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چکیده
امروزه ،سازمانها همۀ جنبههای مختلف زندگی انسان را در برگرفتهاند و بسياری از افراد،
بخش زیادی از زندگی خود را به کار اختصاص میدهند .افزایش حمایت اجتماعی موجب
میشود افراد به سازمان تعلنخاطر بيشتری داشته ،رضایت آنها از شغل خود بيشتر شده و درنتيجه
بيشتر مایل بوده که در سازمان بمانند و کمتر به ترک خدمت گرایش داشته باشند.
هدف این مقاله بررسی تأثير حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با ميانجیگری اعتياد به کار
و تعلن خاطرکاری میباشد .دادههای این پووهش از بين  177نفر از کارکنان سازمان ملی
استاندارد ایران به روش نمونهگيری تصادفی ساده گردآوری شده است .برای آزمون فرضيهها ،از
آزمونهای آماری شامل تحليل همبستگی و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان
میدهد تعلن خاطرکاری بر رضایت شغلی ،تأثير م بت و بر استرس درکشده و اختالالت خواب
تأثير منفی دارد .هم نين اعتياد به کار بر رضایت شغلی تأثير منفی و بر استرس درکشده و
اختالالت خواب ،تأثير م بت دارد .نتایج حاصله ،نقش ميانجیگری تعلنخاطر کاری بين حمایت
اجتماعی مربوط به کار و رضایت شغلی ،استرس درکشده و اختالالت خواب را تأیيد کرد.
هم نين نقش ميانجیگری اعتياد به کار در رابطه بين حمایت اجتماعی مربوط به کار و اختالالت
خواب نيز تأیيد شد.
کلیدواژهها :اعتياد به کار؛ تعلن خاطر کاری؛ حمایت اجتماعی؛ رفاه
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مقدمه
در عصر حاضر سازمانهای مختلف با تشکيالتکوچک و بزرگ بهصـورت گسـتردهای در
زندگی افراد نفوذ کرده و زندگیکاری افراد تحت تأثير افزایش پي يدگی در کارها و رقابتهـای
جهانی ،تغييرات زیادی داشته است .انسان ،سازمان را خلن میکند تا به او خدمت کند .امـا پـس از
مدتی ،چنان شيفته و غرق در آن میشودکه گویی خادم سازمان است .حفـظ و نگهـداری نيـروی
انسانی ،شناختنيازها ،خواستهها ،تأمينرضایتشغلی و بهبود روحيـۀکارکنـان ،بایـد بسـيار مـورد
توجه قرار گيرد .موردی که در سالهای اخير توجه روانشناسان را به خود معطوف ساخته اسـت،
از پادرآمدن ،سستی و رخوت متصدی شغل است که در اصطال به آن فرسـودگی شـغلی 1گفتـه
میشود .ازاینرو باید راههای مؤثر در ایجاد رضایتشغلیکارکنـان را شـناخت تـا بـا حرکـت در
راستای آنها ،بتوان از نهایت توان و تخصو کارکنان برای دستيابی به هدفهای سازمان اسـتفاده
کرد .تحقيقات آیزنبرگر 2و همکاران ( )1333نشان داده است که کارکنـانی کـه ميـزان زیـادی از
حمایت سازمانی را دریافت میکنند ،بر این باورند که ،رفتارها و نگرشهای مناسبی داشته باشـند
تا عمل آنها در راستای منافع سازمان خود بوده و بـدینوسـيله حمایـت سـازمان را جبـران نماینـد
(زکی .)127-107 :1777 ،بنابراین هر چـه حمایـت اجتمـاعی 7گسـتردهتـر باشـد ،سـالمت روانـی
تکتک افراد و رضایت شغلی آنها بيشتر تأمين خواهد شد .رضایت از شغل از جمله عوامل عمده،
حائز اهميت و تأثيرگذار در زمينه بهرهوری است .امروزه مشخو شده است کـه هرچـه کارکنـان
راضیتر باشند ،با انگيزه بيشتری به فعاليتهای روزمـره خـود مـیپردازنـد و لـذا کـارآیی بـاالتری
داشته و بهرهوری را در سازمان افزایش مـیدهنـد .هم نـين امـروزه ،سـازمانهـا بـر اجـرا و بهبـود
برنامههای رفـاهی و حمایـت از کارکنـان ،سـرمایهگـذاری مـیکننـد و سـعی دارنـد تـا حـدممکن
تسهيالت و امکانات رفاهی مناسبی برای کارکنان خود فراهم نمایند .این سازمانها عمالً دریافتهاند
از سرمایهگذاری بر بهبود رفاه و حمایت کارکنان بهره خواهنـد بـرد؛ زیـرا کارکنـانیکـه احسـاس
حمایت کنند ،متعهد و راضیاند و سازمان را به سادگی ترک نمـیکننـد کـه همگـی ایـن عوامـل،
عملکرد سازمان را بهبود بخشيده و آن را به اهدافش میرساند (طالقانی و همکاران.)1777 ،

1. Job Burn -out
2. Eisenberger
3. Social Support
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بیان مسئله
در حالحاضر ،سازمانها همۀ جنبههای مختلف زندگی انسان را در برگرفتهاند .شرایطکـاری
در سازمانهای امروز بهگونهای است که موجب میشود بسياری از افراد ،بخش فراوانی از زندگی
و اوقات خود را به کار اختصاص دهند .این وضعيت مـیتوانـد پيامـدهای م بتـی داشـته باشـد .امـا
درعينحال ،عوارض و پيامدهای منفی نيز دارد .ازاینرو ،اخيراً پووهشهایی دربـارۀ صـرف ميـزان
فراوانی از وقت در کار انجام شده است که اصطال اعتياد به کار ،برای آن به کار میرود (سنير و
زوهار.)123-103 :2007،1
درادبيات علمی دو نوع مختلفِ سختیکار مشخو شده است؛ شکل منفی آن اعتياد بـه کـار

و شکل م بـت آن تعلـن خـاطر کـاری ناميـده مـیشـود (شـاوفلی و همکـاران.)207-137 :2007،2
تعدادی از تحقيقات نشان داده است که تعلن خاطر کاری بهطـورم بـت بـا انـواع پيامـدهای کـاری
مرتبط بوده و با شاخو رفاه کارکنان در ارتباط است .درحالیکه بهطورکلی اعتياد بـه کـار رابطـۀ
منفی با آن متغيرها دارد .حمایت سرپرستان و همکاران ممکن است بتواند در ایجاد نقـش انگيـزش

