خال ه ارائه نمود. 
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 تعهد سازمانی  پیش بینی  : الگوی برازش شده1 شکل

 گیریبحث و نتیجه

سازمان  لیدل  به کتا  یساختار  شلل  اجتنا    یبه تالت شلل  دن یرس  ،ارانبددر  اکنون   ریناپذا ل   و  است 

رو، هدف ا لی پژوهش ااضر از این.  (1393)تیاضی،    برندیخود به سر م  یها در تالت شللاز آن   یاریبس

 زهیکننده انگلیو نقش تسد  سازمانی  و تسهدشللی   ت ی( با رضایو ساختار  یی)محتوا  یرابطه تالت شللبررسی  

،  و انگیزه درونی ی، تسهد سازمانیشلل  تی رضانتای  نشان داد  بود و   یدانشگاه  های نهکتابداران کتابخا  یدرون

   . هستند یبا تالت شلل یمنف یهم ستگ   یضر  نیباالتر ی دارا   یبه ترت

کاه باا اتزایش طوریزدگی شاااللی بر رضااااایات شاااللی کتااباداران تامثیر مسناادار و منفی دارد. باهتالت

یابد. کاهش رضاایت شاللی کتابداران نیز به نوبه خود بداران کاهش میشاللی کتازدگی شاللی، رضاایت  تالت

با پیاامدهای منفی کاری مانناد  ی ات، ترک خدمت و کاهش ساااالمت جسااامی و روانی کتاابداران در ارت ااط  

اسات. بنابر اهمیت موضاوع، رابطه تالت شاللی با رضاایت شاللی در تحقیقات بسایاری مورد توجه قرار گرتته 

خوانی دارد. برای مثا ، تحقیقات  اورت  های این تحقیقات همت. نتیجه اا ال از این پژوهش نیز با یاتتهاسا 

(، 2008(، جانگ و تک )2013لی )  ،(1990(، چاو )1399(، خنیفر و همکاران )1399گرتته توسا  ابراهیمی )

 اند.دسته( از این 2018( و ها و پارک )2013چودری و همکاران ) ، (2010)سالمی 

زدگی شاللی بر تسهد ساازمانی کتابداران تمثیر مسنادار و  شاود، تالتمشااهده می 7همانطور که در جدو   

طوری  طور مسکوس رابطه دارد. به  زدگی شااللی با تسهد سااازمانی کتابداران بهمنفی دارد. به بیان دیگر، تالت

 تسهد ااسااس عدمها کاهش خواهد یاتت. ی آنزدگی شاللی در کتابداران، تسهد ساازمانکه با اتزایش تالت

 تقدان. دهدمی قرار تمثیر تحت را انسااان  نیروى عملکرد که آوردوجود می به بزرگ  مشااکل سااازمان 

 و بیشاتر و تمخیر  ی ت شالل، ترک اتزایش شالل، ترک به تمایل اتزایش ق یل از اثراتی ساازمانی تسهد

**23/0 

**12/0 

**39/0 

 تالت شللی ساختاری
 رضایت شللی

 

 سازمانی تسهد

 درونیانگیزه 

 
 تالت شللی محتوایی

*09/0 
**13/0 

**21/0 

**46/

**43/
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اثر تالت ، 7. بنا به جدو   دارد منفی تاثیر سازمانی کارآیی و اثربخشی بر که دن ا  داردبه ترضاسیف عملکرد

نتیجه اا ال از این قسامت، از نتای  اا ال از منفی و مسنادار اسات.   01/0شاللی بر تسهد ساازمانی در ساطح  

 (، ساالمی2008(، جانگ و تک )1393(، تیاضای )1398(، میرکمالی و همکاران )1398های یوسافی )پژوهش

 کند.( امایت می2018ها و پارک )و  (2010)

ثر کل تالت شااللی محتوایی بر دار بوده و ارابطه بین تالت شااللی و انگیزه درونی شااللی در ااد مسنی

( به این نتیجه  2013بوده که نشاان از رابطه منفی بین این دو اسات. شاریفیان و همکاران ) مسنادارانگیزه درونی  

(، 2008اند که درعصاار ااضاار، تالت، یک مانع انگیز  شااللی برای کارکنان اساات. جانگ و تک )رساایده 

اند ن نتیجه رسایده اند و به ایای بین تالت و نتای  آن بررسای کرده را به عنوان متلیر واساطه انگیزه درونی شاللی

