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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و مؤلفههای بهرهوری منابع انسانی در می داتس نانکراک نا ییی یییی
    

ادارات آموزش و پرورش بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی ب ا یرامآ هعماج .دو ی لماش شهوژپ ن

کارکنان ادرات آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی  3 39 1- 1394و برابر با  510نفر ن مجح .دوب  مونه     
برابر با  202نفر و با روش نمونهگیری طبقهای متناس  هعماج مجح اب ب آآآآ آآآآآم مج تهج .دندش باختنا یرا

ععععع ععععععآوری

اطالعات از پرسشنامه اعتیاد به کار (اسپنس و رابینز ) 1992 ،با  23سوال و پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی (هرس و ی
گلد اسمیت  ) 1980 ،با  62سوال بر اساس درجهبندی لیکرت استفاده گردید که پایایی آنها ب بیترت ه   
تعیین گردید .یافتههای پژوهش نش هب دایتعا نیب داد نا راک

 0/ 87و 0/ 91

فلؤم و هههههه هههههههه رهب یا هه هههوری نیر زج هب یناسنا یو

هفلؤم      

سازگاری محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ازمیان مؤلفههای اعتیاد به کار لذت از کار با ه فلؤم هم هه هههه یا
بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد (  .)p>0/ 05عجین شدن با کار و تمایل درونی به کار با مؤلفههه-
های بهرهوری نیروی انسانی به جز سازگاری محیطی رابطه مثبت و معناداری دارد  .از بین مؤلفهه راک هب دایتعا یا     
در درجه اول عجین شدن با کار و در درجه دوم لذت از کار پیشبینیکننده بهرهوری نیروی انسانی بود.
کلید واژهها :اعتیاد به کار ،بهرهوری نیروی انسانی ،ادارات آموزش و پرورش ،مدل اچیو.

دریافت مقاله3 39 1/ 11 / 14 :

پذیرش مقاله1394 /6/ 20 :

 - 1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان alieshafiee@yahoo.com

 -2دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)s.rajaipour@edu.ui.ac.ir .
 - 3استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
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1

در عصر حاضر ،بهرهوری و ارتقای آن از مهمترین خواستههای هر س و تسا ینامزا

اونع هب ن     

یک الویت جهت بقای سازمان مطرح است  .بهرهوری اساسی برای ترقیهای آتی سازمان است
و ارتقای آن عامل اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی هر جامعهای است .در میان عوامل فلتخم   

دخیل در بهرهوری ،بهرهوری منابع انسانی سازمان ،مهمترین نقش را دارد بهههگونهههای ک رهب ه هه ههه-
وری جامع حاصل ثوم هدافتسا ر زا  راک ک تسا نان  ...... .....بهرههوری ج زا رثؤم هدافتسا لصاح عما   
کارکنان است؛ نیروی انسانی عامل اصلی تحول است و موفقیتتت در ایننن تحوللل نیازمنددد توجههه،
ی .) 75 31 ،پیشرفت هر سازمانی منوط
تعهدو باور درکلیه سطوح سازمانی است ( ابطحی و کاظم 
ی بههه
ت نیروییی ان ناس ی ی
به تالش وکوشش نیروی انسانی است .هرگونه اخ الت للل وکمبوددد در وض یع ت ت
یانجامد .با توجه به اهمیت بهرهوری  ،مدیران برای افزایش بهرهوری
ش سک تهای جبرانناپذیری م 

شغلی کارکنان تالش میکنند و کارکنان را تشویق میکنند تا کار را جزء اولویتهای زن گد ییی-
شان قرار دهند .اما گاهی تاکید بر سختکوشی کارکنان حالت افراطی ب م دوخ ه ییی ییییگیر ،د هب   
حدی که کارکنان یک وابستگی اجباری به شغلشان پیدا میکنند و کار را به عن یهاگهانپ ناو   
برای فرار از زندگی شخصی و اجتماعی در نظر میگیرند .این کارکنان به دلیل ،راک رد طارفا   