درونی توسط برآوردهشدن نياز به تعلن کارکنان ،مؤثر باشد (شاوفلی و همکـاران.)32-31 :2002،
افزایش حمایت سازمانی موجب میشود که افراد به سازمان تعلن بيشتری داشته و رضـایت آنهـا از
شغل خود بيشتر شود .نيروی انسانی با رضایت و تعلنخاطرکاری باال باعث باالرفتن سطح عملکـرد
و زمينۀ رشد و توسعه سازمان میشود .امور رفـاهی و بهبـود وضـع زنـدگی افـراد یکـی از وظـایف
عمده در مـدیریت منـابع انسـانی و عبـارت از مجموعـه عمليـاتی اسـت کـه باعـث حـل مشـکالت
کارکنان شده و نيازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نيازهـای مـادی ،معنـوی و روانـی) را
حتیالمقدور مرتفع میسازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه میدارد.
مسئله اصلی ایـن پـووهش ،بررسـی تـأثير حمایـتهـای اجتمـاعی( 7حمایـت ادراکشـده از
سازمان ،4سرپرستان 7و همکاران )6بر تعلنخاطر کاری 3و اعتياد بـهکـار 7و هم نـين بررسـی نقـش
ميانجیگری تعلن خاطر کاری و اعتياد به کار بر رفاه کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران است.
1. Snir and Zohar
2. Schaufeli
3. Social Support
4. Perceived Organizational Support,
5. Perceived Supervisor Support
6. Perceived Coworker Support
7. Work Engagement
8. Workaholism

85

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

وظایف سازمان ملی استاندارد از جمله وظایف حاکميتی بوده که همگی با ایمنـی و سـالمت
آحاد جامعه مرتبط میباشد و هرگونه قصوری در انجـام آن ،تبعـات و خسـارات جبـرانناپـذیر بـه
دنبال خواهد داشت .لذا توجه به رضایت شغلی ،رفاه و هم نين حمایتهای اجتماعی کارکنان آن
از اهميت ویوهای برخوردار است .رسالت سازمان استاندارد ،جلب رضایت مصرفکننـده و آحـاد
جامعه است که کارکنان این سازمان به عنـوان بازرسـان و نـاظرین بـر کيفيـت کاالهـای توليـدی و
خدمات عرضهشده این رسالت خطير را بر عهده دارند .اگر کارکنان سازمان احساس کننـد کـه از
حمایتهای اجتماعی الزم و از مساعدت و حمایت سازمان برخوردارند ،خود را جزئی از سـازمان
دانسته و به آن احساس وفاداری و رضایت میکنند و این احساس رضایت ،بـر نظـارت بـر کيفيـت
کاالهای توليدی از سوی توليدکنندگان و خدمات ارائهشده به مصرفکنندگان اثرگذار است.

اهداف و پرسش تحقیق
هدف ایـن مطالعـه بررسـی تـأثير حمایـتهـای اجتمـاعی (حمایـت ادراکشـده از سـازمان،
سرپرستان و همکاران) بر تعلنخاطرکاری و اعتياد بهکـار و هم نـين بررسـی نقـش ميـانجیگـری
تعلنخاطرکاری و اعتياد به کار بر رفاه کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران است.

پرسش اصلي تحقیق
تأثير حمایت اجتماعی بر رفاهکارکنان با ميانجیگری اعتياد بهکار و تعلنخاطرکاری چگونـه
است؟

مباني نظري تحقیق
حمایت سازمانی ادراکشده منابعی از حمایت اجتمـاعی را بـرای کارکنـان فـراهم مـیکنـد.
حمایت فراهمشده توسط سازمان ،استرس شغلی تجربهشده بـهوسـيله کارکنـان را حـذف کـرده و
حتی مانع اثرات منفی استرسشغلی میشودکه بهدليل ماهيت وظـایف شـغلی ،قابـل حـذف نيسـت
(استامپر و جولک.)777-763 :2007،1

1. Stamper and Johlke
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در ادامه به چيستی نظری رفاهکارکنان و نقش متغيرهای سـازمانی در رفـاهکارکنـان پرداختـه
میشود.

الف) چیستي نظري رفاه کارکنان
رفاه در ابتدا بيشتر با عناوین رفاه روانشناختی و رفاه ذهنی (پـيج و وال -برودریـک)2003 ،1
مطر شده بود .ریان و دسـی )2001( 2مفهـوم رفـاه روانشـناختی را گـذران زنـدگی بـه شـيوهای
سرشار از شادی و عمين خشنودکننده بيان کردهاند .این مفهوم بيان میدارد که رفـاه روانشـناختی
یک حالت پيامدی و نهایی نيست ،بلکه فرایندی است که بر خوبزیستن و بهفعلدرآوردن تمـامی
تواناییهای انسان تمرکز دارد (دسی و ریان.)2000 ،
متغير رفاه کارکنان در این پـووهش طبـن یافتـههـای کائسـنز و همکـاران ( )2014شـامل سـه
زیربخش :رضایت شغلی ،استرس درکشده 7و اختالالت خواب 4است .رضـایت شـغلی بـهعنـوان
واکنشهای شناختی ،درونی و ارزیابیکننده افراد نسبت به شغلشـان تعریـف مـیشـود (قرابـاغی،
 .)1772بررسی رضایت شغلی بهعنوان یـک ابـزار جمـعآوری اطالعـات اصـلی در سـازمان عمـل
میکند و مدیران را قادر میسازد تا از این طرین گروههـایکـاری را بـا هـم مقایسـه ،مشـکالت را
اولویتبندی و انتظارات کارکنان را شناسایی کنند تا بتوانند موجب بهبود شکاف بين وضع موجود
و مطلوب شوند ( محمدعلی زکی.)104-33 :1773،
هم نين سلطانزاده و همکاران ( )143-127 :1731با بررسی رابطه رضایت شـغلی و کيفيـت
کاری در ميان اعضای هيئت علمی دانشگاه شيراز به این نتيجه رسـيدند کـه بـين رضـایت شـغلی و
کيفيت زندگیکاری ،رابطۀ م بت و معنیدار وجود دارد .استرس مربوط به زمانی است که نيازهای
محيطی اعم از درونی یا بيرونی و حقيقی یا تخيلی ،بيشتر از ظرفيت فـرد باشـد و موجـب تغييـرات

1. Page and Vella-Brodrick
2. Ryan and Deci
3. Perceived Stress
4. Sleep Problems
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روانی و زیستی میشود که فرد را در معرض خطر بيمـاری قـرار مـیدهـد (کـوهن.) 777 :1377،1
مشکالت خواب ،مجموعۀ عواملی است که در فرد ایجاد اختالل میکند و مـانع از خـواب طبيعـی
در فرد میشود.

