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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظيفهاي ،سالمت روان و قصد
ترک شغل با توجه به نقش ميانجی استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده است .نمونه اين پژوهش 932
نفر از کارکنان شرکت فوالدين ذوب آمل (فذا) بودند که به روش تصادفی طبقهاي انتخاب شدند.
پرسشنامههاي اشتياق کاري و بهزيستی عاطفی ،عملکرد وظيفهاي ،سالمت روان ،قصد ترک شغل،
استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده جهت جمعآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفتند .ارزيابی الگوي
پيشنهادي از طريق الگويابی معادالت ساختاري ( )SEMو با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSويراست
 29و  AMOSويراست  29انجام گرفت .جهت آزمودن اثرهاي واسطهاي در الگوي پيشنهادي نيز از
روش بوت استراپ استفاده شد .يافتههاي پژوهش ،نشاندهنده برازش خوب الگوي پيشنهادي با دادهها
بودند .برازش بهتر الگو با همبسته کردن خطاهاي دو مسير حاصل شد .اثرهاي مثبت غيرمستقيم
شادکامی در کار بر عملکرد وظيفهاي ،سالمت روان و قصد ترک شغل از طريق استرس شغلی و تسهيل
کار -خانواده نيز حمايت دريافت نمودند .نتايج يافتههاي پژوهش حاضر بر سودمنديهاي عملی ترويج
شادکامی در کار مهر تأييد زدند .با در نظر گرفتن اهميت شادکامی در کار براي بازدههاي سازمانی و
فردي کليدي از قبيل سالمت روان ،قصد ترک شغل و عملکرد وظيفهاي ،نتايج اين پژوهش میتوانند
راهنمايی براي افزايش شادکامی در سازمان باشند.
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مقدمه
در حوزه کار ،شادکامی يا فقدان آن هميشه با رضايت يا نارضايتی شغلی همراه بوده است.
به طور خاصتر ،به نظر میرسد که تحقيقات کاري توجه خود را ،بيشتر روي عواقب منفی
احتمالی نارضايتی کارگر و يا نگرانی وي گذاشته است .در اين رويکرد که به آن «مدل
بيماري »2میگويند ،تمرکز روي مسائلی مانند غيبت ،جابهجايی و عملکرد ضعيف کارکنان
است .حال آنکه در مقابل يا به عبارتی در «مدل سالمتی ،»9تمرکز تحقيقات بر روي اين
مسائل است که چگونه میتوان شادي و احساس مثبت را در کارگران ايجاد و حفظ کرد و در
نهايت انجام کارها را براي آنان تسهيل کرد .در اين نگرش سالمت کارکن به عنوان مهمترين
موضوع در نظر گرفته میشود (رايت ،الورود و دنی .)9009 ،شادکامی در کار به اين معنا
نيست که افراد در تمامی اوقات خود احساس خوبی داشته باشند و يا اينکه اصالً نبايد در
هنگام کار احساسات منفی رايج مثل خشم ،سرخوردگی ،نااميدي ،شکست و حسادت را
تجربه کنند؛ بلکه شادکامی در کار مسيري است که افراد در آن رشد میکنند ،شکوفا میشوند
و در عين حال بر احساسات منفی خود غلبه میکنند .شادکامی در کار يک طرز تفکر است که
به افراد اجازه میدهد تا عملکردشان را با استفاده از نيروهاي بالقوهشان به حداکثر برسانند
(پريس جونز .)9020 ،به هر حال شادکامی در کار در همهي سطوح فردي و شغلی و سازمانی
پيامدهاي مهمی براي شخص و سازمان دارد (فيشر .)9020 ،3شادکامی در کار در پژوهش
حاضر ترکيبی از اشتياق کاري و بهزيستی عاطفی باال تعريف شده است .کارکنان سالم و شاد
معموالً در بلند مدت بهرهوري بيشتر ،توليد بهتر و بيشتر و ارتباطات بهتر از خود نشان
میدهند زيرا اين افراد به دليل تجربه هيجان مثبت ،توانايی تغيير منابع ديرتر از ساير کارکنان
دچار درماندگی می شوند و در نتيجه حتی تحت شرايط دشوار کاري بازده و عملکرد باالتري
از خود نشان میدهند .همچنين در اکثر موارد کارکنانی که در محيط کار خود شاد هستند
سازنده و مسئول هستند (گوين و ميسون.)9009 ،9
موضوعی که امروزه اهميّت زيادي براي سازمانها دارد ميل به ترک شغل کارکنان است.
در پژوهشی که بر روي شماري از پرستاران صورت گرفت مشخص شد بين خشنودي شغلی
disease model
health model
Fisher
Gavin & Mason
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و ميل به ترک شغل رابطه منفی وجود دارد (احمدي ،مبارکی و عسگرينژاد.)2392 ،
شادکامی در کار و حالتهاي روانی مثبت ،با تقويت نگرش مثبت کارکنان نسبت به
شغلشان و همچنين فراهم کردن منابع شغلی مهمی نظير اشتياق کاري براي کارکنان ،قصد ترک
شغل و در نهايت ترک شغل را کاهش میدهد.
يکی از پيامدهاي متأثر از خشنودي شغلی ،سالمت روان است .سالمت روان کارکنان از
عواملی است که براي سازمان ،کارکنان و خانوادههاي آنان از اهميّت بسزايی برخوردار است.
سالمت روان يعنی بهزيستی يا سازگاري با ميزانهاي مرتبط با آن نوع از روابط انسانی که به
