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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر
آمادگی به اعتیاد با میانجیگری استرس شغلی بود .نمونه
 292نفر از کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری
بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه
تحقیق را کامل کردند .ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق
الگویابی معادالت ساختاری ( )SEMانجام گرفت .روابط
واسطهای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت
استراپ آزموده شدند .طبق نتایج حاصل الگوی پیشنهادی از
برازش خوبی با دادهها برخوردار بود .اثر مثبت مستقیم
تعارض خانواده-کار و استرس شغلی بر آمادگی به اعتیاد و
تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر استرس
شغلی مورد تأیید قرار گرفت .اثر مثبت مستقیم تعارض کار-
خانواده بر آمادگی به اعتیاد مورد تأیید قرار نگرفت .اثر
غیرمستقیم تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر
آمادگی به اعتیاد از طریق استرس شغلی تأیید شد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effect of work-family conflict on addiction
potential with mediating role of job stress. The
sample consisted of 292 randomly selected
employees of Aghajari Oil and Gas Company
who completed the research questionnaires.
The proposed model was tested by structural
equation modeling (SEM). Indirect effects
were tested using bootstrap method. According
to the results, the proposed model had good fit
with the data. The positive direct effects of family
work conflict and job stress on addiction potential
and work/family conflict on job stress were
confirmed. The positive direct effect of work/family
conflict on addiction potential was not confirmed.
Indirect effect of work/family conflict and family
work conflict on addiction potential effect through
job stress was confirmed.

کلیدواژگان :آمادگی به اعتیاد ،استرس شغلی ،تعاارض کاارKeywords: addiction potential, job stress, work/ -
family conflict
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مقدمه
اعتیاد ، 1مصرف تکراری ماواد اسات ،باه صاورتی کاه باعا

شکسات در کاار ،تحصایل،

نقشهای خانوادگی یا موقعیتهای حساس مثل رانندگی با اتومبیل میشود یا مشکالت قانونی
مربوط به مواد ایجاد میکند (فونتین ،2007 ،2باه نقال از بهاادری خساروشااهی و خانجاانی،
 .)1392اعتیاد یک بیماری جسمی-روانای-اجتمااعی-معناوی 3اسات کاه در شاکلگیاری آن
چندین زمینه پیش اعتیادی نقش داشته و وابستگی و مصارف آن ،آثاار و پیامادهای بنیاادین و
نامطلوب روانی ،اجتماعی ،انسانی ،اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی و فرهنگی بر ساختار و کاارکرد
جامعه دارد (کلدی و مهدوی.)1382 ،
اعتیاد به مواد یا الکل تأثیر قابل توجهی بر توانایی کارکنان در انجام کارهاایی محولاه دارد.
اعتیاد میتواند باع

افزایش غیبت ،کاهش بهرهوری و افازایش نارح حاوادو شاود (ریا ،4

 .)2016آمادگی به اعتیاد ،به معنی تمایل شادید فارد باه مصارف یاک مااده مخادر مایباشاد
بهطوریکه باع

میشود فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد (زرگر ،نجاریان و

نعامی .)1387 ،با نگاهی واقعبینانه به مسأله اعتیاد باه ماواد مخادر در مشاخ

مایشاود کاه

مصرف مواد از قرنها پیش وجود داشته است و اکنون نیز جامعهای وجود ندارد که از گسترش
مصرف مواد در امان مانده باشد .اعتیاد در حال حاضر نیاز ،باا وجاود پیشارفتهاای علمای و
افزایش سطح شعور و آگاهی مردم ،همچنان در حال گسترش است و هر ساله افاراد زیاادی را
در دام خود گرفتار میکند .اعتیاد تنها جنبه فردی و شخصی ندارد بلکه یاک آسای

اجتمااعی

محسوب میشود و عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد در جنبههای اخالقی ،اجتمااعی
و اقتصادی جامعه نیز آثار زیانآور و جبرانناپذیر برجای مینهد (احمدوند .)1387 ،این پدیده
به عنوان یک معضل فردی-اجتماعی کانون توجه متخصصان در حوزههای مختلف قرار گرفتاه
است .عوامل متعددی در سب شناسی سوء مصرف مواد مؤثر است که در تعامل باا هام دیگار
منجر به شروع مصرف و سپ

اعتیاد میشود.
addiction
Fontain
bio-psycho-socio-spiritual
Rhys
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پدیده اعتیاد به سازمانها و شرکتها نیز گسترش پیدا کرده است و امروزه به عناوان یکای
از چالشهای مهم سازمانها و مدیران محسوب میشود که با توجاه باه عاوارض و پیامادهای
نامطلوب اعتیاد در سازمانها باید تحقیقات و پژوهشهای زیادی در خصوص شناخت هر چه
بیشتر ماهیت این پدیده و پیشایندهای آن صورت بگیرد که تحقیاق حاضار باه دنباال بررسای
نقش برخی متغیرها در پیشبینی آمادگی به اعتیاد است.
پژوهش های مختلف نشان مای دهناد کاه بارای پاذیرش و مصارف ماواد مخادر ،وجاود
زمینههای رشدی ناسالم ضروری است .در واقع معتادان کسانی هستند که مصرف مواد مخادر،
به زمینههای رشدی ناسالم آنها ،اضافه میشاود ،یعنای رشاد ناساالم در زمیناههاای مختلاف
موج