چ .) 2008 ،2معت اک نادا ر اا اااشخاص هک دنتسه ی    
معتاد به کار شناخته میشوند ( بریدی و ودان یو چ چ
همواره به فکر شغلشان هستند حتی زمانی که در ح تسا لا ر بنج ریاس اهنآ دنتسه تحا هههههه هههههههه یا

زندگی را فدای کارشان میکنند (مکلوتیز .) 1980 ،3اگرچه س و یشوک تخ

جیاتن دایز راک      

مثبتی نیز به همراه دارد و باعث میشود که کارکنان نسبت به سازمان خود دلبستگی عاطفی پی اد
کرده و بر اساس آن فرد در سازمان مشارکت میکند ،در آن درگیر میییش رد تیوضع زا و دو   
سازمان لذت میبرد ،اما گاه این امر حالت افراطی به خود میگیرد و زمینهای برای شک للل گیری
اعتیاد به کاررر 4میییش لوا یارب راک هب دایتعا هژاو .دو ی اب ن ر تا طسوت  سس س سسسسسسسسسسسسسسسس  ) 1971 ( 5در کت با

"اعترافات یک معتاد به کار" استفاده شد( .پورصادق ،جهانگیرو بروش ،یک

 .) 1390در نظر یو 

1 productivity
2 Brady & Vodanovich
3 Machlowitz
1 workaholism
2 Oats
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معتادان کار افرادی هستند که نیاز به کار در آنها به حدی است که م یدج یرطخ تسا نکم     
برای سالمتی ،شادی و روابط درون فردی و نقشهای اجتماعیش جو هب نا و لنیزالم ( دروآ د ی    ،
 .) 1390اگرچه در مورد اعتیاد به کار تعاریف زیادی ارائه شدهاست ،ام رب یکدنا قفاوت ا یور    
معانی آن وجود دارد .عنصر اصلی همهی تعاریف سرمایه  رب یراذگ ر  راک یو ا و رینسا( تس    
هارپز .) 2003 ،1موور ) 2007 (2اعتیاد به کار را تخصیص حداقل  50س زا شیب ای هتفه رد تعا

  

 16ساعت در روز را به فعالیتهای کاری تعریف میکند .با مروری بر ادبیات اعتیاد به کار مییی-
توان این تعاریف را از چند رویکرد مورد مقایسه قرار داد:
 .1برخی به آن نگاه مثبت دارند.
یدانند.
 .2برخی اعتیاد به کار را با سایر اعتیادها برابر م 
یدانند.
 .3برخی اعتیاد به کار را الگوهای مختلف رفتاری م 

برخی نویسندگان نسبت به اعتیاد به کار دیدگاهی مثبت دارند؛ برای مثال مک لوتیز ) 1980 ( 3در

ت
یک مطالعه کیفی بر روی بیش از  100نفر از معتادان کار دریافت که آنها از زندگیشان رض یا ت ت
دارند .او ترجیح داد تا به اعتیاد به کار به عنوان یک گرایش به کار کردن بنگرد تا مقدار زم نا ی ی
ی
که فرد در کارش سپری میکند و یادآور میشود که اعتیاد به کار تنها تعداد ساعاتی که فرد در
ی استتت.
ش از نیاززز س نامزا ی ی
محیط کاری میگذراند نیست بلکه گرایش و میل بههه کاررر کردننن بیش ش
کانترو ) 1979 ( 4نیز مشخص کرد یکی از عناصر اصلی اعتیاد به کار «لذت از خالقیت» است .هم

چنین او تأکید میکند که معتادان کار لذت و رضایت را از طریق کار کردن جستجو میییکننددد(
کانترو .) 56 : 1979 ،در دیدگاه منفی نسبت به اعتیاد به کار  ،این پدیده تعهد غیرمنطقی ب اک ه ر   
افراطیست .در این دیدگاه اعتیاد به کار را با دیگر اعتیادها برابر میدانند و بر جنبههای زیانننآور
آن تاکید میکنند و اعتیاد به کار را طر م د یی یییکنن و رینسا( د ،زپراه   