وسيله جامعه پذيرفته شده است .مديران سازمانهاي جوامع سالم میدانند که توليد بيشتر
نتيجه و محصول مديريت اثربخش است و مديريت اثربخش نيز بدون توجه و اعتقاد به
سالمت روانی کارکنان حاصل نمیشود (ساعتچی2378 ،؛ به نقل از ايرانيان ،ساعتچی و اميري،
 .)2387براي مثال در پژوهشی مشخص شد خشنودي شغلی (مخصوصاً در سطح پايين) روي
سالمت روان تأثيرگذار است (آرگايل.)2989 ،2
علیرغم پژوهشهاي معدودي که در خارج از کشور به بررسی تأثيرات فرآيند تسهيل
کار -خانواده در افزايش عملکرد وظيفهاي ،سالمت روان و قصد ترک شغل صورت گرفته
است (وين ،گريواک ،کارلسون و کاکمار9007 ،؛ گپاالن )9022 ،در ايران اين متغير مهم
سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است .تسهيل کار -خانواده در معناي درونی خود ،نگرشی
است که در آن کار و خانواده عالوه بر همبستگی ،مکمل يکديگر نيز هستند (وربل و والتر،9
 .)9009تسهيل کار -خانواده در واقع افزايش عملکرد فرد در خانوادهاش به واسطه مشارکت
در نقش کاري خود است در اين پژوهش تسهيل کار -خانواده شامل سه جزء اساسی اشتياق
کاري ،دستاوردها و ارتقاء عملکرد است .فعاليت همراه با اشتياق فرد يا همان اشتياق کاري،
پايه مفهوم تسهيل کار -خانواده است .زيرا اشتياق فعاالنه فرد در يک حيطه کار ،مزايا،
برتريها و دستاوردهايی براي وي ايجاد میکند که به بهبود سطح عملکرد او در حوزه خانواده
منجر میشود (گپاالن .)9022 ،3اشتياق کاري به عنوان يکی از اجزاي شادکامی روي تسهيل
کار -خانواده اثر مثبتی دارد البته در اين رابطه خلق مثبت به عنوان ميانجی در نظر گرفته شد
1- Argyle
2- Werbel & Walter
3- Gopalan
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است به اين معنا که اشتياق کاري با ايجاد خلق مثبت باعث افزايش عملکرد و در نتيجه کسب
مزاياي بيشتر میشود؛ اين مزايا در ادامه با سرريز مثبت در خانواده سبب ايجاد تسهيل
کار -خانواده میگردد.
با توجه به اين نکته که تعارض کار -خانواده اثر منفی مستقيمی بر سالمت روان و عملکرد
شغلی دارد (هاشمی و همکاران)2390 ،؛ و بر قصد ترک شغل نيز اثر مثبت مستقيم دارد
(وهابینژاد )2390 ،به همين ترتيب تسهيل کار -خانواده نيز به واسطه مزاياي سرريز شده از
محيط کار در محيط خانواده سبب افزايش سالمت روان کارکنان و حتی خانوادههاي آنان
میشود .با افزايش هيجان مثبت حاصل از تسهيل کار -خانواده عملکرد کارکنان افزايش و
قصد ترک شغل آنها کاهش میيابد.
ديگر پيامد شادکامی در کار ،استرس شغلی است .استرس شغلی فشاري است که بر اثر
وجود تقاضاهاي زياد و آزادي عمل و اختيار تصميمگيري پايين (کنترل) بر فرد تحميل
میشود (کمپل9020،3؛ به نقل از از جزنی ،حبيبی و نصر .)2389 ،در پژوهشی که به بررسی
عوامل مؤثر بر استرس شغلی نظاميان میپرداخت ،روشن شد خشنودي شغلی بر همه
حيطههاي استرس شغلی اثرگذار بوده است که اين رابطه منفی و معنادار بود (آزاد مرزآبادي و
فشارکی .)2390 ،استرس شغلی يکی از مواردي است که سالمت روان را تهديد میکند،
عملکرد را به واسطه افزايش حواسپرتی ،کاهش میدهد و با افزايش فرسودگی شغلی زمينه را
براي ترک کارکنان فراهم میکند براي مثال در پژوهشی که روي پرستاران شهر تهران انجام
شد رابطه استرس شغلی و سالمت روان منفی و معنادار گزارش شده است (پيمانپاک ،منصور،
صادقی و تقیپور .)2392 ،همچنين اثر منفی و مستقيم استرس شغلی بر سالمت روان و
عملکرد گزارش شده است (هاشمی و همکاران.)2390 ،
هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی پيامدهاي مهم شادکامی در کار است .با توجه به
پژوهشهاي گذشته و نظريههايی که در حيطه شادکامی در کار ارائه شده است در الگوي
حاضر متغيرهاي مهمی همچون عملکرد شغلی ،سالمت روان ،ميل به ترک شغل ،به عنوان
پيامدهاي شادکامی در کار در نظر گرفته شده است که در اين ميان متغيرهاي استرس شغلی و
تسهيل کار -خانواده به عنوان متغيرهاي ميانجیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اين الگو
فرض بر اين است که پيامدهاي مذکور هم به طور مستقيم و هم از طريق دو متغير ميانجیگر،
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استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده از شادکامی در کار منتج میشوند .شکل  2الگوي
پيشنهادي پژوهش حاضر را نشان میدهد.
ناشی از
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+
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+
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-