گرایش آنها به مواد مخدر میشود و رشد گرایش به مواد مخدر در طی زندگی ،تحت

عنوان استعداد اعتیاد ،مطرح است (کلدی و مهدوی .)1382 ،در مورد سب شناسی آماادگی باه
اعتیاد ،فرضیه های مختلفی بیان شده است و عوامل متفاوتی را در ایجاد آن دخیل میدانند ،اماا
هیچ یک از آنها به تنهایی نمیتوانند مصرف مواد را تبیین کنند .در محیط کار نیز ویژگیهایی
چند در بروز و شیوع مصرف مواد دخیل میباشند که از جملاه مهامتارین آنهاا مایتاوان باه
استرس شغلی ،1اشاره کرد .گاارمن ،لایچ و گرابال )1996( 2نشاان دادهاناد کاه باین اساترس،
عملکرد شغلی و سوءمصرف مواد رابطه وجود دارد .همچنین پژوهشهای بسیار دیگری نشاان
دادهاند که استرس شغلی ،مخصوصاً وقتی که با راهبردهای سازگاری ناکارمد ترکیا

و هماراه

شود ،میتواند آمادگی و گرایش به اعتیاد را افزایش دهد (کوپر ،راسل و فرون1990 ،3؛ هاری
وفنال1988 ،4؛ استفی و لیکر .)1991 ،5برای توضیح سوءمصرف مواد ساه ناوع نیریاه مطارح
شده است ،یکی از این نیریات ،تئوری طرحریزی شغلی میباشد که بیان میکند ،ویژگیهاای
موقعیت و شرایط استرسزا است که میتواند باع
کردن در شرایط نامناس

افزایش سوءمصرف مواد شود و اینکه کار

و پر استرس میتواند گرایش به سوءمصرف را افزایش دهاد (والاش

و همکاران  ،1993به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر.)1392 ،
1- job stress
2- Garman, Leech, & Grable
3- Cooper, Russell, & Frone
4- Harris & Fennell
5- Steffy & Laker
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مطالعات اندک انجام شده درباره رابطه بین تعارض کار-خانواده 1و تعارض خانواده-کاار 2باا
آمادگی به اعتیاد و وابستگی به الکل نیز باه ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه تعاارض کاار-خاانواده و
خانواده-کار به طور روشنی با مصرف الکل ارتباط دارند (فارون ،راسال و کاوپر1993 ،؛ فارون،
بارنز 3و فارل1994 ،4؛ فرون ،راسال و باارنز1996 ،؛ فارون ،2000 ،باه نقال از روس ،الهلماا و
راکونن .)2006 ،5این آسی پذیری نسبت به اعتیاد را میتوان به عنوان یاک مکانیسام ساازگارانه
نگریست که کارکنان استفاده میکنند تا با سطوح باالی تعارض کار-خانوده سازگار شوند (هاامر،
بور و گرندی .)2003 ،6در مطالعهای دیگر روس و همکاران ( )2006به ایان نتیجاه رسایدند کاه
تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با مصرف الکل رابطه دارند .بازنگری پیشاینه مرباوط
به بح

اعتیاد نشان میدهد که اکثر پژوهشها در پیشبینای ایان متغیار بار مساامل و مشاکالت

خانوادگی و شخصیتی متمرکز بوده است و کمتر به علل سازمانی این پدیده پرداخته شاده اسات.
با توجه به خالء موجود ،در پژوهش حاضر الگویی طراحی و مورد آزمون قرار گرفتاه اسات کاه
برخی پیشبینهای آمادگی به اعتیاد را در خود گنجاناده اسات متغیرهاای پایشباین در الگاوی
پیشنهادی شامل ،تعارض کار-خانواده ،تعارض خانواده-کار و استرس شغلی میباشاند .شاکل 1
الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد .با توجه باه شاکل  ،1مساأله اصالی در تحقیاق
حاضر این است که الگوی پیشنهادی تا چه اندازهای از برازش مناسبی برخوردار است.
بررسیها پیرامون تحقیقات داخلی در زمینه اعتیاد در محل کار نشان میدهد که متاسفانه در ایان
زمینه مطالعات بسیار محدود و جزیی صورت گرفته است .به عنوان نمونه نتاایج یاک زمیناهیاابی از
اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان صنایع یکی از شهرساتانهاا در کشاورمان در ساال  1378نشاان داد
حدود  5درصد از کارکنان مورد مطالعه ،مصارف ماواد مخادر را تأییاد کاردهاناد کاه اغلا