 .) 2003رابین وس ننن) 2000 ( 5

اعتیاد به کار را نوعی بینظمی وسواس گونه میداند که به واس این هط زز زززه زورب هتخاس دوخ یا     
میکند یا عدم توانایی در کنترل عادات کاری و نوعی افراط در کار .تعری رد زین ستا ف نیا     

3 Snir & Harpz
4 Moore
5 Machlowitz
6 Cantarow
7 Robbinson
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دسته قرار میگیرد ،به نظر اتس معتادان کار کسانی هستند که احساس غیر قابل کنترلی نسبت به
یش رطخ هب نا    
یکنندکه سالمت روحی و ج مس ی ی
کار دارند ،آنها آن چنان درگیری شغلی پیدا م 

میافتد (بریدی و داناویچ.) 2008 ،1

برخی محققان الگوهای رفتاری مختلفی از اعتیاد به کار را معرفی کردهاند ،این الگوه مادکره ا   

عملکرد و نتیجه شغلی و اجتماعی متف وتان .دنراد لابند هب یتوا ن نننن نننننن ) 1987 ( 2بر و دهعت ساسا 

تمایالت وسواس گونه ،دو نوع معتاد به کار را شناسایی کرد؛ معتاد به کار اجباری (تعهد باال به
کار و وسواس زیاد) و معتادان کار درگیر ک هب الاب دهعت ( را راک

).مک ساوسو و

و

      اس سنپ

رابینز ) 1992 ( 3تعریف خود را از اعتیاد به کار براساس سه ویژگی نظری خ م نایب صا ییی ییییکننددد:

عجین شدن با کار ،تمایل درونی به کار و لذت از کار .معتادان کار از میزان باالیی عجین ش ند
با کار و تمایل درونی به کار برخوردارند و لذت کمی از ک م را یی یییبرنددد .در ای هفلؤم فیرعت ن    
عجین شدن با کار اشاره به درجهای دارد که اشخاص از لحاظ روانشناختی ب لعف لغش ا ییی ییییش نا
یکنند و یا به اهمیت کار در تصویر کلی افراد از خود مربوط میییش ناونع هب و دو    
هویتیابی م 
حدی تعریف شده است که فرد ن یم( تسا نآ ریگرد و نارگن ،لغش هب تبس ر شاه می اشاپ ،

     

شریفی و ثابتی .) 1387 ،تمایل درونی به کار نیز نشان دهنده نیاز فوری و ضروری ب اک ه ر تسا     
که در بایدها و اجبارهای درونی ریشه دارد .کارکنانی که تمایل درون وخ دنراد راک هب ی د ار      

یدانند ( مک میالن و بریدی .) 2002 ،4مؤلفه لذت از کار نیز نشانگر
ناگریز و ملزم به انجام کار م 

درجه ایست که افراد کار میکنند صرفا به خاطر اینکه ماهیت و ذات کار لذت بخش و جا بل
است (جانستون و جانستون.) 005 2 ،5

اسکات و ه کم اران ) 1997 ( 6با دیدگاهی انتق  یسانش عون هب تبسن یدا اس عون زنیبار و سنپ         
شناسی دیگر در این زمینه ارائه دادند که اعتقاد دارد اعتیاد به کار یک نگرش نیست بلکه ن یعو