که تالت شاللی درک شده، به  ورت منفی )مسکوس( با رضایت شللی و تسهد سازمانی رابطه دارد. به اعتقاد 

تری برای مسایر شاللی خود در نظر بینانهاین محققان، کسای که انگیزه شاللی درونی زیادی دارد، اهداف واقع

زذگی، شااود در شاارای  تالتتری دارد که باعث میگیرد و در شاارای  محیطی منفی اعتماد به نفس بیشمی

( نیز به این نتیجه رسایده اسات که  2008) 1تری از خود نشاان دهد. باکررضاایت شاللی و تسهد ساازمانی بیش

برند، دارای رضاایت درونی شاللی باالتری هساتند. هم نین، کارکنانی که خود لذت می شالل زکارکنانی که ا

 زده، وضسیت بهتری دارند.لی هستند، در مقایسه با سایر کارکنان تالتزه درونی شلدارای انگی

های الزم برای رشاد و توساسه کارراهه خود را ندارند  کتابدارانی که با تالت شاللی مواجه هساتند، تر ات

از تری برای انجاام کاارهاایی تراتر  کااهناد و باه میزان کمهاای خود می( و از میزان تال 2019)تیلییس و راپر،  

ها باوری به قدردانی و پادا  این نوع  شااوند. این موضااوع به دلیل آن اساات که، آنشااان، انگیخته میوظایف

تری هسااتند زیرا کارکنانی که (. اترادی دارای رضااایت کم2017کارها، ندارند )هارساات، کانگ و تلوت،  

اند. این ها را رها کرده شاااان، آنکارترمایاناند که  اند، به این موضاااوع رسااایده کرده تالت کارراهه را تجربه  

 (. 1399)خنیفر و همکاران،  شودها میموضوع س   از دست دادن روایه آن

ی انجام دهد،  درساتبهتردی و اجتماعی و رساالت را خود م نی بر توساسه تیممموراگر نظام آموزشای بتواند  

)خنیفر،   شااودیماجتماعی در جامسه تراهم زمینه مساااعدی نیز برای رشااد ترهنگی، اقتصااادی، ساایاساای و  

  همیتاو  (. و در این زمینه با توجه به اهمیت نظام آموز  عالی 1398بنی، تیاضاای و رامتی،  ابراهیمی، نادری

  مسلولینو    انمدیر  ایبر  خوبی  رمسیاو    م نا  ندامیتو  هشوپژ  ینا  ییاتتهها  ،هاه نشگادر دا  نشگاهیدا  یکتابخانهها

 هم  مختلف  یجن ههااز   دخو  مت وعه  نمازسا سانیرعطالو ا اریکتابد تخدما  دبه وو    الا  ،یابیارز یرب ذ

_______________________________________________________________ 
1 Bakker 
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 تخدما  ارستمرو ا  نمازسا  یک یبقا ایبر  بخصو ی همیتاز ا  نهاروان آ سالمت )که نسانیا  وینیر جهتاز 

 ه گلوگا  نوعی  بهدارد و    رکاوسر  ننشگاهیادا  جامسه  با  که  نشگاهیدا  کتابخانه  یکدر    ویژه باه  آن  کیفیت  با

 باشد. تیاتجهیزو  خدماتی ،تاهیر جن ههایاز  همو ( دمیشو  محسو ه نشگادا هشیوپژو  شیزموآ

 های پژوهشپیشنهادات و محدودیت
توان با زده به کار گرتته شاود. هم نین میتواند برای به ود وضاسیت کارکنان تالتنتای  این پژوهش می

پژوهش که نشاااان داد تالت شاااللی اثرات منفی روی رضاااایت، تسهاد و انگیز  شاااللی توجه به نتاای  این 

 کتابداران دارد پیشنهادهای اجرایی زیر را در این زمینه مطر  کرد:

ای و  بار و دوره  ااورت هر چند وقت یکزدگی شااللی کتابداران بهساانجش و بررساای وضااسیت تالت ✓

 ین پدیده بر اساس نتای  به دست آمده؛های مقابله و تسدیل اهم نین بررسی علل، راه 

 ؛یشلل ریمس تیوضس مورد در ابهام کاهش ✓

 زده؛تالت کارکنان در زه یانگ جادیا ✓

 یبرگزارداران و  کتاابا   نیب  در  زدگیتالت  یمنف   ینتااو    یشااالل  تالت  زانیم  کااهشتال  برای   ✓