آنهاا

سیگاری بودهاند (زرگر و همکاران .)1387 ،همچنین نتایج حاصل از ارزیابی سریع وضاعیت اعتیااد
در ایران در سال  1386بین معتادان مراکز درمانی دولتی و خصوصی ،معتاادان خیاباانی و زنادانهاا
بیانگر این واقعیت تلخ است که  70درصد معتادان ،شاغل بودهاند (طاهری.)1392 ،
work-family conflict
family-work conflict
Barnes
Farell
Roos, Lahelma, & Rahkonen
Hammer, Bauer, & Grandey
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مبتنی بر زمان

آمادگی
فعال

آمادگی
غیرفعال

تعارض کار-خانواده

مبتنی بر توان فرسایی
مبتنی بر رفتار

آمادگی به

استرس

اعتیاد

شغلی
مبتنی بر زمان
تعارض خانواده-کار

مبتنی بر توان فرسایی
مبتنی بر رفتار

شکل  .1الگوي پیشنهادي برخی پیشایندهاي آمادگی به اعتیاد

یافته های پژوهش حاضر میتوانند با ارامه نتایجی در خصوص معرفی برخی متغیرهای کاه
نقش بیشتری در پیشبینی آمادگی به اعتیاد دارند ،نقش ماؤثری در کااهش آماادگی باه اعتیااد
داشته باشد و همچنین باع

روشنتر شدن وضعیت اعتیاد در سازمانها میشاود و عاالوه بار

مدیران ،کارکنان نیز میتوانند از نتایج آن بهرهمند گردند .آگاهی از متغیرهای پیشبین اعتیاد در
سازمانها به مدیران امکان اجرای اقدامات آموزشی ،فرهنگی ،درمانی و برخورد اداری مناسا
و سایر اقدامات مقتضی را میدهد.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گااز آغاجااری
در شهر امیدیه بود که در سال ( 1394زمان نمونهگیری) حدود  4000نفار بودناد .در پاژوهش
حاضر  400نفر به عنوان نمونه فرضیه آزمایی و  70نفار باهعناوان نموناه اعتباریاابی باه روش
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تصادفی ساده انتخاب شدند .از نمونه اصلی  327پرسشنامه ( 82درصد) و از نمونه اعتباریاابی
 56پرسشانامه ( 80درصاد) برگشات داده شادند .از  327پرسشانامه 35 ،پرسشانامه باه دلیاال
پاسخگویی ناق

کنار گذاشته شدند و در نهایت تجزیه و تحلیال روی  292پرسشانامه انجاام

گرفت .از  292نفر 90/1 ،درصد مرد بودند و میانگین سنی آنان نیز  36سال بود.
برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های استرس شغلی (پاارکر و دکاوتی

1

،

 ،)1983مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد (زرگر )1385 ،و تعارض کار-خانواده و خاانواده-کاار
کارلسون ،کاکمار و ویلیامز )2000( 2استفاده شد که به ترتی

زیر شرح داده شدهاند:

مقیاس آمادگی به اعتیاد .این پرسشنامه ،مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که باا توجاه
به شرایط روانی-اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر ( ،)1385ساخته شد .این پرسشانامه از دو
عامل تشکیل شده و دارا  36ماده به اضافه  5ماده دروغسنج میباشد .نمرهگذاری هر ساؤال بار
روی یک پیوستار از صفر (کامالً مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) میباشد .جهات محاسابه روایای
این مقیاس از دو روش استفاده شد .در روایی مالکی ،پرسشنامه آماادگی باه اعتیااد باه خاوبی
افراد با آمادگی به اعتیاد و بدون آماادگی بارای اعتیااد را از یکادیگر تمیاز داده اسات .روایای
سازهی مقیاس آمادگی به اعتیاد از طریق همبسته کردن آن با مقیاس  25مادهای فهرست عالمام
بالینی  0/45محاسبه شد که معنیدار میباشد .پایایی این مقیاس با روش آلفاای کرونبااح 0/90
محاسبه شد که در حد مطلوب میباشد (زرگار و همکااران .)1387 ،در پاژوهش حاضار نیاز
ضرای

پایایی خردهمقیاسهای آمادگی فعال و منفعل به دو روش کرونباح و تنصیف محاسابه

شد که به ترتی

برای آمادگی فعال  0/93و  0/88و برای آمادگی منفعل  0/74و  0/61و بارای

کل مقیاس آمادگی به اعتیاد به ترتی

 0/92و  0/86بدست آمد .نتایج حاصل از تحلیال عامال

تأییدی نیز حاکی از روایی مطلوب این مقیاس بود.
مقیاس استرس شغلی .در پژوهش حاضار جهات سانجش اساترس شاغلی از پرسشانامه
استرس شغلی پارکر و دکوتی

( )1983استفاده شد .این پرسشنامه  12ماده دارد که پاسخهاای

آن براساس لیکرت پنج درجهای از ( 1بسیار پایین) تا ( 5بسیار باال) نمرهگذاری میشاود .ایان
پرسشنامه در ایران توسط دمیری و ارشدی (1390؛ باه نقال از اماینفار) بارای تعیاین عوامال
1- Parker & Decotiis
2- Carlson, Kacmar, & Williams
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استرسزای سازمانی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت .پارکر و دکویت
خود ضری