یخورد:
پدیده رفتاری است وسه عنصر مهم در رفتار معتادان کار به چشم م 
یکند.
 -1فرد زمان زیادی صرف کار م 
8 Brady & Vodanovich
9 Naughton
1 Spence & Robbins
2 McMillan & Brady
3 Johnstone & Johnston
4 Scott et all
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 -2به طور مداوم فکرشان درگیر کار است حتی زمانی که سر کار نیستند.
 -3فراتر از احتیاجات اقتصادی وسازمانی کار میکنند.
بر این اساس آنها سه نوع اعتیاد به کار راشناسایی کردهاند:
 .1وابستگی اجباری
 .2کمال گرایی
 .3موفقیت طلبی(معمار زاده و اسدی.) 1389 ،
عدهای نیز با تلفیق هر دونوع شناسی ،اعتیاد به کاررا به صورت تمایل شدید به کار(بعد رفتاری)
یدهد ،تعریففف کردهههاند
و داشتن وسواس کاری (بعد شناختی)که خود رابه ش لک اجبار نشان م 
(عسگری و نوری .) 1390 ،در دو دهه اخیر پژوهشهای فراوانی در زمینه اعتیاد به کار انجام شده
است که نتایج آنها نشان میدهد اعتیاد به کار با سایر متغیرهای موجود در سازمان نظیر کیفی ییت
زندگی کاری ،تعهد سازمانی ،شهروند سازمانی و غیره رابطه معناداری دارد ک آ هلمج زا ه نن نننها
میتوان به بهرهوری نیروی انسانی اشاره کرد .از بهرهوری نیروی انسانی تعاریف زی دوجوم یدا   
است ،بهرهوری در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیل اندازهگیری و بهبود بهرهوری من عبا ان یناس
اختصاص دارد .موضوع بحث آن ارتقا و بهبود بهرهوری نیروی انسانی اعم از نیروی کار مستقیم
یا نیروی کار غیر مستقیم است (مایل افش ،را و هداز بجر عم م وپرا ر   ،

 .) 1391بهره هوری نیر یو

ال  ق ق
انسانی به میزان کاال یا خدماتی که یک کارگر در مقدار زمان مشخص انج م ما یی یییده ،د طا الال الال

میشود 1OECD .آن را به عنوان نسبت ان زاد ههگیر هب یجورخ مجح ی یدورو مجح هزادنا
یکند ،اندازهگیری حج داتس م هه هههه ت لومعم روط هب ا ول یلخاد صلاخان دی
تعریف م 

     

یا ا  ر شز         

ناخالص افزوده بیان میشود (ما مل یر ،خلیلی و وظیفه دمیرچی .) 2011 ،در مطالعه بهره هوری ابتداا
یشد و بیشتر توجهههها ا در زمینههه بهرههوری سر یام ههه ب .دو
توجه کمی به بهرهوری نیروی انسانی م 
بهرهوری نیروی انسانی پدیده پیچیدهای است که به عوامل مختلفی مانند محیط ،انگیزه ،مدیریت
و ...بستگی دارد و اغلب ناکامی سازمانها در دستیابی به اهداف خوددد نب دو ننن بهرهههوری نیروییی
انسانی است (اعتمادی.) 1389 ،

5 Organisation for Economic Co-operation and Development
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مدلهای مختلفی جهت تبیین بهرهوری نیروی انسانی طراحی شدهاند .یکی از این مدلها ک رد ه
ای لدم تسا رظندم شهوژپ ن     

       1ACHIEVEس  هتخا ه یمسادلگو یسر تتتتتت ت 2اس و یسره .ت   

گلداسمیت مدلی را به منظور کمک به مدیران در تعی جو تلع نی و هب و درکلمع تالکشم د

   