ب) نقش متغیرهاي سازماني در رفاه کارکنان
در این بخش به بررسی و تبيين نظری چگونگی نقش سه متغير :حمایت اجتماعی ،تعلن خاطر
کاری و اعتياد بهکار در رفاه کارکنان بهطورجداگانه و تعریف هر کدام پرداخته میشود.

حمايت اجتماعي در کار
ایــن متغيــر در ایــن پــووهش شــامل  7زیــربخش :حمایــت ادراکشــده از ســازمان ،حمایــت
ادراکشده از سرپرستان ،و حمایت ادراکشده از همکاران است.
حمایت سازمانی ،احساس و باورهای افراد در این راستا است که سازمان نسبت به همکاری و
مساعدت اعضای خود ارزش قائل بوده و نگران خوشبختی و آینده آنهاست .حمایت ادراکشـده
از سوی سازمان به باور کارکنان از اینکه سازمان تا چه حد برای همکاری آنها ارزش قائل میشود
و به رفاه آنها اهميت میدهد ،اشاره میکند (آیزنبرگر و همکـاران . )703-700 :1376 ،2حمایـت
سازمانی ادراک شده ،ادراکی است که یـک فـرد دارد ،مبنـی بـر ایـن کـه رفـاه ،آسـایش و ميـزان
مشارکت او در موفقيت سازمان ،برای سازمان حائز اهميت میباشد (بـل و منگـوک-171 :2002،7
 .)146حمایتسرپرستان به صورت ادراک کلی کارکنان از ميزانی که سرپرست به مشارکت آنـان
ارزش داده و مراقب آسایش آنان است ،تعریف میشود (آیزنبرگر و همکاران.)737-767 :2002،
سرپرستان میتوانند با رفتارهای حمایتگرانۀ خود ادراک عدالت را باال برده و از این طرین عامـل
ایجاد اعتماد در سازمان باشند (دکونيک و جيمز.)1777-1743 :2010،4

1. Cohen
2. Eisenberger
3. Bell and Menguc
4. DeConinck and James
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همکاران ،منبع مهم دیگر حمایت هستندکه غالبـاً از نفـوذ اجتمـاعی آن بـر ارتباطـات ایمنـی
چشمپوشی میشود (یانگ و همکاران .)1436-1467 :2010،1حمایت ادراکشده از همکار ،بـاور
یک کارمند در مورد این است که همکارانش تمایـل دارنـدکمکهـایی مـرتبط بـا کـار بـرای او،
به منظور کمک به اجـرای وظـایف شـغلی فـراهم آورنـد (ساسـکين 2و همکـاران33-77 :2000 ،؛
ساسکين.)173-133 :2007 ،
نظریۀ مبادلۀ اجتماعی یکی از حوزههای نظری در جامعهشناسی معاصر است که بر اساس آن
می توان به تحليل نظام و فرایندهای اجتماعی مربـوط بـه آن نایـل آمـد .حمایـت سـازمانی یکـی از
کاربردهای نظریۀ مبادلۀ اجتماعی استکه برای نخستينبـار ایـدۀ آن توسـطآیزنبرگـر و همکـاران
بهطوررسمی در ادبيات نظریات سازمانی وارد شد .زکی ( )1777با هـدف سـنجش و انـدازهگيـری
ميزان حمایـت سـازمانی ادراکشـده در مؤسسـات آموزشـی ،بيـان کـرد؛ اگرچـه ميـزان حمایـت
سازمانی بين مدیران و معلمان و هم نين بين مردان و زنان بهطور مشـابهای درسـطح متوسـط ابـراز
شده است ،وليکن تفاوت معنی داری درحمایت سـازمانی بـه نفـع مـدیران وهم نـين بـه نفـع زنـان
مشاهده میشود و رابطه معنیداری بين سنوات شغلی و ادراک حمایت سازمانی دیـده شـده اسـت
(زکی.)127-107 :1777 ،

تعلقخاطرکاري
ویليام کان  ،1332اولين پووهشگر این حوزه ،تعلنخاطر را استفاده از تمام وجود خـویش در
ایفای نقشهای کاری تعریف میکند .در تعلنخاطر ،افـراد در ایفـای نقـش ،تمـام ابعـاد فيزیکـی،
شناختی و عاطفی خویش را بهکار گرفته یا ابراز میکنند .فقدان تعلنخاطر منفککردن خویش از
نقــشهــای کــاری اســت (عيســیخــانی .)36 : 1732 ،تعلــنخــاطر کــاری حــاالت ذهنــی م بــت،
رضایتبخش و مرتبط با کار است که توسط سه شاخو سرزندگی ،فداییشدن و مجـذوبشـدن
متمایز میشود .سرزندگی با سطح باالیی از انر ی و تابآوری ذهنی در حين کار متمایز می شـود.
فداییشدن به درگيرشدن شدید شخو با کار و تجربه حـس معنـیداری ،اشـتياق و چـالش اشـاره
1. Jiang
2. Susskind
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دارد .مجذوبشدن ،با تمرکز کامل و جذبشدن شادمانه در کار متمایز میشود که به موجـب آن
زمان به سرعت گذشته و منفککردن خویش از کار برای فرد مشکل است (شاوفلی و باکر:2002،
 .)464تعلــنخــاطر کــاری رضــایت شــغلی را افــزایش داده و تــنشهــای روانشــناختی نقــش
1

را کاهش میدهد ( کائسنز و استينگل هامبر .)777-717 :2014،

اعتیاد بهکار
اوتس )1331( 2اعتياد به کار را نوعی خوگرفتن به یک وضعيت دانسته است .بـه اعتقـاد وی،
فرد معتاد به کار نياز افراطآميزی به انجام کار دارد .پووهشهایی دربارۀ صـرف ميـزان فراوانـی از
وقت در کار انجام شده است که اصطال اعتياد به کار ،برای آن به کار مـیرود (اسـنير و زوهـار،
 . )103 :2007برخی پووهشگران دیدگاه م بتی به اعتياد به کار داشته و دریافته اند که افراد معتاد بـه
کار ،بسيارراضی و درعينحـال ،مولـد و بهـره ور بـوده انـد .برخـی پووهشـگران نيـز دیـدگاه منفـی
داشتهاند و اعتياد به کار را پدیدهای غيرمفر و وسواسآور میدانند که برای دیگران (همکـاران و
خانوادۀ فرد) مشکالتی را پدید میآورد (باکر و فالون.)217-200 :2006،7