( )1983در پاژوهش

پایایی این پرسشنامه را از طریق روش آلفای کرونباح و بارای دو مؤلفاه اساترس

ناشی از زمان و استرس ناشای از اضاطراب باه ترتیا
پژوهش حاضر نیز ضری
شد که به ترتی

 0/86و  0/74گازارش نماودهاناد .در

پایایی این پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباح و تنصیف محاسابه

برابر  0/85و  0/8بدست آمد .همچناین ضاری

روایای ایان ابازار از طریاق

همبسته کردن با یک سنجه تک مادهای  )p0/000( 0/37به دست آماد کاه حااکی از روایای
مطلوب این مقیاس است.
پرسشنامه تعارض کار-خانواده .جهت سنجش تعارض کار-خاانواده و خاانواده -کاار از
پرسشنامه  18مادهای تعارض کار-خاانواده کارلساون و همکااران ( )2000اساتفاده شاد .ایان
پرسشنامه در ایران اولین بار توسط متشرعی ( )1389ترجمه و مورد استفاده قرار گرفتاه اسات.
این مقیاس ابعاد ششگانهی تعارض کار-خانواده را مورد ارزیابی قرار میدهد .دامنه پاساخهاا از
گزینه یک (کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) با استفاده از مقیاس لیکرتی ترتی

یافتاه اسات و

نمره باالتر در این آزمون ،نشان دهنده تعارض کار-خانواده بیشتر خواهاد باود .حاداقل نماره در
این پرسشنامه  18و حداکثر نمره  90میباشد .در این پژوهش به سنجش تعارض کار-خاانواده و
خانواده-کار پرداخته شده است .کارلساون و همکااران ( )2000آلفاای کرونبااح را بارای ایان
پرسشنامه ،بین  0/78تا  0/87گزارش کردند .به منیور بررسی اعتبار سازه این مقیااس پا

از

تعیین اعتبار محتوایی ،متشرعی ( )1389باا اساتفاده از تحلیال عامال ،سااختار عااملی مقیااس
تعارض کار-خانواده را مورد تأیید قرار داده و اعتبار ساازه آن را بارای نموناهای از پرساتاران
مطلوب گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز ضری

پایایی ایان پرسشانامه باه دو روش

آلفای کرونباح و تنصیف محاسبه شد که برای تعارض کار-خاانواده باه ترتیا
 0/79و برای تعارض خانواده-کار به ترتی

برابار  0/86و

برابر  0/83و 0/77به دست آمد.

یافتهها
یافتههای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار و ضارای
پژوهش حاضر در جدول  1نشان داده شدهاند.

همبساتگی باین متغیرهاای
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش حاضر
متغیر

ردیف

انحراف

میانگین

1

معیار

1

آمادگی فعال

13/72 13/31

2

آمادگی غیرفعال

4/84 10/97

**

3

استرس

6/68 33/63

**

4

تعارض کار-خانواده 7/95

3/49

3

2

5

4

7

6

0/55
0/33

**

-

0/44

**0/36** 0/2

0/03

-

مبتنی بر زمان

5

2/43

تعارض کار-خانواده 6/56

**

0/18

**

0/2

**

0/36

**

-

0/47

مبتنی بر توان فرسایی

6

3/07

تعارض کار-خانواده 7/35

**

0/16

**

0/29

**

0/46

**

0/56

**

-

0/43

مبتنی بر رفتار

7

2/73

تعارض خانواده-کار 8/01

**

0/26

**

0/29

**

0/01 0/28

-0/03

**

-

0/16

مبتنی بر زمان

8

2/81

تعارض خانواده-کار 7/37

**

0/14

**

0/2

**

0/01 0/26

-0/02

**

0/75

0/09

مبتنی بر توان فرسایی

9

2/84

تعارض خانواده-کار 9/19

0/08

**

0/20

**

0/23

**

0/008 0/16

**

0/19

**

0/48

مبتنی بر رفتار

الگویابی معادالت ساختاري
پیش از بررسی ضرای

ساختاری ،برازش الگوی پیشنهادی با دادههاا ماورد بررسای قارار

گرفت .همانگونه که نتایج مندرج در جدول  2نشاان مایدهاد ،الگاوی پیشانهادی از بارازش
نسبتاً خوبی برخوردار است.
جدول  .2شاخصهاي برازندگی الگوي پیشنهادي
شاخص

2

df

الگوی پیشنهادی 22 51/361

AGFI GFI 2/df

0/96 2/33

0/92

IFI

TLI

CFI

0/96

0/94

0/96

RMSEA NFI

0/94

0/068

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد... :