وجود آوردن استراتژیهای تغییر در جهت حل این مش ندرک یحارط تالک د   .در ا نیودت ین     
مدل که  ACHIEVEنام گرفت برای تحلیل انسانی ،دو هدف اصلی در نظر گرفت .تسا هدش ه    
تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد افراد و ارایه این عوامل به گونهای که مدیران شاغل بتوانند
آن را به کار ببرند و به خاطر داشته باشند (هرسی و بالنچارد .) 503 : 75 31 ،واژه  ACHIEVEاز
حروف اول هفت مؤلفهی مربوط به عملکرد اثربخش برگرفته شدهاست ،این هفت مؤلفه عبارتند
از:
 .1توانایی :منظور از توانایی در این مدل؛ دانش کاری مرتبط به شغ ،ل تجرب اک ه ر  طبترم ی با    
شغل و استعداد مربوط به کار است .توانا يي كار متعلق به شاخه خاصي از علم ن يم باشد كه بتوان
معني صريح و دقيقي از آن ارائه نمود .تعريف توانا يي كار بستگي به اين دارد كه از ادك ممم منظررر
مورد توجه قرار بگيرد .توانایی انجام کار به معنای درجهای تعریف میییشوددد کههه در آن فرددد بررر
اساس سطح سالمتی خود از نظر فیزیكی یا ذهنی قادر است با نیازهای شغلی خود سازگار شوددد.
یتواند تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و شغلی قرار گیرد (صمدی و لگ مح ،یدم
این شاخص م 
یتواند انج یهیدب .دهد ما    
 .) 1392به عبارت دیگر توانایی ،ارزیابی کار یا عملی است که فرد م 
است که افراد ،از نظر تواناییها ،با هم برابر نیستند ،ولی این واقعیت نمیتواند ب دشاب ینعم نید    
که برخی از افراد نسبت به دیگران برتری دارند .افراد از نظر توانایی ،دارای نقاط قوت و ض فع
هستند (رابینز.) 131 : 1385 ،
 .2وضوح نقش :وضوح نقش به عنوان بیان صریح و مشخص انتظارات تعریف شدهه اس هک ت   
احساس رضایت از انجام کار ،حس مفید بودن برای شاغ ،ل احساس عالقه و تعهد ب ار نامزاس ه   
در فرد ایجاد میکند (رج یا ی وپ  ر و  ،یمارهب   

 .) 1387وض د دارفا یاهرواب هب شقن حو ر هراب       

انتظارات و رفتارهای مرتبط با نقشهای شغلیشان اشاره دارد (کان ، 1964 ،3به نقل از حاجیان و
6 A : ability, C : claritiy, H : help, I : Incentive, E : Evaluation, V : Validity , E :
Environment
7 Hersy & Goldsmith
1 Kahn
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ه کم اران .) 1391 ،نقشها به عنوان حد و مرز ب و درف نی مزاس ا م لمع ن ییییی ییییییکن حیجرت دارفا .د    
یدهند که در محیطهای شفافی کار کنند که نقش آنها روشن است و از انتظارات مافوق نسبت
م 
به خودشان آگاه باشند .زمانی که شفافیت نقش باالست رضایت نیز افزایش خواهد یافت.
 .3حمایت سازمانی :منظور حمایت یا ک کم ی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز

یتواند منجر به رضایت کارکنان شوددد
کار به آن نیاز دارند .به نظر ترز 1حمایتهای سازمانی که م 
شامل  -)۱دادن منابع مؤثر (اطالعات ،زمان ،ابزار و یافتههای کارشناسی و ماننددد آن بههه گونهههای
که بتواندنیاز به موفقیت در کار را ارضا کن ،د

 -)۲ش خان تتت و موقعیتتت س جن ییی م ید ررر از زماننن و

نحوه ارائه ک کم های سازمان ،بدین ترتیب که افراد احساس کنند به جای تحمی ،ل به آنها پیشنهاد
یشود -)۳ ،اعتماد و اطمینان افراد به سرپرستان و صالحیت و کفایت آنها ا بههه گونهههای
کمک م 
ک ک ن ند
ت و راهن یام ییی دارن ،د اززز آناننن درخواستتت کمک ک
که بتوانند در شرایطی که نیاز به ه یاد ت ت
(راسخ و مظفری .) 1390 ،تعهد كي

رابطههه دوس يو ههه استتت شخب هك

ف بههه تعهددد
ييييي از آن معطوف ف

كاركنان به سازمان و بخش ديگر معطوف به تعهد سازمان به كاركنان است ،ش لك دوم كه همان
ت و ضعففف ادرا اك تتت كاركناننن درب را ههه ي توجههه و
يشوددد ،بههه شدت ت
حمايت سازماني محسوب م 
ش و بهز تسي ييي كاركناننن مربو ططط م يييش دو
مراقبت الزم و كافي سازمان به حضور ،مشاركت ،نقش ش
( لگ پرور ،جوادیان و حسینزاده.) 1390 ،
 .4انگیزه :انگيزه کاري کارکنان يکي از مهمترين و اساسيترين ويژگ يييه يا