پیشینه و ادبیات تحقیق
الف) پیشینۀ خارجي تحقیق
کابوتا 4و همکاران ( )731-764 :2010در پووهشی با عنوان "بررسی ارتباط بين اعتياد به کار
و اختالالت خواب در ميان پرستاران" به این نتيجه رسيدند که بين اعتياد به کار و بیخـوابی رابطـه
معنیدار وجود ندارد.
کائسنز و استينگل هامبر ( )263-273 :2014در پووهشی با عنوان "رابطه بين حمایت سازمانی
ادراکشده و تعلنخاطر کاری :نقش خودکارآمدی و پيامـدهای آن" بـه ایـن نتيجـه رسـيدند کـه
خودکارآمدی تا حدی دارای نقش ميانجیگری بـين حمایـت سـازمانی درکشـده و تعلـنخـاطر
کاری است.
1. Caesens and Stinglhamber
2. Oates
3. Bakker and Fullon
4. Kubota
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کائسنز و همکاران (  )411-737 :2014در پووهشی با عنوان "تأثير تعلنخاطر کاری و اعتياد
به کار بر رفاه کارکنان ،نقش حمایت اجتماعی مربوط به کار" به این نتيجه رسيدند که تعلنخـاطر
کاری دارای نقش ميانجی بين حمایت سازمانی ادراکشده و رضایت شغلی ،و استرس درکشـده
است .هم نين حمایت سازمانی درکشده تأثير م بت مسـتقيمی بـر رضـایت شـغلی و تـأثير منفـی
مستقيمی بر استرس درکشده و اختالالت خواب دارد.

ب) پیشینۀ داخلي تحقیق
عيسیخانی و همکاران ( )77-27 :1731در مطالعهای با عنوان «تبيـين رابطـۀ بـين تعلـنخـاطر
کـاری و تعهـد سـازمانی کارکنـان یـک گـروه صـنعتی (مشـتمل بـر هفـت شـرکت) ،بـه بررسـی
تأثيرگذاری تعلنخاطرکاری بر تعهد سـازمانیکارکنـان پرداختنـد .نتـایج پـووهش نشـان داد کـه
تعلنخاطرکاری بهطور م بت بر تعهد سازمانی کارکنان تاثيرگذار است.

هاشمی و گلپرور ( )73-23 :1737در مطالعهای با عنوان «نقش حمایت سازمانی ادراکشده
بر رابطه استرس شغلی و فرسودگی هيجانی با تمایل به ترک خدمت در پرستاران» نشـان دادنـدکـه
بين اسـترس شـغلی بـا فرسـودگی هيجـانی ،حمایـت سـازمانی ادراکشـده ،تـرک خـدمت و بـين
فرســودگی هيجــانی بــا حمایــت ســازمانی ادراکشــده ،تــرک خــدمت و بــين حمایــت ســازمانی
ادراکشده با ترک خدمت ،رابطۀ معنیدار وجود دارد.

زردشتيان و همکاران ( )107-37 :1734در مقالهای با عنوان «رابطۀ درک حمایـت سـازمانی،
درگيری شغلی و رفتار شـهروندی سـازمانی معلمـان تربيـتبـدنی اسـتان همـدان» نشـان دادنـد کـه
ميانگين اعتياد به کار بيشتر از رفتار شهروندی و درک حمایت سازمانی میباشد.

مدل مفهومي تحقیق
با توجه به پيشينۀ ادبيات تحقين ذکرشده ،مدل مفهومی تحقين در قالب شـکل ( )1بيـان شـده
است.
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تعلنخاطر کاری

رفاه

 -حمایت ادراکشده از سازمان

 -رضایت شغلی

 -حمایت ادراکشده از سرپرستان

 استرس درکشده -مشکالت خواب

حمايت اجتماعي در کار

اعتياد به کار

 -حمایت ادراکشده از همکاران

شکل  .5مدل مفهومي پژوهش :برگرفته از کائسنز و همکاران ()2154

با توجه به ادبيات پووهش و مدل مفهومی آن فرضيههای زیر مطر میشود:
فرضيۀ  :1تعلنخاطر کاری تأثير م بتی بر رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :2تعلنخاطر کاری تأثير منفی بر استرس درکشده دارد.
فرضيۀ  :7تعلنخاطر کاری تأثير منفی بر اختالالت خواب دارد.
فرضيۀ  :4اعتياد به کار تأثير منفی بر رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :7اعتياد به کار تأثير م بت بر استرس درکشده دارد.
فرضيۀ  :6اعتياد به کار تأثير م بت بر اختالالت خواب دارد.
فرضيۀ  :3تعلنخاطر کاری نقش ميانجیگری بين حمایت اجتماعی مربوط به کار و رضـایت
شغلی ،استرس درکشده و اختالالت خواب دارد.
فرضيۀ  :7اعتياد کاری نقش ميانجی گری بـين حمایـت اجتمـاعی مربـوط بـه کـار و رضـایت
شغلی ،استرس درکشده و اختالالت خواب دارد.