اشتياق
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+
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سالمت روان

+
+
-

تسهيل کار-
خانواده

_
+

شادکامی در کار

بهزيستی
عاطفی

قصد ترک شغل
شکل .2الگوي پيشنهادي برخی پيامدهاي شادکامی در کار

روش
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شرکت فوالدين ذوب آمل بوده است.
در تحقيق حاضر دو نمونه از جامعه انتخاب شد .نمونه فرضيه آزمايی  300نفر و نمونه مرحله
اعتباريابی پرسشنامهها شامل  200نفر بودند و به صورت تصادفی طبقهاي انتخاب شدند که از
نمونه اول  990پرسشنامه و از نمونه دوم  83پرسشنامه برگشت داده شدند ،که  932پرسشنامه
براي فرضيه آزمايی و  80پرسشنامه براي اعتباريابی قابليت بهرهبرداري داشت .از لحاظ
دموگرافيک ميانگين سنی افراد نمونه در اين پژوهش 30/90 ،و انحراف معيار آن  0/00بوده
است .ميانگين سابقه خدمت افراد نمونه در اين پژوهش  ،55/89و انحراف معيار آن90/33
است.
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ابزار پژوهش
الف -مقیاس شادکامی در کار .در اين پژوهش جهت سنجش شادکامی در کار از مقياس
شادکامی فردوسیزاده ( )2392که متشکل از نسخه کوتاه شدهي پرسشنامهي اشتياق کاري
(اسکاوفلی ،سالموا ،گنزالس -رما و بيکر )9009 ،2و نسخه کوتاه شده پرسشنامه بهزيستی
عاطفی مرتبط با کار (ونکاتويک ،فوکس ،اسپکتور و کالووي )9000،9است استفاده شد.
فردوسیزاده ( )2392پايايی مقياس حاضر را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و (تنصيف)
براي ابعاد اشتياق کاري و بهزيستی عاطفی مرتبط با کار به ترتيب برابر  )0/89( 0/90و 0/92
( )0/88گزارش داده است .پاسخها بر روي مقياسی پنج درجهاي از ( 2کامالً مخالفم) تا 5
(کامالً موافقم) درجهبندي شده بودند .پايايی مقياس شادکامی در کار در پژوهش حاضر با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ و (تنصيف) براي ابعاد اشتياق کاري و بهزيستی عاطفی مرتبط
با کار به ترتيب برابر  )0/75( 0/78و  )0/90( 0/99به دست آمد .در پژوهش حاضر جهت
بررسی روايی مقياس مذکور ،از همبسته کردن با دو سؤال کلی محقق ساخته استفاده شد.
مقدار همبستگی به دست آمده بين دو خرده مقياس اشتياق کاري و بهزيستی عاطفی مرتبط با
کار با سؤاالت به ترتيب  0/00 ،0/55به دست آمد که در سطح ( )p<0/002معنادار میباشند.
ب -پرسشنامه استرس شغلی .مقياس استرس شغلی پارکر و دکوتيس )2983( 3داراي 23
ماده میباشد 8 .ماده آن مربوط به احساس تحت فشار بودن ناشی از زمان و  5ماده مربوط به
احساس اضطراب ناشی از شغل میباشد .پاسخها روي ليکرت  5تايی از ( 2کامالً مخالفم) تا
( 5کامالً موافقم) قرار دارند .نمرات باال در اين مقياس نشانگر درجه بااليی از استرس در فرد
است .اين پرسشنامه نخستين بار توسط دميري ( )2390ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته
است .پارکر و دکوتيس ( )2983آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه را براي دو مؤلفه استرس ناشی
از زمان و استرس ناشی از اضطراب به ترتيب  0/80و  0/79به دست آوردهاند .همچنين مهتا

9

( )9020در پژوهش خود ،ضريب آلفاي کلی اين مقياس را  0/90گزارش کرده است .پايايی
اين مقياس در پژوهش حاضر نيز به دو روش آلفاي کرونباخ و تنصيف مورد بررسی قرار
گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ (تنصيف) براي خرده مقياسهاي اضطراب ناشی از زمان و
Schaufeli, Salamova, Gonzalez-Roma, & Baker
Van Katwyk, Fox, Spector, & Kelloway
Parker & Decoitiis
Mehta
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اضطراب ناشی از شغل به ترتيب  )0/70( 0/80و  )0/80( 0/80به دست آمد .همچنين به
منظور بررسی اعتبار سازه ،ضريب همبستگی اين مقياس با يک سؤال کلی محقق ساخته0/79 ،
( )p<0/002به دست آمد.
ج -پرسشنامه تسهیل کار -خانواده .در اين پژوهش جهت سنجش تسهيل کار -خانواده
از خرده مقياس هشت مادهاي مقياس تسهيل کار -خانواده هالبروک )9005( 2استفاده شد .اين
پرسشنامه نخستين بار در اين پژوهش به فارسی برگردانده شده است .پاسخها روي ليکرت
 7تايی از ( 2کامالً مخالفم) تا ( 7کامالً موافقم) قرار دارند .هالبروک ( )9005ضريب آلفاي
کرونباخ خرده مقياس تسهيل کار -خانواده را  0/99و دامنه همبستگی بين کل مادهها را 0/05
تا  0/80با ميانگين  0/78گزارش کرد .پايايی اين مقياس در پژوهش حاضر نيز به دو روش
آلفاي کرونباخ و تنصيف مورد بررسی قرار گرفت که به ترتيب  0/99و  0/88محاسبه شد.
براي بررسی اعتبار سازه پرسشنامه تسهيل کار -خانواده از يک سنجه تک مادهاي محقق ساخته
استفاده گرديد که ضريب همبستگی به دست آمده بين نمره اين مقياس و سؤال کلی 0/73
( )P<0/002بود.
د -پرسشنامه عملکرد شغلی .در پژوهش حاضر جهت سنجش عملکرد تکليفی از
پرسشنامه ارزشيابی عملکرد شغلی پاترسون ( )2999استفاده شد .اين مقياس شامل دو فرم،
يکی براي ارزشيابی کارکنان و ديگري براي ارزشيابی مديران میباشد که هر يک شامل 20
ماده میباشد .در پژوهش حاضر از فرم ارزشيابی کارکنان استفاده شده است .اين پرسشنامه
اولين بار در ايران توسط ارشدي و شکرکن ( )2309ترجمه و تنظيم شد .پاسخ ها به مادههاي
اين پرسشنامه روي يک مقياس  5درجه اي از ( 2خيلی کم) تا ( 5خيلی زياد) مشخص
میگردند .ارشدي و شکرکن ( )2385ضريب پايايی اين مقياس را با استفاده روش تنصيف
 0/79به دست آورند .پايايی اين مقياس در پژوهش حاضر نيز به دو روش آلفاي کرونباخ و
تنصيف مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن به ترتيب  0/82و  0/79به دست آمد .در
پژوهش حاضر جهت بررسی روايی پرسشنامه عملکرد شغلی ،همبستگی آن با يک سؤال کلی
محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت .مقدار اين همبستگی  )p<0/002( 0/59به دست آمد.
و -پرسشنامه سالمت روان عمومی .در اين پژوهش براي اندازهگيري سالمت روانی از
پرسشنامه  29سؤالی سالمت عمومی ساخته گلدبرگ و ويليام ( )2979استفاده شد .پرسشنامه
1- Holbrook
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سالمت روان عمومی ( )GHQيک آزمون مبتنی بر روش خودسنجی میباشد .فرم اصلی اين
پرسشنامه داراي  00سؤال است و داراي فرمهاي کوتاه متعددي است .در اين پژوهش فرم 29
سؤالی مورد استفاده قرار گرفته است .اين فرم داراي  5سوال با بار مثبت و  7سوال با بار منفی
است .نمره پايين در اين مقياس نشاندهنده سالمت روان باالتر میباشد .عبادي ،حريرچی،
شريعتی ،گرمارودي ،فاتح و همکاران ( )2382ضريب پايايی اين پرسشنامه را به روش
همسانی درونی  0/87محاسبه کردهاند .پايايی پرسشنامه سالمت روان عمومی در پژوهش
حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصيف به ترتيب  0/07و  0/50محاسبه شد.
همچنين جهت بررسی روايی اين پرسشنامه ،همبستگی آن با يک سؤال کلی0/98 ،
( )p<0/002به دست آمد.
ه -پرسشنامه قصد ترک شغل .در پژوهش حاضر براي سنجش قصد ترک شغل از مقياس
سه مادهاي کامَن ،فيچمن ،جانکنيز و کلش )2983( 2استفاده شد .ضريب آلفاي کرونباخ 0/78
توسط کامَن و همکاران ( )2983براي اين مقياس گزارش شده است .پايايی پرسشنامه قصد
ترک شغل در پژوهش حاضر به روش آلفاي کرونباخ  0/59محاسبه شد .همچنين براي
سنجشروايی اين پرسشنامه همبستگی آن با يک سؤال کلی )p<0/002( 0/79 ،به دست آمد.