کيف ييي کارکناننن

يتواند موجب افزايش عملکرد آنان در انجام وظايف شان گردد ضمن آنکه خود در
است که م 
افزايش بهرهوري سازمان نقش اساسي دارد .از نظر سازماني انگيزه عبارت است از عامل درونییی
یگردد (بهادری ،مهرابیان
که باعث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی م 
یتوان به حقوق و مزای ،ا وش ررررر و نشا ططط
و بابایی .) 1391 ،از جمله عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی م 
در محیط کار ،امنیت شغلی ،عالقه به شغل و روابط اجتماعی مناسب در محل کار ،ماهیت ک ،را
قدردانی و جالب بودن کار اشاره کرد (شافعی.) 75 31 ،
یشود .اگر
 .5ارزیابی :ارزیابی به معنای بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته م 
کارکنان از نتایج کارشان آگاه نباشند امیدی برای بهبود عملکردشان نیست (یعقوبی و ه کم اران،

2 Trez
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 .) 1388د ليل ب يس اري از مشکالت عملکرد ،نبودن آموزش الزم و بازخورد عملکرد است .وجود
مش لک ارزيابي نشانگر آن است که در بازخورد روزانه در مورد عملکرد اثربخش يا غيراثربخش
کمبود وجود داشته است .بازشناسي عملي که به خوبي انجام گرفته است ،بخشي حياتي از روند
يشود و براي سازمان هم خرج
پيوسته ارزيابي است و چيزي است که موجب افزايش انگيزش م 
زيادي در بر ن يم دارد (هرسی و بالنچارد.) 75 31 ،
مهای مربوط به منابع انسانی از نظر ق طسوت اهراجنه و ینونا    
 .6اعتبار :منظور معتبر بودن تصمی 
مدیر است .مدیران باید اطمینان حاصل کند که تصمیمهای آنان درباره کارکنان از نظر حق یقو
طمشیهای سازمان مناسب هستند (اعتباریان و ه کم اران .) 1391 ،مدیران به این وسیله در نزد
وخ 
کارکنانشان اعتبار کسب میکنند .در وهله اول ،کارکنان انتظار دارند مدیران ،رفتار و خط مش ِی
ِی
ی آنها ا برخ ادرو ررر باشنددد .از سو ييي دیگر،
برابر و در اداي وظایف شغلی ،از حمایتتت و پش نابیت ی ی
ی و مهار تت ت فنییی و م رید یتییی الزم
کارکناننن انتظاررر دارنددد کههه م وفا قق ق آنهااا از لیاقتتت و شای گتس ی ی
برخوردار باشد ،آثار مثبتی در ایجاد اعت بسک و ناریدم هب نانکراک دام

تعا ب دراد ناریدم را   

    

(عظیمی و ه کم اران.) 1390 ،
 .7محیط :محیط به عنوان یک عامل خ جرا ییی کههه برعملکرددد افراددد ت یثأ ررر مییی ،دراذگ تخانش هه ههه
ن و...
یشود .مؤلفههای کلیدی محیط عبارتند از :رقابت ،تغییر در شرایط فروش ،دولتتت ،ق یناو ن ن
م 
(عطافر و وظیفه دمیرچی .) 2012 ،سازمان برای حفظ بقا خود در محیط ،بایستی خود را با شرایط
و اوضاع محیطی وفق دهد .در تعامل سازمان با محیط ،دو مورد مهم و اساسی وجود دارد:

الف – سازمان جزیی از محیط و جامعه اس ،ت

یدم سپ ر رد تی

جنا ا یلاعف م تتتتت تتتتتته نوگانوگ یا   

بایستی مالحظات محیطی را مدنظر قرار دهد و هیچگاه تعامل ب نامزاس نیب لباقتم ا طیحم  ار    

  