روش تحقیق
روش تحقين حاضر از نظر هدف ،کاربردی میباشد .نـوع تحقيـن حاضـر از نـوع پيمایشـی و
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد با طيف ليکرت برای سـنجش متغيرهـا درنظـر گرفتـه
شده است .حمایت ادراکشده از سازمان با پرسشـنامۀ  4گویـهای آیزنبرگـر و همکـاران (،)1376
حمایت ادراکشده از همکاران با پرسشنامۀ  4گویهای بیشاپ 1و همکاران( )2000و الد و هنری

2

1. Bishop
2. Ladd and Henry
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( ،)2000حمایت ادراکشده از سرپرستان بـا پرسشـنامۀ  4گویـهای رودس 1و همکـاران ( )2001و
آیزنبرگــر و همکــاران ( ،)2002تعلــنخــاطر کــاری بــا پرسشــنامۀ  3گویــهای شــاوفلی و همکــاران
( ،)2002اعتياد به کار با پرسشنامۀ  10گویـهای دل ليبـانو و همکـاران ،)2010( 2رضـایت شـغلی بـا
پرسشنامۀ  4گویـهای آیزنبرگـر و همکـاران ( ،)1333اسـترس درکشـده بـا پرسشـنامۀ  4گویـهای
کوهن و همکاران ( ،)1377اختالالت خواب با پرسشنامۀ  4گویهای جنکينـز 7و همکـاران ()1377
اندازهگيری شدند.
از آزمون تحليل عاملی تأیيدی جهت رواییسنجی محتوایی پرسشنامه استفاده شد که با توجه
با آزمون  KMOو بارتلت روایی مناسب بـوده و تحليلـی عـاملی تأیيـدی پرسشـنامه بـرای سـنجش
قدرت رابطه بين این متغيرها با متغيرهای قابلمشاهده آنها (گویههای پرسشنامه) هم مورد تأیيد قرار
گرفت و براساس آلفای کرونبا پایایی گویهها و براسـاس  AVEميـزان روایـی همگـرا بـرای هـر
شاخو مورد تأیيد قرار گرفت.
جدول  .5مقادير آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکیبي و  AVEمؤلفههاي پژوهش
شاخص

آلفاي کرونباخ

پايايي ترکیبي

AVE

نتیجه

حمایت ادراکشده از سازمان

0/374

0/373

0/747

برقراری پایایی و روایی

حمایت ادراکشده از همکاران

0/376

0/377

0/742

برقراری پایایی و روایی

حمایت ادراکشده از سرپرستان

0/337

0/363

0/770

برقراری پایایی و روایی

تعلنخاطر کاری

0/317

0/370

0/747

برقراری پایایی و روایی

اعتياد به کار

0/372

0/337

0/334

برقراری پایایی و روایی

رضایت شغلی

0/317

0/366

0/737

برقراری پایایی و روایی

استرس درکشده

0/371

0/367

0/767

برقراری پایایی و روایی

اختالالت خواب

0/743

0/361

0/761

برقراری پایایی و روایی
1. Rhoades
2. Dellibano
3. Jenkins
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جامعه و نمونۀ آماري
جامعـه آمــاری و محـل انجــام پـووهش ،ســازمان ملـی اســتاندارد ایـران مــیباشـد .بــر اســاس
نمونهگيری تصادفی ساده از بين استانهای ایران 7 ،استان بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه پووهش
انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول روبهرو محاسبه شد5q ≤ n ≤ 15q :

تعداد سؤاالت برابر با  74میباشد.
طبن فرمول ،حجم نمونه به این صورت محاسبه خواهد شد170 ≤ n ≤ 510 :

بهطورکلی در روششناسی مدلیابی معادالت ساختاری تعيين حجم نمونه میتواند بـين  7تـا
 17مشاهده به ازای هر متغير اندازهگيریشده تعيين شود .بنابراین بـر اسـاس فرمـول ذکـرشـده 200
پرسشنامه بين کارکنان  7استان توزیع شـد کـه درمجمـوع  177پرسشـنامه از طریـن کارکنـان ایـن
ادارات پاسخ داده شد.
جدول  .2جامعه و نمونۀ آماري و تعداد پرسشنامهها
کد

نام شهر

پرسشنامههاي ارسالي

پرسشنامههاي دريافتي

1

قزوین

26

26

2

بوشهر

20

20

7

لرستان

10

10

4

کرمان

17

14

7

مازندران

22

13

6

تهران

32

63

3

گيالن

20

13

7

البرز

17

17

مجموع

200

177
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در این تحقين برای تجزیهوتحليـل دادههـای بـهدسـتآمـده از نمونـههـا ،از روشهـای آمـار
توصيفی و آمار استنباطی و برای بررسی مشخصات پاسخدهندگان از آمار توصيفی و برای آزمـون
فرضيه ها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .برای انجام این تحليلها از نرم افزارهـای SPSS22

و  LISREL8.54بهره گرفته شده است.

نتايج و يافتههاي تحقیق
طبن نتایج ،سطح معنیداری آزمون کلموگروف -اسميرنوف برای تمامی متغيرهای پـووهش
بزرگتر از مقدار  0/07بود .درنتيجه تمامی متغيرهای موردبررسی در پووهش حاضر دارای توزیـع
بهنجار (نرمال) میباشند .بنابراین برای بررسی پرسشهای پووهش از آزمونهای پارامتری اسـتفاده
شد .برای بررسی رابطۀ بين متغيرها از ضریب همبسـتگی پيرسـون اسـتفاده شـده کـه نتـایج آزمـون
آماری ،معنیداربودن همبستگی بين متغيرها را در سطح اطمينان  %37نشان داد.
جدول  .3ماتريس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
رديف

1
2
7

متغیر
حمایت ادراکشده
از سازمان
حمایت ادراکشده
از همکاران
حمایت ادراکشده
از سرپرستان

5

3

2

5

4

7

6

1
0/717
0/726

**

**

0/777

**

0/717

4

تعلن خاطر کاری

0/776

7

اعتياد به کار

-0/240

6

رضایت شغلی

0/601

**

**

0/771
0/237

**

**

0/402

**

-0/217

**

3

استرس درک شده

**

-0/417

*

-0/133

7

اختالالت خواب

*

-0/461

*

-0/431

**

**

0/736

**

**

-0/401
0/673

**

*

**

-0/223

**

*

-0/461

-0/177
-0/340

* همبستگی در سطح  %7معنیدار است ** .همبستگی در سطح  %1معنیدار است.
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*