یافتهها
يافتههاي توصيفی مربوط به ميانگين ،انحراف معيار نمرههاي اعضاي نمونه و ضرايب
همبستگی متغيرها در جدول  2نشان داده شده است.
همانگونه که مندرجات جدول  2نشان میدهند ،ضرايب همبستگی ساده ميان متغيرهاي
تحقيق در سطح ( )p<0/02معنی دارند.
جهت آزمودن الگوي پيشنهادي رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظيفهاي ،سالمت روان
و قصد ترک شغل با توجه به نقش ميانجیگر استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده از روش
الگويابی معادالت ساختاري استفاده شده است .الگوي پيشنهادي پژوهش حاضر در مجموع
متشکل از  0متغير است که متغير شادکامی در کار به عنوان متغير مستقل ،متغيرهاي استرس
شغلی و تسهيل کار -خانواده به عنوان متغيرهاي ميانجی و سه متغير عملکرد شغلی ،سالمت
روان و قصد ترک شغل به عنوان متغيرهاي پيامد هستند.
1- Commann, Fichman, Jankins, & Klesh
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جدول  .2ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگی ميان متغيرهاي تحقيق
7
3
میانگین انحراف معیار 2
225/52

95/22

 2شادکامی در کار

97/30
اشتياق کاري
08/90
بهزيستی عاطفی
38/75
استرس شغلی
استرس ناشی از زمان 99/38

29/72
29/77
20/57
0/99

 0استرس ناشی از شغل 29/37

9/89

تسهيل کار -خانواده 99/89
39/07
عملکرد شغلی
99/02
سالمت روان
20/89
قصد ترک شغل

9/99
5/09
0/99
9/90

9
3
9
5
7
8
9
20

7

**-0/39 -0/58** -0/97** 0/99** 0/89
-

**

**

*

**

7

**

-0/39 -0/28 -0/30 0/00
 **-0/09** -0/39** -0/59**0/90** 0/99
0/72
-

**

4

**

0/90

**

0/92
**0/99
*-0/99
*-0/20

**

7
0/93

0/99
**0/37
-0/00
-0/09

**
**

1
0/59

**

18
-0/55

**

-0/39 0/90
**-0/59** 0/58
**0/95** -0/52
**0/35** -0/93

**0/52** -0/59** -0/29 -0/90
-

**

**

**

-0/95 0/90 0/92
**-0/30** 0/37
**
-0/59
*

p<0/05

**

p<0/02

به منظور ارزيابی الگوي پيشنهادي از الگويابی معادالت ساختاري )SEM( 2استفاده شد .تمامی تحليلها با استفاده از نرمافزارهاي SPSSويراست  29و
)1- Structural Equation Modeling (SEM
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 AMOSويراست  29صورت گرفت .جهت تعيين کفايت برازش الگوي پيشنهادي با دادهها،
ترکيبی از شاخصها برازندگی به شرح زير مورد استفاده قرار گرفتند :مقدار مجذور کاي

2

( ،)2شاخص هنجار شده مجذور کاي ،)2df( 9شاخص نيکويی برازش ،)GFI( 3شاخص
نيکويی برازش تعديل شده ،)AGFI( 9شاخص برازندگی هنجار شده ،)NFI( 5شاخص
برازندگی تطبيقی ،)CFI( 0شاخص برازندگی افزايشی ،)IFI( 7شاخص توکر– لويس)TLI( 8
و جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب .)RMSEA( 9برازش الگوي پيشنهادي و نهايی با
دادهها بر اساس شاخصهاي برازندگی مطلق در جدول  9گزارش شده است .بهترين برازش
در الگوي نهايی به توصيه نرمافزار  AMOS-19با وصل کردن برخی خطاها به دست آمد.
الگوي نهايی پژوهش در شکل  9مشاهده می گردد .همان طور که از جدول  9نيز استنباط
میشود ،الگوي نهايی داراي برازش بسيار خوبی است .همانطور که در شکل  9مشاهده
گرديده است تمامی ضرايب مسيرها به طور کامل معنیدار به دست آمده است که حکايت از
تأييد مسيرهاي مستقيم اين پژوهش دارد.
شکل  .9الگوي نهايی پژوهش حاضر و ضرايب مسير را نشان میدهد.
جدول  .9شاخصهاي برازندگی الگوي پيشنهادي و الگوي نهايی
شاخصهاي
RMSEA NFI CFI TLI IFI AGFI GFI 2df Df
2
برازندگی الگو
الگوي اصلی 0/20 0/99 0/90 0/92 0/90 0/87 0/95 3/50 23 95/59
الگوي نهايی 0/07 0/97 0/98 0/95 0/98 0/92 0/97 9/927 20 99