آمادگی
فعال

اعتیاد

0/61

تعارض کار-خانواده

0/76

0/86

آمادگی به

مبتنی بر زمان

0/73

آمادگی
غیرفعال

0/63

29

مبتنی بر رفتار

0/53
0/27

مبتنی بر توان فرسایی

استرس
شغلی
0/26

0/90

تعارض خانواده-کار

0/83

مبتنی بر زمان
مبتنی بر توان فرسایی

0/54

مبتنی بر رفتار

شکل  .2الگوي نهایی پژوهش حاضر

شکل  2الگوی نهایی پژوهش حاضر و ضرای

مسیر در میان متغیرهاا را نشاان مایدهاد،

شایان ذکر است که مسیرهای غیرمعنیدار با پیکان منقطع نشان داده شدهاند.
ضرای

مسیر در شکل  2حاکی از معنیداری  4مسیر مستقیم و غیرمعنایداری یاک مسایر

مستقیم هستند .نتایج حاصل از روابط واسطهای با استفاده از روش بوت استراپ 1در جادول 3
نشان داده شدهاند.
جدول  .3نتایج بوت استراپ براي مسیرهاي واسطهاي پژوهش حاضر
اثر

حد

حد

غیرمستقیم

باال

پایین

تعارض کار -خانواده  استرس شغلی  آمادگی به اعتیاد

0/5

0/790

0/286

0/000

تعارض خانواده-کار  استرس شغلی  آمادگی به اعتیاد

0/206

0/379

0/098

0/001

مسیر

معنیداري

1- Bootstrap
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فاصلههای اطمینان برای مسیرهای مندرج در جدول  3حاکی از قرار نگرفتن صافر در ایان
فاصلهها در ارتباط با هر دو مسیر غیرمستقیم است .سطح اطمینان برای این فاصله  95و تعاداد
نمونهگیریهای مجدد 1بوت استراپ  1000است.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخای پیشاایندهای آماادگی باه اعتیااد
(تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با میانجی گری استرس شاغلی) باود .یافتاههاای
پژوهش حاضر حاکی از اثر مثبت مستقیم تعارض کاار-خاانواده و تعاارض خاانواده-کاار بار
استرس شغلی همسو با پژوهشهای هاشمی ،ارشدی و بذرافکن ( ،)1391جااج و کالکومیات

2

( ،)2004کارساک ،سوزر و آلپتکین ،)2002( 3سایفی ( ،)1392سایو ،لاو و اساپکتور،)2013( 4
گرینهوس و بیوتل ،)1985( 5کلوی ،گتلی

و برهام ،)1999( 6آلان ،هرسات ،باروک و ساتن

7

( )2000است .سازمان ملی بهداشت و ایمنی حرفهای بیان میکند که عوامل فاردی و ماوقعیتی
مانند تعارض بین کار-خانواده میتواند اثرات شرایط کاری پرفشاار را افازایش دهاد .جااج و
کالکومیت ( )2004نشان دادند افرادی که در مواجهه با کار و زندگی خانوادگی خاود مادیریت
بهتری دارند ،سطوح پایینتری از استرس را تجربه میکنناد ،بناابراین تعاارض باهطاورکلای و
تعارض کار-خانواده بهطور خاص به عنوان منبع اساسی استرس شناخته شده است (به نقال از
امینفر .)1394 ،الگوی تعارض که یک الگوی غال

به شمار میرود ،بیان میدارد که نقشهای
8

خانوادگی و کاری در برخی جنبهها با یکدیگر ناهمساز میشوند (روجلبرگ  ،)2007 ،الگاوی
تعارض را میتوان با نیریه مرز 9که برای اولاین باار توساط کاالرک ،2000( 10نقال از ساو،11
1- Resampling
2- Judge & Colquitt
3- Karsak, Sozer, & Alptekin
4- Siu, Lu, & Spector
5- Greenhause & Beutell
6- Kelloway, Gottlieb, & Barham
7- Allen, Herst, Bruck, & Sutton
8- Rogelberg
9- Border Theory
10- Clark
11- Xu

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد... :
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 )2009بیان گردید ،توضیح داد .نیریه مرز بیان میکند که افراد مرزهایی را پیرامون شاغل و زنادگی
شخصیشان گسترش میدهند و این مرزها از لحاظ شادت و نفاوذ تعاامالت باین کاار و زنادگی
شخصی افراد تفاوت دارند (السون .)2011 ،1بر مبنای این نیریه ،تعارض باین کاار و خاانواده
زمانی به وجود میآید که انتیارات برخاسته از حیطههای جدا از یکدیگر با انتیارات افاراد یاا
اشخاص کلیدی در حیطههای کار و خانواده سازگاری ندارد (السون .)2011 ،مرزها باه وسایله
قابلیت نفوذ و انعطافپذیری و آمیختگی مشخ