**
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**
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برای بررسی وضعيت موجود متغيرهـا ،ميـانگين امتيـازات کسـبشـده بـا مقـدار متوسـط ()7
مقایسه شد .برای انجام این آزمون ،از آزمون تی اسـتيودنت یـکنمونـهای اسـتفاده گردیـد .نتـایج
مربوط به این آزمون در جدول ( )4آورده شده است.
با توجه به جدول ( ،)4سطح معنیداری آزمون برای تمامی متغيرهای پووهش بهجز متغيرهای
حمایت ادراکشده از سازمان و استرس درکشده کوچکتـر از مقـدار  0/07اسـت .درنتيجـه در
سطح اطمينان  37درصد ،فرض برابری ميانگين امتيازات با مقدار متوسط( )7رد میشود .با توجه به
ميانگين متغيرها نتيجـهگيـری مـیشـود کـه ميـانگين امتيـازات متغيـرهـای حمایـت ادراکشـده از
همکاران ،حمایت ادراکشده از سرپرسـتان ،تعلـنخـاطر کـاری و اعتيـاد بـه کـار بـاالتر از مقـدار
متوســط  7و مي ـانگين امتي ـاز متغي ـر اخــتالالت خــواب پــایينتــر از حــد متوســط  7/7اســت .ســطح
معنیداری آزمون برای متغيرهای حمایت ادراکشده و استرس درکشده بزرگتر از مقدار 0/07
است .درنتيجه در سطح اطمينان  37درصد فرض برابـری ميـانگين امتيـازات بـا مقـدار متوسـط ()7
پذیرفته میشود.
جدول  .4نتايج آزمون تي استیودنت براي بررسي وضعیت موجود متغیرها
متغیر
حمایت ادراکشده از

میانگین

انحراف

مقدار

درجه

استاندارد

آماره t

آزادي

سطح
معنيدار
ي

نتیجۀ آزمون تي
استیودنت

2837

18070

-08207

173

08777

برابر با مقدار متوسط

7814

08621

78131

173

08002

بيشتر از مقدار متوسط

7876

08317

78760

173

08001

بيشتر از مقدار متوسط

تعلنخاطر کاری

7872

08647

118037

173

08001

بيشتر از مقدار متوسط

اعتياد به کار

7821

08742

78771

173

08001

بيشتر از مقدار متوسط

رضایت شغلی

7814

08320

28101

173

08073

بيشتر از مقدار متوسط

استرس درکشده

7807

08737

18223

173

08220

برابر با مقدار متوسط

اختالالت خواب

2803

18073

-178777

173

08001

کمتر از مقدارمتوسط

سازمان
حمایت ادراکشده از
همکاران
حمایت ادراکشده از
سرپرستان
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سپس آزمون نيکویی برازش مدل ساختاری نيز تأیيـد شـد .بـرای انجـام آزمـون فرضـيههـا از
روش معادالت ساختاری و تحليل مسير استفاده شده است.
در ایــن بخــش ،الگــوی مفهــومی پــووهش در قالــب دیــاگرام مســير ،ترســيم و بــا اســتفاده از
روشهای مختلف برازش آن سنجيده میشود .یـک مـدل کامـل معـادالت سـاختاری در حقيقـت
بيانگر آميزهای از نمودار مسير و تحليل عاملی تأیيدی 1است.

شکل  .2ضرايب تخمین استاندارد مدل ساختاري پژوهش

)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
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شکل  .3اعداد معنيداري مدل ساختاري پژوهش

بر اساس مدل نهایی ،بهوضو دیده میشود که رابطۀ بين تمامی مؤلفهها که در مدل ابتـدایی
تحقين آمده بود معنیدار است .بنابراین مدل تحقين تأیيد میشود.
جدول ( )7بيانگر مهمترین شاخوهای برازش میباشد .جدول زیر نشان میدهد که الگـوی
مفهومی پووهش جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبی برخوردار است.
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جدول  .5شاخصهاي برازش مدل ساختاري
نتیجه

مقدار مطلوب

شاخص برازش

2/036

>7/00

χ2/df

0/31

<0/30

GFI

0/033

>0/07

RMSEA

0/041

>0/07

RMR

0/31

<0/30

NFI

0/36

<0/30

IFI

0/37

<0/30

CFI

مقادیر باالتر از  0/3هر یک از شاخوهای برازش باال مؤید مناسببودن برازش مـدل اسـت.
باتوجهبه اینکه در مدل پووهش تمامی مقادیر بهدستآمده برای ایـن شـاخوهـا بـزرگتـر از 0/3
هستند .درنتيجه مدل برازش دادهشده به دادهها مناسب میباشد.
برای آزمون معنیداری؛ ضرایب مسير بين متغيرها از خروجی نرمافزار استفاه شد.
ضرایب مسير و نتایج مربوط به معنیداری آنها در جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .6نتايج حاصل از ارزيابي مدل ساختاري
مسیر
از متغیر