نتايج حاصل از روابط واسطهاي با استفاده از روش بوت استراپ نرمافزار AMOS-19
ج

chi-square
normed  measure
Goodness-of-Fit
Adjusted Godness of Fit Index
Normed Fit Index
Comparative Fit Index
Incremental Fit Index
Tucker-lewis
Root-Mean-Square Error of Approximation

123456789-
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در جدول  3نشان داده شدهاند .فاصلههاي اطمينان براي مسيرهاي مندرج در جدول  3حاکی از
قرار نگرفتن صفر در اين فاصلهها و در نتيجه تأييد مسيرهاي غيرمستقيم میباشد .سطح
اطمينان براي اين فاصلهها  95و تعداد نمونهگيريهاي مجدد بوت استراپ  9000است.

استرس ناشی
از زمان

استرس ناشی
از کار

1/07

تسهيل کار خانواده

0/76

0/77

-0/14
اشتياق
کاري

استرس شغلی

-0/11

-0/71

0/77

0/11

سالمت روان

شادکامی در کار

0/70

0/17

0/99

0/44

بهزيستی
عاطفی

تسهيل کار-خانواده

-0/17

قصد ترک

-0/76

شکل  .9الگوي نهايی و ضرايب مسير در پژوهش حاضر

جدول  .3نتايج بوت استراپ ميانجیگري چندگانه متغيرهاي پژوهش حاضر در مدل پيشنهادي
مسیر

اثرهاي خطاي حد حد سطح
غیرمستقیم استاندارد پایین باال معناداري

اثر غيرمستقيم شادکامی در کار بر عملکرد وظيفهاي
از طريق استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده

0/99

0/09

0/98 0/20

اثر غيرمستقيم شادکامی در کار بر سالمت روان از
طريق استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده

0/27

0/09

0/009 0/90 0/08

اثر غيرمستقيم شادکامی در کار بر قصد ترک شغل از
طريق استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده

-0/20

0/03

0/009 -0/05 -0/27

0/09
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بحث و نتیجهگیري
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار بر عملکرد شغلی ،سالمت روان
و قصد ترک شغل از طريق نقش ميانجی استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده است .يافتهها
نشان میدهند که شادکامی در کار بر عملکرد شغلی اثر مثبت و مستقيم دارد .اين نتيجه همسو
با نتايج پژوهشهاي گيلبوا ،شيروم ،فريد و کوپر ( ،)9008منارد و برانت ( )9020است .امروزه
شواهد حکايت از آن دارند که نظريه «کارگر شاد ،کارگر مولد است» میتواند بيشتر از آنچه که
تصور میکرديم درست باشد( .روهالينگ ،کاواناف ،موينهان و باسول .)9000 ،در صورتی که
افراد شادکامی در کار را تجربه کنند احتماالً ،سريعتر ارتقاء پيدا میکنند ،دستمزد بيشتري
دريافت میکنند ،ايدههاي بهتر و خالقانهتري توليد میکنند ،به موفقيتهاي بزرگتري دست
پيدا میکنند .ماير (2995؛ به نقل از رضاييان )2380 ،عملکرد را تابع تعامل دو عامل انگيزش و
توانايی میداند .به عبارت ديگر عملکرد برابر است با حاصلضرب توانايی در انگيزش.
چندين ويژگی از ويژگیهاي کارکنان با عملکرد شغلی ارتباط دارند و ممکن است توانايی
انجام شغل را نيز تحت تأثير قرار دهند (نعامی .)2382 ،براي مثال افراد با سبک خوشبينانه و
خود ارزشيابی مثبت هنگام مواجهه با موقعيتها و شرايط نامطلوب کمتر احتمال دارد که
بیانگيزه شوند و از تالش خود بکاهند درحالیکه افراد با سبک بدبينانه درمانده میشوند (بونو
و جاج.) 9003 ،2
مطالعه حاضر همچنين نشان داد که شادکامی در کار بر تسهيل کار -خانواده اثر مثبت
مستقيم دارد .همسو با اين نتايج ،نتايج به دست آمده از پژوهشهاي گذشته نشان داده است که
رابطه معنیداري بين شادکامی در کار وتسهيل کار -خانواده وجود دارد (وين ،گريواک،
کارلسون و کاکمار .)9007 ،9شادکامی در کار در پژوهش حاضر ترکيبی از اشتياق کاري و
بهزيستی عاطفی باال تعريف شده است .از طرفی تسهيل کار -خانواده شامل سه جزء اساسی
است :اشتياق کاري ،دستآوردها و ارتقاء عملکرد .فعاليت همراه با اشتياق فرد يا همان اشتياق
کاري ،پايه مفهوم تسهيل کار -خانواده است .زيرا اشتياق فعاالنه فرد در يک حيطه کار ،مزايا،
برتريها و دستآوردهايی براي وي ايجاد میکند که به بهبود سطح عملکرد او در حوزه
1- Bono & Judge
2- Wayne, Grzywacz, Carlson, & Kacmar
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خانواده منجر میشود (گپاالن .)9022 ،بنابراين شادکامی در کار به دليل همراه بودن با سطح
باالي اشتياق کاري ،زمينه براي تسهيل کار -خانواده کارکنان را فراهم میکند .در نتايج اين
پژوهش رابطه منفی و مستقيم شادکامی در کار بر استرس شغلی مورد تأييد قرار گرفت که اين
نتايج همسو با نتايج پژوهشهاي کوتزي و وايلرز ( )9020و آزاد مرزآبادي و فشارکی ()2390
بود .استرس شغلی ،نتيجه تعامل بين فرد و شرايط کاري اوست .به اعتقاد کوتزي و وايلرز
( )9020منابع استرس شغلی رابطه معناداري با سطح اشتياق کاري کارکنان دارند (رايان و
فردريک .)2997 ،به همين دليل اسکاوفلی و باکر ( )9009منابع شغلی را از عوامل تعيينکننده
اشتياق کاري در نظر گرفتند.
در اين پژوهش مشخص شد شادکامی در کار بر قصد ترک شغل اثر منفی مستقيم دارد که
اين نتايج همسو با بسياري از پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه است .مانند :دي کوپر و
همکاران ( ،)9022اعتباريان ،توکليان و اباذري ( .)9029در نگاهی فراگير به عوامل بروز ترک
شغل ،طبق پژوهشهاي انجام شده میتوان عوامل مؤثر بر ترک شغل را به دو دسته عوامل
روانشناختی و عوامل مربوط به بازار کار تقسيم کرد .ويژگیهاي روانشناختی را نيز میتوان
شامل ويژگیهاي جمعيت شناختی و ويژگیهاي شغل و محيط کار و نگرشها و حاالت
ادراک مرتبط با کار در نظر گرفت .دسته سوم از عوامل روانشناختی مؤثر بر ترک شغل
کارکنان ،يعنی نگرشها و حاالت مرتبط با شغل که شامل مفاهيمی چون خشنودي شغلی،
تعهد سازمانی ،اشتياق کاري و غيره میباشند ،از هر منظر (چه مبادله اجتماعی و چه منابع
شغلی) جزء عوامل مستقيم قصد ترک شغل هستند .در واقع حالتهاي روانی مثبت مانند
شادکامی در کار ،با تقويت نگرش مثبت کارکنان نسبت به شغلشان و همچنين فراهم کردن
منابع شغلی مهم نظير اشتياق کاري براي کارکنان ،ميل به ماندن در شغل را افزايش و قصد
ترک شغل و در نهايت ترک شغل را کاهش میدهد (پيترسون9003 ،2؛ به نقل از اعتباريان ،و
همکاران .)9029 ،در مطالعه حاضر تأييد شد که تسهيل کار -خانواده بر عملکرد شغلی اثر
مثبت مستقيم دارد .اين نتيجه همسو با پژوهشهايی مانند :فرون ( ،)9003باکر و دمورتی
( )9008است .هنگامی کارکنان دچار تعارض کار -خانواده میشوند ،فشار زيادي را متحمل
میشوند (ساعتچی و رضايی بهبهانی .)2389 ،زيرا انتقال مشکالت حوزه خانواده به محيط کار
1- Peterson
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سبب کاهش تمرکز و کاهش کيفيت ارتباطات و در نتيجه افزايش تنش و در نهايت
کاهش عملکرد و بهرهوري خواهد شد.
در اين مطالعه اثر مثبت مستقيم تسهيل کار -خانواده بر سالمت روان تأييد شد که اين
نتيجه همسو با نتايج پژوهشهاي :هانسون ،هامر و کالتون )9000( 2و استودارد و مادسن