میشوند .مرزی نفوذپذیر اسات کاه عناصار

یک حیطه در حیطهای دیگر یافت شود .زمانی یک مرز انعطافپذیر میباشد کاه فارد تواناایی
ترک یک حیطه به منیور پرداختن به مطالباات حیطاهای دیگار را داشاته باشاد .هنگاامی کاه
نفوذپذیری و انعطافپذیری در نقش یا نقشهای بیشتری از کنترل خارج میشاوند ،آمیختگای
(نقشها) رح میدهد و پیامد فوری آمیختگی نقشهاا تعاارض اسات کاه مطالعاات کلاوی و
همکاران ( ،)1999آلن و همکاران ( )2000نشان دادهاند که تعاارض خاانواده-کاار باا ساطوح
استرس رابطه دارد .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشاان دادناد کاه تعاارض خاانواده-کاار و
استرس شغلی اثر مثبت مستقیم بر آمادگی به اعتیاد دارند .این یافتههاا باا نتاایج پاژوهشهاای
تن هاو ،ون دورسلیر و دگاراف ،)2015( 2فارون ( ،)2008گاالوین ،میلار و اسپایسار،)2007( 3
کلوی و همکااران ( ،)1999آلان و همکااران ( ،)2000گرینهاوس و بیوتال ( ،)1985کلاوی و
همکاران ( ،)1999کورچلو ،هریرا و پوزو ،)2015( 4کوپر و همکاران ( ،)1990هاری

و فناال

( ،)1988استفی و لیکر ( )1991و گارمن و همکاران ( )1996همسو میباشد.
با توجه به تعریف تعارض خانواده-کار مبتنی بر تاوان فرساایی مبنای بار ایانکاه عوامال
فشارزای خانوادگی ،منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کاارکن،
حتی هنگامی که در محل کار به سر مایبارد را مختال مایکناد (گرینهاوس و بیوتال1985 ،؛
کارلسون و همکاران .)2000،یک تبیین برای رابطه ی تأیید شده میان تعارض خاانواده-کاار و
آمادگی به اعتیاد میتواند این باشد که افراد با تعارض خانواده-کار برای بازیابی توان از دسات
رفته خود بر اثر تعارض خانواده-کار به مصرف مواد مخدر روی میآورناد .الگاوی دوساوگرا
Olson
Ten Have, Van Dorsselaer, & de Graaf
Galvin, Miller, & Spicer
Corchuelo, Herrera, & Pozo

1234-
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بیان میکند که نقشهای خانه و کار با یکدیگر ارتباط دارند .این الگو باا دو نیریاه جباران 1و
نیریه سرریزشدگی 2قابل بیان است .نیریه سرریزشدگی فرض میکند که تجارب فرد در یاک
حیطه به حیطهی دیگر نشت مییابد ،که این سرریزشدگی میتواند مثبت یا منفای باشاد (ساو،
 .)2009وقتی که مشکالت و مسامل موجود در خانواده به شاغل فارد نیاز کشایده مایشاوند،
سرریزشدگی منفی رح داده است که با استناد به نیر فنیکل ،1954( 3به نقل از ستاد مباارزه باا
مواد مخدر )1392 ،که به اعتیاد و الکلیسم به عنوان یک مکانیسم دفاعی ناسازگارانه ماینگارد
که برای حل تعارضات به کار میرود ،میتوان در تبیین این فرضیه گفت که تعاارض خاانواده-کاار
آمادگی و آسی پذیری نسبت به اعتیااد را در کارکناان افازایش مایدهاد .گاارمن و همکااران
( )1996نشان دادهاند که بین اساترس و سوءمصارف ماواد رابطاه وجاود دارد .پاژوهشهاای
بسیاری همچنین نشان دادهاند که استرس شغلی ،مخصوصاً وقتی که باا راهبردهاای ساازگاری
ناکارمد ترکی

و همراه شود ،میتواند آمادگی و گرایش باه اعتیااد را افازایش دهاد (کاوپر و

همکاران1990،؛ هاری
استرس در قال

و فنال1988 ،؛ و استفی و لیکر.)1991 ،
مجموعه عوامل فشارزای شغلی ،انرژی قابل توجهی را از جان

در ابعاد روانی و فیزیولوژیک طل

کارکناان

میکند .بر اساس مدل استرس-عدم تعاادل-جباران ،4فشاارهای

اعمال شده بر افراد از طرف وظایف و مسئولیتهای شخصیشان عدم تعادل هیجانی ،عااطفی،
شناختی و رفتاری را در افراد پدید میآورد .ایان عادم تعاادل در صاورت تاداوم اساترس باا
تضعیف احساس سرزندگی و انرژی در افاراد ،آنهاا را مساتعد تجرباه حااالت معطاوف باه
خستگی و فرسودگی مینماید و به دنبال آن باع

ایجاد رخادادهای رفتااری منفای مایشاود

(اتواتر و کارملی )2009 ،5و از جمله پاسخهای احتمالی به استرس شغلی ،پاسخهاای رفتااری
میباشند که سوءمصرف مواد از موارد موجود در دسته رفتارهای مبتنی بار وارد آوردن صادمه
به خود میباشد (ستاد مبارزه با ماواد مخادر .)1392 ،افارادی کاه احسااس اساترس بیشاتری
میکنند و خود را ناتوان و ناکارآمد میدانند ،به آسانی تسلیم میشاوند و احسااس افساردگی،
Compensation Theory
Spillover
Fenichel
stress- exhaustion (nonequilbrium)- compensation
Atwater & Crmeli