به متغیر

ضريب مسیر ()β

سطح معنيداري ()t-value

حمایت اجتماعی در کار

تعلنخاطر کاری

0/73

7/73

حمایت اجتماعی در کار

اعتياد به کار

-0/77

-7/27

حمایت اجتماعی در کار

رضایت شغلی

0/21

2/47

حمایت اجتماعی در کار

استرس درکشده

-0/13

-2/03

حمایت اجتماعی در کار

اختالالت خواب

-0/16

-2/01

تعلنخاطر کاری

رضایت شغلی

0/47

4/23

تعلنخاطر کاری

استرس درکشده

-0/71

-7/37

تعلنخاطر کاری

اختالالت خواب

-0/42

-4/16

اعتياد به کار

رضایت شغلی

-0/23

-2/31

اعتياد به کار

استرس درکشده

0/27

2/63

اعتياد به کار

اختالالت خواب

0/76

7/43
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در ادامه با توجه به خروجی مدل مفهـومی پـووهش بـه بيـان و بررسـی فرضـيههـای پـووهش
پرداخته خواهد شد.
فرضیۀ اول :تعلقخاطر کاري تأثیر مثبتي بر رضايت شغلي دارد.
مطــابن بــا جــدول ()6؛ ســطح معنــیداری بــين متغيــر تعلــنخــاطر کــاری و رضــایت شــغلی
برابر( )4/23میباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/36است و نشاندهندۀ ایـن اسـت کـه ارتبـاط ميـان
تعلنخاطر کاری و رضایت شغلی در سطح اطمينان ( )%37معنیدار است و ضریب مسـير بـين ایـن
دو متغير برابر ( )0/47است و ميزان اثرگذاری متغير تعلنخاطر کـاری بـر رضـایت شـغلی را نشـان
میدهد؛ بنابراین فرضيۀ اول پووهش تأیيد میشود.
فرضیۀ دوم :تعلقخاطر کاري تأثیر منفي بر استرس درکشده دارد.
مطابن با جدول ()6؛ قـدر مطلـن سـطح معنـیداری بـين متغيـر تعلـنخـاطر کـاری و اسـترس
درکشده برابر( )7/37میباشد که بزرگتر از مقـدار ( )1/36اسـت و نشـاندهنـدۀ ایـن اسـت کـه
ارتباط ميان تعلنخاطر کاری و استرس درکشده در سطح اطمينان ( )%37معنیدار است .هم نين
ضریب مسير بين این دو متغير برابر ( )-0/71است و ميزان اثرگـذاری متغيـر تعلـنخـاطر کـاری بـر
استرس درکشده را نشان میدهد؛ بنابراین فرضيۀ دوم پووهش تأیيد میشود.
فرضیۀ سوم :تعلقخاطر کاري تأثیر منفي بر اختالالت خواب دارد.
مطابن با جدول ()6؛ قدرمطلن سطح معنیداری بين متغير تعلنخاطرکاری و اختالالت خواب
برابر( )4/16بوده که بزرگتـر از مقـدار ( )1/36اسـت و نشـاندهنـدۀ ایـن اسـت کـه ارتبـاط ميـان
تعلن خاطر کاری و اختالالت خواب در سطح اطمينان ( )%37معنیدار است .هم نين ضریب مسير
بين این دو متغير برابر ( )-0/42است و ميزان اثرگذاری متغير تعلنخاطر کاری بر اختالالت خواب
را نشان ؛ بنابراین فرضيۀ سوم پووهش تأیيد میشود.
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فرضیۀ چهارم :اعتیاد به کار تأثیر منفي بر رضايت شغلي دارد.
مطابن با جدول ()6؛ قدر مطلن سطح معنی داری بـين متغيـر اعتيـاد بـه کـار و رضـایت شـغلی
برابر( )2/31بوده که بزرگتر از مقدار ( )1/36است و نشاندهندۀ این است که ارتباط ميـان اعتيـاد
به کار و رضـایت شـغلی در سـطح اطمينـان ( )%37معنـیدار اسـت .و ضـریب ایـن دو متغيـر برابـر
( )-0/23است و ميزان اثرگذاری متغير اعتياد به کار بر رضایت شـغلی را نشـان مـیدهـد؛ بنـابراین
فرضيۀ چهارم پووهش تأیيد میشود.
فرضیۀ پنجم :اعتیاد به کار تأثیر مثبتي بر استرس درکشده دارد.
مطابن با جدول ( )6سطح معنیداری بين متغير اعتياد به کار و استرس درکشده برابـر()2/63
بوده که بزرگتر از مقدار ( )1/36است و نشاندهندۀ این است کـه ارتبـاط ميـان اعتيـاد بـه کـار و
استرس درکشده در سطح اطمينان ( )%37معنیدار است .هم نين ضریب مسير بين ایـن دو متغيـر
برابر ( )0/27است و ميزان اثرگذاری متغير اعتياد به کار بـر اسـترس درکشـده را نشـان مـیدهـد؛
بنابراین فرضيۀ پنجم پووهش تأیيد میشود.
فرضیۀ ششم :اعتیاد به کار تأثیر مثبتي بر اختالالت خواب دارد.
مطابن با جدول ()6؛ سطح معنیداری بين متغير اعتياد به کار و اختالالت خواب برابـر()7/43
بوده که بزرگتر از مقدار ( )1/36است و نشاندهندۀ این است کـه ارتبـاط ميـان اعتيـاد بـه کـار و
اختالالت خواب در سطح اطمينان ( )%37معنیدار است .هم نين ضریب مسـير بـين ایـن دو متغيـر
برابر ( )0/76است و ميزان اثرگذاری متغير اعتياد به کـار بـر اخـتالالت خـواب را نشـان مـیدهـد؛
بنابراین فرضيۀ ششم پووهش تأیيد میشود.
فرضیۀ هفتم :تعلقخاطر کاري نقش میانجيگري بین حمايت اجتماعي مربوط به
کار و رضايت شغلي ،استرس درکشده و اختالالت خواب دارد.
همانطورکه از جدول ( )3مشخو است ،در هر سـه مـورد اثـر غيرمسـتقيم بـزرگتـر از اثـر
مستقيم میباشد؛ درنتيجه فرضيۀ هفتم پذیرفته میشود.
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جدول  .7جدول اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل براي بررسي
نقش میانجيگري تعلقخاطر کاري
مسیر

اثر

اثر

از متغیر

به متغیر

مستقیم

غیرمستقیم

اثر کل

نتیجه
آزمون

حمایت اجتماعی در کار

رضایت شغلی

0/21

0/247

0/477

تأیيد فرضيه

حمایت اجتماعی در کار

استرس درکشده

-0/13

-0/133

-0/743

تأیيد فرضيه

حمایت اجتماعی در کار

اختالالت خواب

-0/16

-0/273

-0/733

تأیيد فرضيه

فرضیۀ هشتم :اعتیاد به کار نقش میانجيگري بین حمايت اجتماعي مربوط به کار و
رضايت شغلي ،استرس درکشده و اختالالت خواب دارد.
در جدول ( )7اثر مستقيم ،غيرمستقيم و اثر کـل بـين متغيرهـای حمایـت اجتمـاعی در کـار و
رضایت شغلی ،استرس درکشده و اختالالت خواب محاسبه شده است.
جدول  .8جدول اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل براي بررسي
نقش میانجيگري اعتیاد به کار
مسیر