9

( )9007میباشد .تسهيل کار -خانواده سبب میشود عواطف و رفتار مثبت افراد افزايش پيدا
کند و به اين ترتيب زمينه را براي کاهش بيماريهاي روانی نظير افسردگی و رفتارهاي پرخطر
نظير اعتياد به الکل ،فراهم کند (فرون ،راسل و بارنز .)2990 ،3در اين پژوهش اثر منفی مستقيم
تسهيل کار -خانواده بر قصد ترک شغل تأييد شد که اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش
تامسون ،بیوايس و الينس ،)9009( 9ميشل و همکاران ( )9009و عريضی سامانی و ذاکرفرد
( )2388است .تسهيل کار -خانواده میتواند به صورت حمايت سازمانی ادراک شود که تعهد
سازمانی افراد را افزايش داده (تامسون و همکاران )9009 ،و ميزان ترک شغل را کم کند
(ميشل و همکاران9009 ،؛ به نقل از عريضی سامانی و ذاکرفرد .)2388 ،در مطالعه حاضر اثر
منفی مستقيم استرس بر عملکرد شغلی مورد تأييد واقع شد که نتيجه بدست آمده با نتايج
برخی پژوهشها نظير دلجوزف )9023( 5همسو و با پژوهشی نظير فوزيا و همکاران ()9022
ناهمسو بود .مطالعات آزمايشگاهی نشان دادهاند که افزايش استرس با کاهش عملکرد ارتباط
دارد .پيامدهاي منفی شناختی و رفتاري استرس مانند کاهش تمرکز ،افزايش پريشانی ،حواس
پرتی ،اختالل در خواب و افزايش گريز از کار به همراه برخی از فشارزاهاي شغلی ،مانند
محدوديتهاي شغلی ،عملکرد شغلی را متأثر میسازند (روجلبرگ9007 ،؛ به نقل از بذرافکن،
 .)2390همچنين استرس به طور غيرمستقيم میتواند عملکرد را از طريق کاهش انگيزه ،آسيب
به کارکرد شناختی و افزايش خستگی تحت تأثير قرار دهد (روجلبرگ9007 ،؛ به نقل از
بذرافکن.)2390 ،
در اين مطالعه تأييد شد که استرس شغلی بر سالمت روان اثر منفی مستقيم دارد که اين
نتيجه همسو با پژوهشهايی مانند :رزمی و نعمتی سوگلی تپه ( ،)2389دلجوزف ( )9023و
Hanson, Hammer, & Colton
Stoddard & Madsen
Russell & Barnes
Thompson, Beauvais, & Lyness
Dele Joseph
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الحوسس ،مرسال و کيشک )9023( 2است .فشارهاي روانی ناشی از محيط کار ،تأثيري بسزا
در سالمت روانی کارکنان دارند .عوامل فشارزاي شغلی با کاهش قدرت سازگاري فرد موجب
پيدايش نشانههاي رفتاري و جسمی در فرد شده و سالمت روان وي را به خطر میاندازد (به
نقل از رزمی و نعمتی سوگلی تپه .)2389 ،استرس همچنين میتواند باعث کاهش تمرکز،
حواسپرتی ،اختالل در حافظه ،ترديد در انجام کارها و کاهش قدرت تصميمگيري شود و از
نظر هيجانی موجب خود بيمار انگاري ،غيبت از کار ،سوء مصرف مواد روانگردان و کاهش
عزت نفس شود (به نقل از هاشمزاده ،اورنگی و بهرهدار .)2379 ،در اين پژوهش تأييد شد که
استرس شغلی بر قصد ترک شغل اثر مثبت مستقيم دارد که اين نتيجه همسو با پژوهشهايی
مانند احمدي ،مبارکی و عسگرينژاد ( )2392و بابالوال ،گبادسين و پتينس )9023( 9است .به
طور طبيعی وقتی افراد احساس کنند که در اثر شرايط شغلی و کاري خود از نظر روانی و
فيزيکی مورد تهديد جدي قرار گرفتهاند ،به تدريج در قالب جبران به فکر مقابله با وضعيت
براي تغيير شرايط میافتد .يکی از واکنشهاي معطوف به جبران ،تمايل به ترک خدمت است
(گلپرور و حسينزاده .)2390 ،دليل اين امر آن است که استرس شغلی و گرانباري نقش با
اتالف منابع عاطفی و هيجانی افراد ،آنها را نسبت به تعهداتشان در قبال کارفرمايان يا
سازمانهاي محل کارشان کم توجه میکنند (گلپرور ،واثقی و جواديان )2390 ،و در نتيجه
زمينه را براي افزايش ميل به ترک شغل فراهم میکند .يافتههاي پژوهش حاضر نشان دادند که
شادکامی در کار از طريق استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده بر عملکرد شغلی اثر مثبت و
غيرمستقيم دارد که اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش پريس جونز ( )9020و گپاالن ()9022
است .طبق تعريف ،شادکامی در کار مسيري است که افراد در آن رشد میکنند ،شکوفا
میشوند و در عين حال بر احساسات منفی خود غلبه میکنند .داشتن شادکامی مستلزم آگاهی
از شرايطی است که افراد در آن قرار دارند ،خواه اين شرايط بد و دشوار باشد و يا شرايطی
ايدهآل و مطلوب .اين آگاهی به افراد اين امکان را میدهد که در مواقع سختی تالش کنند
بهترين عملکردشان را داشته باشند .تسهيل کار -خانواده بواسطه مزايا و تغييرات مثبتی که
براي حوزه خانواده به همراه دارد ،سبب افزايش حمايت خانواده و افزايش هيجانات مثبت
1- Al Hosis, Mersal, & Keshk
2- Babalola, Gbadegesin, & Patience
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خواهد شد که اين به نوبه خود سبب افزايش تمرکز و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان در محيط
کار خواهد شد (باکر و دمورتی.)9008 ،
نتايج حاصل در اين پژوهش نشان دادند که شادکامی در کار از طريق استرس شغلی و
تسهيل کار -خانواده بر سالمت روان اثر مثبت و غيرمستقيم دارد که اين نتيجه همسو با نتايج
پژوهش رزمی و نعمتی سوگلی تپه ( )2389و پريس جونز ( )9020است .عوامل فشارزاي
شغلی با کاهش قدرت سازگاري فرد موجب پيدايش نشانههاي رفتاري و جسمی در فرد شده
و سالمت روان وي را به خطر میاندازد (رزمی و نعمتی سوگلی تپه .)2389 ،اما هنگامی که
افراد شادکامی در کار را تجربه کنند تعامل بهتري با همکاران و روساي خود خواهند داشت و
در نتيجه به نگرش بهتري نسبت به کار دست میيابند (پريس جونز .)9020 ،هنگامی که در
مي ان کارکنان شادکامی در کار از سطح بااليی برخوردار باشد ،بواسطه سرريز مثبت و اشتياق
فعاالنه کارکنان در حوزه کار ،مزايايی به حوزه خانواده فرد منتقل میشود؛ و در حقيقت تسهيل
کار -خانواده سبب می شود عواطف و رفتار مثبت افراد افزايش پيدا کند و به اين ترتيب زمينه
کاهش بيماري هاي روانی نظير افسردگی و رفتارهاي پرخطر نظير اعتياد به الکل ،فراهم شود
(فرون ،راسل و بارنز .)2990 ،2در نهايت در اين پژوهش تأييد شد که شادکامی در کار از
طريق استرس شغلی و تسهيل کار -خانواده بر قصد ترک شغل اثر منفی و غيرمستقيم دارد که
اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش گلپرور و حسينزاده ( )2390و ميشل و همکاران ()9009
است .به طور طبيعی وقتی افراد احساس کنند که در اثر شرايط شغلی و کاري خود از نظر
روانی و فيزيکی مورد تهديد جدي قرار گرفتهاند ،به تدريج در قالب جبران به فکر مقابله با
وضعيت براي تغيير شرايط میافتد .يکی از واکنشهاي معطوف به جبران ،تمايل به ترک
خدمت است (گلپرور و حسينزاده )2390 ،اين در حالی است که حالتهاي روانی مثبت با
تقويت نگرش مثبت کارکنان نسبت به شغلشان ،پيامدهايی چون خشنودي شغلی باالتر،
عملکرد بهتر و ميل به ماندن در شغل را به همراه میآورد (پيترسون .)9003 ،بهعالوه از
آنجايی که تسهيل کار -خانواده میتواند به صورت حمايت سازمانی ادراک شود و به اين
واسطه سبب افزايش تعهد سازمانی افراد شود (تامسون و همکاران ،)9009 ،شادکامی در کار
1- Russell & Barnes
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میتواند بواسطه سطح باالي بهزيستی و افزايش اشتياق فعاالنه افراد در کار ،زمينه سرريز شدن
مزايا به دست آمده در حوزه کار به حوزه خانواده را فراهم کند و بدين گونه باعث افزايش
تعهد سازمانی افراد و در نتيجه کاهش ميل به ترک شغل کارکنان شود (ميشل و همکاران،
9009؛ به نقل از عريضی سامانی و ذاکرفرد.)2388 ،
بدينوسيله از کليه کارکنان و مديران شرکت فوالدين ذوب آمل (فذا) که انجام اين پژوهش
را تسهيل نمودند کمال تشکر را داريم.