 زده؛تالت اتراد یبرا مجر  و متخص  روانشناسان اضور با یامشاوره  جلسات

 زده؛تالت دارانکتا  یبرا گرییمرب ستمیس جادیا ✓

 زده؛تالت کارکنان در کار زا تیرضا ااساس تیتقو ✓

 .مشا ل مجدد یطراا و یاتق هایانتقا  امکان ،یشلل  چرخش مشا ل، یسازی ن ✓

 ارتقاء؛ هایتر ت توسسه و دارانکتاب یتوانمندسازداران و کتاب یبرا یآموزش هایبرنامه ✓

 سازمانی؛ هایگیریتصمیم در دارانکتاب مشارکت اتزایش ✓

های این تحقیق، پیشنهادهایی را برای محققان توان بر اساس یاتتهبا توجه به هدف و نتای  این پژوهش، می

 آتی در نظر گرتت:

نتای   کتابداران در راسااتای عمق بخشاای به  مصاااا ه با مشاااهده و   وساایلهبه  یفیرو  ک  کیاز اسااتفاده  ✓

 تحقیق؛

 دگی شللی بین کتابداران دانشگاهی ایرانی و خارجی؛زبررسی تط یقی تالت ✓

در   کاری )ترساودگی شاللی، ترک خدمت، اساترس شاللی( منفی  یامدهایبر پ  یشالل تالت  ریتمث یبررسا  ✓

 ی؛دانشگاه هایکتابخانه دارانکتاب نیب

 ؛یشلل تالت با رابطه در اتراد هایواکنش ییشناسا بر  تمرکز ✓

 تالت؛ جادکننده یا یاجتماع و یترهنگ عوامل ییشناسا ✓

 .یآت هایپژوهش در محققان توس  زین یشلل تالت درباره  یطول مطالسات انجام ✓



 

(  یو ساختار یی)محتوا یشلل رابطه تالت 

 ______________________________________________________________  

  

  

65 

این پژوهش نیز باا وجود تال  محققاان در جهات برخورداری متادلوژی پژوهش از دقات بااال، دارای  

 شود:ها اشاره میها و مشکالتی است که به آنمحدودیت

 ها با دشواری بسیاری همراه بود؛نامهتوزیع پرسش ✓

داران باه دلیال ناداشاااتن تجرباه در زمیناه کاارهاای تحقیقااتی، ترس از تامثیر نتاای  ااا ااال از برخی از کتاا  ✓

گویی به  ها در سااازمان و یا مشاالله زیاد کاری ممکن اساات دقت الزم را در پاساا پژوهش بر عملکرد آن

 ت نکرده باشند؛نامه رعایسداالت پرسش

 نامه و مشکالت دسترسی و توجیه آنان؛دهی به پرسشداران جهت پاس کم ود وقت کتا  ✓

چنین، تقدان تحقیقات مشااابه انجام شااده در داخل کشااور در زمینه پدیده تالت شااللی و اثرات آن و  هم ✓

 .هستندهای پژوهش ااضر های التین از دیگر محدودیتنامهعدم دسترسی به پایان
 منابع

ای  وسسه ارته. تنقش امایت سازمانی و امایت ماتوق بر تالت شللی، محتوایی و ساختاری مسلمان(.  1399الدین )ابراهیمی،  ال 

 . 1-13(: 1) 5، مسلم

  بر  دیتمک  با   هاکتابخانه  تیریمد  در   شده   ترامو   یمفهوم  کتابداران،   ی شلل  ت یرضا(.  1388)   زهرا  ، پور  کاظم  ی، اسن؛زیریاشرت 

 . 94-71:  (50)43 ،یدانشگاه ی رسان اطالع و  یکتابدار قاتیتحق. متون  در  یپژوهش: یدانشگاه ی هاکتابخانه

  نهاد   به  وابسته  یعموم  یهاکتابخانه  در  شا ل  کتابداران  یشلل  تیرضا  زانیم  یبررس(.  1388)  اسن  ی،زیریاشرت   ،نجال  ی،ریار

 . 30-5:  (45) 12  ، یرساناطالع و یکتابدار. استانها مراکز در یعموم ی هاکتابخانه
- 111  :(2)  4 ،یسازمان  ترهنگ  تیریمد.  رتت  برون   یعمل  یراهکارها  ارائه  و   یشلل  تالت  ی روان  ابساد  یبررس(. 1385)  نیاس  ،فریخن

83 . 