12345-
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اضااطراب و ناامیاادی ماایکننااد (برساایک ،کنزویااک ،میلوسااویک ،تامجانویااک ،گلوبویااک و
ماستاجیگویک )2007 ،1و برای کنارآمدن با مشکالت روانی خود و برای رسیدن باه آراماش و
احساس بهتر ،به مصرف الکل و مواد مخدر رو میآورند (برنا ،)1393 ،یعنی از مواد مخدر باه
منزله ابزاری در تعامل با افراد و موقعیتها برای تنییم روحیه و خلق خاود اساتفاده مایکنناد.
استرس و اضطراب در محیط کار به یک عامل خطر شغلی بارای ساالمتی و مصارف ماواد در
کارکنان در سراسر جهان تبدیل شده است .فرهنگ غالا

و سارعت کاار ،احسااس رهاایی و

لذات آنی نیز کارکنان محیط کار را به سوی واکنشهای اساترسزا مایکشااند .در بسایاری از
موارد علت اصلی مصرف مواد توسط کارکنان در محیط کار ،وجود استرس است (ستاد مباارزه
با مواد مخدر .)1392 ،والش و همکاران (1993؛ به نقل از ستاد مبارزه با ماواد مخادر)1392 ،
برای توضیح سوءمصرف نیریه طرحریزی 2شغلی بیان میکند ویژگیهاای موقعیات و شارایط
استرسزا است که میتواند باع
نامناس

افزایش سوءمصرف مواد شود و اینکه کار کاردن در شارایط

و پر استرس میتواند گرایش به سوء مصرف را افزایش دهد .به عالوه ،نتایج پژوهش

حاضر نشان دادند که تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد اثر مثبت معنایداری نادارد کاه
این یافته با یافتههای پژوهشگرانی مانند اسکات ،اینگرم ،زاکنسایک و شااس ،)2014( 3شاور

4

( )1992و ستپتویی ،واردلی ،لیپسی ،میلز ،اولیاور ،جاارویز و کرساچبام )1998( 5همساو و باا
نتایج فارون و همکااران ،1996 ،1994 ،1993 ،فارون 2000 ،و روس و همکااران ( )2006ناا
همخوان و غیرهمسو میباشاد .در مطالعاه اساکات و همکااران ( )2014و فارون و همکااران
( )1996با وجود اینکه رابطه بین تعارض کار-خانواده و خانواده-کار باهطاور مثبتای گازارش
شده است ،ولی گفته شده است که تعارض کار-خانواده در زنان نسابت باه ماردان باه میازان
بیشتری یافت میشود ،پ

یک توضیح احتمالی برای رد این فرضیه میتواند عدم تسااوی زن

و مرد در نمونه مورد پژوهش باشد .نمونه حاضار در ایان پاژوهش عمادتاً مارد باوده (90/1
درصد) است .ممکن است اگر تعاداد زناان و ماردان در پاژوهش مسااوی باود نتاایج دور از
Bersic, Knzcvic, Milosevic, Tomjanovic, Golubovic, & Mustajegovic
job career theory
Scott, Ingram, Zagenczyk, & Shoss
Shore
Steptoe, Wardle, Lipsey, Mills, Oliver, Jarvis, & Kieschbaum
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نمی شد .نتایج پژوهش حاضر همچنین حاکی از اثر غیرمساتقیم تعاارض کاار-

خانواده و تعارض خانواده-کار بر آمادگی به اعتیاد از طریق متغیر میاانجیگار اساترس شاغلی
است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای فارون و همکااران ( ،)1993وناگ ،اسامایل  ،ساارن،
اسمیتز ،فیک و پاتن )2012( 1و فرون ( )2008همسو هستند .طبق نیریه همئوستازی،1935( 2
به نقل از هاشمی و همکاران ،)1391 ،تجربه فشار روانی ،هنگامی رح خواهاد داد کاه فارد از
حالت ثبات و تعادل (جسمانی و روانی) خارج شود .هنگامی کاه از تعاادل خاارج مایشاویم
سیستم بدنی ما در خروج از تعادل واکنش نشان میدهد و دچاار اساترس مایشاود .بناابراین
تعارض را میتوان عاملی برای برهم زدن تعادل و خروج از تعادل دانست کاه ایان خاروج از
تعادل خود یک تغییر به شمار میآید و تغییر خود باع

تجربه استرس میشود (سالیه،1956 ،

به نقل از هاشمی و همکاران .)1391 ،اساترس ،ناشای از نیااز ماا باه ایجااد تاوازن در مقابال
تغییرات است .گراندی و کراپانزانو1999( 3؛ به نقل از هاشمی و همکاران )1391 ،در پاژوهش
خود به بررسی پیامدهای استرس ناشی از نقش و تعاارض کاار-خاانواده پرداختاهاناد و بیاان
کردهاند همانطور که تقاضاهای مربوط به کار با تقاضاهای خانه تاداخل ماینمایناد (تعاارض
کار-خانواده) ،فرد در مورد شغل خود استرس بیشتری را تجربه میکند و باتوجاه باه پاژوهش
انجام شده توسط فرون و همکاران ( )1993مبنی بر رابطه تعاارض کاار-خاانواده باا مصارف
الکل ،این رابطه تقریباً انحصاراً در افرادی یافت میشود که معتقد هستند مصرف الکال باعا
ایجاد آرامش و کاهش استرس و تنش در آنها میشود .اسپکتور و فک