منابع
فارسی
احمدي ،سيدعلیاکبر ،مبارکی ،حسين و عسکرينژاد ،منيره .)2392( .بررسی عوامل مؤثر در
قصد ترک خدمت پرستاران .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره -202 ،27
.220

ايرانبان ،سيدجواد ،ساعتچی ،محمود و اميري ،علیاصغر .)2387( .رابطه بين سرسختی
روانشناختی و گرانباري نقش با سالمت روانی کارکنان.
آزاد مرزآبادي ،اسفنديار ،غالمی فشارکی ،محمد .)2390( .عوامل مؤثر بر استرس شغلی
نظاميان .مجله طب نظامی ،دوره  ،23شماره .20-0 ،2
بذرافکن ،حسام .)2390( .بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با سالمت روان ،عملکرد شغلی و
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خشنودي شغلی با نقش ميانجیگري استرس شغلی و نقش تعديل کنندگی سرسختی
روانشناختی در کارکنان اقماري شرکت ملی حفاري ايران .پايان نامه کارشناسی ارشد
روانشناسی صنعتی و سازمانی  ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
پيمان پاک ،فايزه ،منصور ،الدن ،صادقی ،منصوره السادات و پورابراهيم ،تقی .)2392( .رابطه
استرس شغلی با رضايتمندي زناشويی و سالمت روان در پرستاران بيمارستانهاي شهر
تهران .فصلنامه مشاوره شغلی ،دوره چهارم.97-59 ،
جزنی ،نسرين ،حبيبی ،معصومه و نصر ،سجاد .)2389( .تحليل عوامل مؤثر بر استرس شغلی و
راهکارهاي مديريت آن .فصلنامه مديريت و منابع انسانی در صنعت نفت ،سال چهارم،
شماره .250-297 ،22
رزمی ،شهريار و نعمتی سوگلی تپه ،فاطمه .)2389( .نقش تعديلکننده خودکارآمدي در رابطه

بين استرس شغلی با سالمت روانی و رضايت شغلی کارکنان بانک صادرات تبريز .فصلنامه
سالمت کار ايران ،دوره  ،8شماره .05-57 ،9
رضاييان ،علی .)2380( .مديريت رفتارسازمانی .انتشارات سمت ،چاپ ششم.
ساعتچی ،محمد و رضايی بهبهانی ،نسرين .)2389( .بررسی رابطه بين مديريت زمان و
تعارض کار -خانواده با بهرهوري کارکنان کارخانه.
عريضی سامانی ،حميدرضا و ذاکرفرد ،منيرالسادات .)2388( .رابطه تعارض کار -خانواده با

رقتارهاي مدنی -سازمانی با توجه به نقش تعديلی عدالت رويهاي .فصلنامه خانواده
پژوهی ،سال ششم ،شماره .92-93 ،92

فردوسیزاده ،امير .)2392( .طراحی و آزمون الگويی از برخی پيشآيندهاي شادکامی در کار ،در
کارکنان شرکت فوالد غرب آسيا .پاياننامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و
سازمانی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
گلپرور ،محسن و حسينزاده ،خيراهلل .)2390( .الگوي ارتباط عدم تناسب فرد -شغل با
فرسودگی هيجانی و تمايل به ترک خدمت :شواهدي براي الگوي استرس -نامتعادلی-
جبران .فصلنامه روانشناسی کاربردي ،سال .50-92 ،)27( 2 ،5
گلپرور ،محسن ،واثقی ،زهرا و جواديان ،زهرا .)2390( .عدالت سازمانی تعديلکننده رابطه

استرس ،گرانباري و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن .فصلنامه علمی-
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پژوهشی جامعهشناسی زنان ،سال دوم ،شماره .299-225 ،9

نعامی ،عبدالزهرا .)2382( .شناسايی عوامل پيشبين خشنودي شغلی و بررسی روابط آنها با
خشنودي شغلی و رابطه متغير اخير با عملکرد شغلی و رفتار مدنی کارکنان کارخانههاي
اهواز .پاياننامه دکتري روانشناسی صنعتی وسازمانی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.

وهابی نژاد ،نازنين .)2390( .اثر فشار زاهاي روانی ناشی از تنش و تعارض کار-خانواده بر
عملکرد و قصد ترک شغل با ميانجيگري فرسودگی عاطفی در کارکنان ستادي شرکت ملی
حفاري ايران .پايا ن نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه شهيد
چمران اهواز.
هاشمزاده ،ايرج ،اورنگی ،مريم و بهرهدار ،محمدجعفر .)2379( .استرس شغلی و رابطه آن با
سالمت روان در کارکنان بيمارستان هاي شهر شيراز .انديشه و رفتار ،سال ششم ،شماره 9
(.09-55 ،)3
هاشمی شيخ شبانی ،سيداسماعيل ،ارشدي ،نسرين و بذرافکن ،حسام ( .)2390تحليل

ساختاري تعارض کار -خانواده با خشنودي شغلی و سالمت روانی .فصلنامه مشاوره و
روان درمانی خانواده ،سال اول ،شماره .399-305 ،3
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