ابراهیمی؛  ال  ) خنیفر، اسین؛  بهمن  تمثیر تالت شللی  1399الدین؛  المی،  انگیز  شللی کارکنان. (.  بر  ساختاری و محتوایی 

 . 1-22(: 22)  6نشریه پویش در آموز  علوم انسانی، 

 رانیمد  ی ستگیشا  یی(. شناسا1398)  نیمحمداس  ، یرامت؛  مرجان  ،یاضی؛ ت نیالد ال   ، یمی ؛ ابراهدیناه   ، یبنی؛ نادرنیاس  ،فریخن

 .   1-20  (:1) 7مدرسه،  تیریمد ی. ابیمدارس جهت استفاده در کانون ارز

  نشگاهی دا  اران کتابددر    شللی  ضایتو ر   شللی گیدترسو   با   شناختی روان  سرسختی   بین   بطهرا   سیر(. بر1390دردی پور، ع دالقیوم )

 ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.   اهواز چمران د یشه دانشگاه نامه کارشناسی ارشد. . پایانازهو ا شهر

 های ترهنگی. )علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجم(. تهران: دتتر پژوهش م انی رتتار سازمانی(. 1397رابینز، استیفن پی ) 

. تهران  شهر  یدولت  یها  دانشگاه   یمرکز  ی ها  کتابخانه  رانیمد  عملکرد  یابیارز(.  1391)  م یع دالرا،  میابراه   نوه   ؛نصرت  ،این  یاایر

 . 18-1 :(10)19 ،اطالعات علم  و یکتابدار مطالسات

( ک ری  شناسایی1393رئوتی،  . ناارکتابد   شللی  گیدترسو   برآن    تمثیرو    نشگاهیدا  هایه کتابخان  انمدیر  دعملکر هایشاخ   (. 

 شناسی.  ن و دا ت طالعاا  علم شتهری، خوارزم دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد.پایان 

  شهر  ی دولت  ی هادانشگاه   یهاکتابخانه  رانیمد  تیریمد  س ک   ییشناسا(.  1390)  ال یل  ،کشاورز  ؛ نصرت  ،این   یاایر  ؛تاطمه  ،انیزند

 . 109-87 :(3)45 ،یدانشگاه یرسان اطالع و  یکتابدار قاتیتحق. کتابداران ی شلل تیرضا با آن ارت اط و تهران

  مدثر   ی ندیترا  و   ییمحتوا  عوامل  یبررس  (.1394)   هیراض   ی،االسالم   ی ش  ؛جسفر  ،زاده   ترک  ؛ع دالرسو    ،جوکار  ؛مسصومه  ی،ع داله

 . 627- 605:  (4) 21 ،عمومی هایکتابخانه و  رسانیاطالع تحقیقات. تارس  یعموم یها کتابخانه کتابداران ز یانگ بر

(. بررسی اثرات تالت زدگی شللی بر پیامدهای کاری مث ت و منفی در کتابداران کشور. دانشکده مدیریت 1393تیاضی، مرجان )

 ی. پژوهش طر دانشگاه تهران،  



 

 1399تابستان ، 54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 
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 . تهران: نشر یسطرون.رتتار و رواب  در سازمان و مدیریت(. 1393میرکمالی، سید محمد )

  ترک   به   ل یتما  با   ی شلل  تالت  رابطه(.  1398)  س یادر  ی، تتح  ؛ کما    ی،گ یبلی خل؛  نیالد   ال    ی، میابراه   ؛ محمد  د یس  ی،رکمالیم

 . 1-9 : (1398) 36، تحو  و توسسه  تیریمد تصلنامه . کارکنان  ی شلل یترسودگ و  یشلل استرس خدمت،

بند، مترجم(. تهران: مدسسه انتشارات )علی عالقه  مدیریت رتتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی(.  1390هرسی، پا ؛ بالن ارد، کنث )

 امیرک یر.

 . تهران: انتشارات سمت. مد  یابی مسادالت ساختاری با کاربرد نرم اتزار لیزر  (. 1397هومن، ایدر علی )

دانشگاه آزاد اسالمی وااد نامه کارشناسی ارشد،  کارکنان. پایان  یشلل  ی با ترسودگ  عوامل موثر  (. شناسایی1398یوسفی، محمد ) 

 .علوم تحقیقات تهران، رشته مدیریت آموزشی
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