( )2002دریافتند کاه

کارکنان ،رویدادهای محیط کاری را درک و ارزیابی میکنند .وقتای کارکناان تعارضاات ایجااد
شده را به عنوان استرسور طبقهبندی کنند ،پاسخهای روانی نشاان مایدهناد .ایان پاساخهاای
روانی ،منجر به عک العملهای رفتاری میشود که از جمله این عکا العمالهاا آماادگی یاا
آسی پذیری در مقابل سوءمصرف مواد میباشد ،اعم از اینکه فرد در حال حاضر سوءمصارف
داشته یا نداشته باشد .گرینهاوس و بیوتل ( ،)1985تعارض کار-خاانواده را ناوعی از تعاارض
بین نقشهای مختلف افراد میدانند که در آن فشار ناشی از نقشهای کار یا خانواده در برخای
1- Wang, Smailes, Sareen, Schmitz, Fick, & Patten
2- Homeostasis
3- Grandey & Cropanzano
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از جنبهها با یکدیگر ناسازگار هستند ،بهطوریکه انجام یک نقش (شغلی یا خاانوادگی) باعا
دشواری در انجام دادن نقش دیگر میشود.
بر طبق نیریه سرریزشدگی ،تجارب فرد در یک حیطه به حیطه ی دیگر نشت مییاباد کاه
این سرریزشدگی میتواند مثبت یا منفی باشد .کاسیک و اوزوکای )1998( 1عقیاده دارناد کاه
نگرشهای منفی در هر یک از حوزههای کاری و خانوادگی به حوزه دیگه سارایت مایکنناد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مشکالت و مسامل فرزندان ،همسر و والادین باعا
منفی از خانواده به کار شده و باع

سرریزشادگی

ایجاد تعارض-کار خانواده میشود ،لذا بدلیل ایانکاه هار

گونه تعارضی منجر به استرس خواهد شد و تعارض خانواده-کاار نیاز باعا

ایجااد اساترس

میشود و از آنجا که یکی از نشانههای معتادان مزمن ایان اسات کاه بارای کماک باه تحمال
استرس و فشار زندگی مواد مصرف میکنند (برنا ،)1392 ،استرس شغلی ممکن است این افراد
را به سوی مصرف مواد سوق میدهد.
جهت سنجش متغیرهای تحت بررسی در پژوهش حاضر از پرسشانامههاای خودگزارشای
استفاده شد .این روش محدودیتهای خاص خود را دارد .همچنین طرح مطالعه حاضر از نوع
الگویابی معادالت ساختاری است که قادر به اثبات علیتت نیست ،در این خصوص بایاد جانا
احتیاط را رعایت نمود .به عالوه ،از آنجاا کاه جامعاه آمااری ایان پاژوهش کارکناان شارکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری بوده است ،تعمیم این نتایج به سایر محایطهاا و مشااغل باه
دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و فرهنگی باید با رعایت جوان

احتیاط صورت پذیرد.

پژوهش حاضر نشان داد که بین استرس و آمادگی به اعتیااد رابطاه مثبات وجاود دارد .بار ایان
اساس سازمانها در جهت کاهش آمادگی به اعتیاد کارکنان باید به استرس شغلی توجه ویاژه داشاته
باشند .در این راستا سازمانها برای مقابله با تأثیرات منفی استرس میتوانناد اقادامات ذیال را ماورد
توجه قرار دهند :متناس

سازی حجم کار با اساتعدادها و توانااییهاای کارمناد ،طراحای شاغل باه

گونهای که وظایف و مسئولیتهای افراد به وضوح مشخ

شده باشد ،به کارکنان امکاان مشاارکت

در تصمیمگیری در کار خود داده شود و امکان تعامالت اجتماعی بین کارمندان فراهم شود.
با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که فشارروانی شغلی نقش مهمی را در
افزایش تعارضات خانوادگی و شغلی ایفا میکناد ،پیشانهاد مایشاود ساازمانهاا برناماههاای
1- Ozeki
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آموزشی را برای آموزش روشهای مقابله با استرس و کنترل آن باه اجارا در آورناد تاا ساب
ایجاد فضایی امن و لذت بخش برای کارکنان شود.
با توجه به گستردگی دامنه شیوع اعتیاد ،امروزه فرض بر آن اسات کاه جلاوگیری از مباتال
شدن افراد به سوءمصرف و پیشگیری از آن آسان تر از درماان ایان اخاتالل اسات ،باه هماین
منیور پیشنهاد میشود به طور ادواری به بررسای علال گارایش و اباتال باه مصارف ماواد در
سازمانها بپردازند .از آنجایی که در این پژوهش تأثیر تعارض خانواده-کار بر آمادگی به اعتیاد
نشان داده شد ،آموزش به اعضای خانواده جهت کمک به فرد شاغل میتواند باه جلاوگیری از
اعتیاد و گرایش به مواد مخدر کمک کند.

منابع
فارسی
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