اثر

اثر غیر

از متغیر

به متغیر

مستقیم

مستقیم

حمایت اجتماعی در کار

رضایت شغلی

حميت اجتماعی در کار
حمایت اجتماعی در کار

استرس
درکشده
اختالالت
خواب

اثر کل

نتیجۀ
آزمون

0/21

0/147

0/777

رد فرضيه

-0/13

-0/177

-0/707

رد فرضيه

-0/16

-0/131

-0/771

تأیيد فرضيه

همانطورکه از جدول ( )3مشخو است ،نقش ميـانجیگـری اعتيـاد بـه کـار در رابطـه بـين
حمایت اجتماعی مربوط به کار و رضایت شـغلی و اسـترس درکشـده پذیرفتـه نمـیشـود .امـا در
رابطه بين حمایت اجتماعی مربوط به کار و اختالالت خواب اثر غيـرمسـتقيم بيشـتر از اثـر مسـتقيم
است؛ بنابراین نقش ميانجی گری اعتياد به کار در رابطـه بـين حمایـت اجتمـاعی مربـوط بـه کـار و
اختالالت خواب پذیرفته میشود.
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بحث و نتیجهگیري
نتايج مبتني بر فرضیههاي تحقیق
 طبن فرضيۀ اول ،باتوجهبه اینکه تعلن خاطر کاری تأثير م بتی بر رضایت شغلی دارد ،ایـننتيجه بيانگر این است که کارکنان در سـازمان نسـبت بـه شـغل خـود احسـاس تعلـن و وفـاداری
سازمانی خواهند داشت؛ بنابراین محيطی صميمی و آشنا در سازمان به وجود میآید.
 طبن فرضيۀ دوم ،باتوجهبه اینکه تعلنخاطر کاری تأثير منفی بر استرس درکشده دارد ،درنتيجهزمانیکه کارکنان خود را عضوی از سازمان بدانند ،حس مسئوليتپذیری آنها افزایش مییابد و
درنتيجه استرس شغلی فرد کاهش یافته و رضایت و عملکرد شغلی وی افزایش مییابد.
 طبن فرضيۀ سوم ،باتوجهبـه اینکـه تعلـنخـاطر کـاری ،تـأثير منفـی بـر اخـتالالت خـواب دارد،درنتيجه با ایجاد تعلنخاطر کـاری در کارکنـان ،هـمافزایـیهـای م بتـی بـين فـرد و سـازمان ر
میدهد که برای هر دو گروه ،پيامدهای م بتی به همراه دارد.
 طبن فرضيۀ چهارم ،باتوجهبه اینکه اعتياد به کار تأثير منفی بر رضایت شغلی دارد ،این نتيجه بيانمیکندکه کـار زیـاد باعـث احسـاس خسـتگی و دلزدگـی فـرد از شـغل خـود شـده و منجـر بـه
نارضایتی فرد از شغل و ترک شغلی وی در سازمان میگردد.
 طبن فرضيۀ پنجم ،باتوجهبه اینکه اعتياد به کار تأثير م بتی بر استرس درکشده دارد ،این نتيجـهبيــان مــیکنــد کــه کــار زیــاد و بــيشازانــدازه در ســازمان ،باعــث شــده اســت ،کارکنــان دچــار
استرسهای روحی و روانی و ترس از عدم انجام کار شوند.
 طبن فرضيۀ ششم ،باتوجهبه اینکه اعتياد به کار تأثير م بتـی بـر اخـتالالت خـواب دارد ،درنتيجـهزمانیکه فرد فعاليتهایش بيشتر از ميـزان اسـتاندارد در سـازمان باشـد ،باعـث مـیشـود ،وی در
زندگی بيرون از سازمان دچار خستگیهای مفرط شده و اختالت خوابی او افزایش یابد.
 طبن فرضيۀ هفتم ،باتوجهبه پذیرش نقش ميانجیگری تعلنخاطر کاری ،این نتيجه بيـان مـیکنـدکه حمایت سازمانی ادراکشده ،منابعی از حمایت اجتماعی را برای کارکنان فراهم میکند که
باعث میشود افراد به سازمان تعلن بيشتری داشته باشند ،رضایت آنها از شغل خود بيشـتر شـود و
درنتيجه کمتر به ترکخدمت گرایش خواهند داشت.
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 طبن فرضيۀ هشتم ،باتوجهبه اینکه اعتياد کاری نقش ميانجیگری بين حمایت اجتماعی مربوط بهکار و اختالالت خواب دارد ،این حمایت میتواند باعث ایجاد اعتياد به کار در سازمان شود که
اعتياد به کار منجر به باالرفتن فشارهای کاری و مشکالت خواب و نارضایتی میشود.

پیشنهادهاي مبتني برنتايج فرضیهها
باتوجهبه نتایج حاصل از فرضيهها و یافتههای تحقين ،پيشنهادهای منتجشده بـه تفکيـک ارائـه
میشود:
 طبن نتایج فرضيۀ اول پووهش ،مدیران سازمان میتوانند با ایجاد حمایت از کارکنان نظير آزادیعمل و مشارکت کارکنان در تصميمگيری ،سبب ایجاد تعلنخاطر کاری شـده و از ایـن طریـن
رضایت کارکنان را فراهم کنند.
 باتوجهبه نتایج حاصل از فرضيۀ دوم پووهش ،مدیران سازمان بایستی با ایجاد حاالت ذهنی م بتو رضایتبخش ،استرسهاس ناشی از کار را با شناسایی جنبههای موفن کـار کـاهش یـا حـذف
نمایند.
 باتوجــهبــه نتــایج حاصــل از فرضــيۀ ســوم پــووهش ،مــدیران مــیتواننــد بــا هویــتبخشــيدن وشخصيتدادن به افراد ،اهميتدادن به کار آنها و ایجاد شایستهساالری واقعی ،تعلنخاطر کـاری
یا بهعبارتدیگر اشتياق به کار را در کارکنان ایجاد نمایند.
 باتوجهبه نتایج حاصل از فرضيۀ چهارم پووهش ،بهتر است مدیران سازمان تقسيم کار را به نحویانجام دهند که فرد با حجم عظيمی از کار روزمره مواجه نشود ودرنتيجه فرد احساس خستگی و
دلزدگی از کار نداشته و وظایف خود را با ميل و رغبت بيشتر انجـام داده و رضـایت شـغلی وی
تامين میشود.
 باتوجهبه نتایج حاصل از فرضيۀ پنجم و ششم پووهش ،مدیران سازمان میبایست از طرین راهبردقطع موقت ارتباط فرد معتاد به کار با سازمان مانند اعطای مرخصیهای تشویقی به افـراد ،اعتيـاد
به کار مفرط آنها را تعدیل و با اعطای تسـهيالت الزم بـه کـاهش اسـترس و اخـتالالت خـواب
کمک کنند.
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 باتوجهبه نتایج حاصـل از فرضـيۀ هفـتم پـووهش ،مـدیران مـیتواننـد از طریـن تقسـيم کـار بـينکارکنان ،و حمایتهای اجتماعی خود از طرین ایجاد تعلنخاطر کـاری در کارکنـان ،رضـایت
شغلی را افزایش دهند.
 باتوجهبه نتایج حاصل از فرضيۀ هشتم پووهش ،مدیران مـیتواننـد بـا حمایـت اجتمـاعی خـود ازکارکنان باعث کاهش اعتياد به کار و بهبود سالمت روان آنها شوند؛ مـدیریت پدیـده اعتيـاد بـه
کار ،صرفاً به معناى حذف ،کاهش یا افزایش آن نيست ،بلکه کنترل ایـن پدیـده و حفـظ آن در
سطح مناسب ،اهميت دارد.
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