فراموش ننماید.
ب -مدیریت سازمان جهت انطباقپذیری هرچه بهتر و مناسبتر با محیط بایستی از تمام منابع و
امکانات موجود حداکثر بهره را ببرد تا با کسب ثبات در کنار پویایی به حیات خ د همادا دو هه ه ههههد
یزاده.)3731 ،
(مم 
پژوهشها در زمینه اعتیاد به کار و بهرههوری نیر اک یو ر ایتعا هک تسنیا رگنایب  دددددد ددددددد بههه کاررر با ا
بهرهوری رابطه دارد .افزایش لذت از کار ،در مقایسه با دو مؤلفه دیگر اعتیاد به کار ،رابطه مثبتی

ی دارد (اح میرک و یدم یی ییی-
با افزایش اعتیاد به کار دارد و در نهایت با بهرهوری رابط ططه معن رادا ی ی
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اص ،ل .) 2013همچنین بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم و معن مکاح یرادا   
ن
ش میییده ،د ه مم ممم چنین ن
است (شعبانیبهار و تلخابی .) 1389 ،اعتیاد به کار تعهد سازمانی را اف یاز ش ش
ی
یاندیش ،دن ب هه ههه س نامزا ی ی
ینمایند و همواره به وظایف شغلیشان م 
کارکنانی که بسیار فعال ع لم م 
یکنند تعهد بیشتری دارند .اختصاص زمان زیاد بههه فعالیتتته یا
که در آن کار م 

ی از مهممم
ک را ی ی

ترین ویژگی اعتیاد به کار است (عنایتی و ه کم اران .) 1391 ،یکی از جنبهههه یا

مثبتتت اعتیاددد بههه

یتوان گفت که اعتیاد بههه کاررر در
کار ،رابطه مثبت با رفتارهای شهروند سازمانی است .بنابراین م 
بروز رفتارهای شهروند سازمانی مؤثر است؛ بدین معنا که داشتن نگاهی مثبت وسازنده به اعتیاددد
یتواند نویدبخش رفتارهای داوطلبانه و نوعدوس نات ههه باش رک( د مم مممپ رو  .) 1390 ،،،بر ساسا    
به کار م 

یافتههای پژوهش گلدن ،) 2012 (1ساعات طوالنی کار با تأثیر بر سالمتی افراد وایجاد فرس یگدو

به طور غیر مستقیم بر بهرهوری کارکنان تأثیر میگذارد .ساعات کاری منعطف منجر هب هب  ب دو    

شرایط کاری و افزایش بهرهوری خواهد شد .در همین زمینه ،دبره ) 2013 ( 2رابطه ب و هزیگنا نی

تمایل درونی با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داد . .یافتههای این پ اد ناشن شهوژ د هب اب     
کاربستن راهکارهای افزایش انگیزه  ،عملکرد کارکنان بهبود مییابد و اثربخش شیازفا نانآ ی    
مییابد.
سازمان آموزش و پرورش پیشر  هعسوت و تف ه عیرست ار یروشک ر میی یییی یییییییبخش ادعتسا و د د و اه
توانمندیهای افراد جامعه را شکوفا میکند بنابراین مستلزم کارکنانی است که برای بهبود کیفیت
آموزش در جامعه همواره متعهد بوده و تالش کنند (تورانی ویزدانی .) 1388 ،اگر ای نانکراک ن   
عالقه ،دان اهم و ش ر ار یفاک ت

رد د رایتخا ا یشزومآ ماظن دنشاب هتش هب زا ر هههههه ه هه ههههههههههوری ب یرتالا

برخوردار خواهد بود .اگرچه بنا به آمارهای موجود میزان ساعات کار مفید در میان کارمن و ناد
کارکنان ایرانی کم است (مرکز آمار ایران ) 1390 ،ولی سازمانهای آموزشی ب یاوتحم لیلد ه    
چالشی ،متنوع و پژوهشی خود ،زیست بوم مطلوبی برای شک لللگیر بوسحم راک هب دایتعا ی

   

میشود به گونهای که امکان لطمه دیدن عملکرد کاری کارکناننن ای امزاس ن نن نننه تسا مهارف ا    
(عنایتی و ه کم اران .) 1391 ،لذا بررسی مسئله اعتیاد ب اک ه ر شزومآ یداتس یاهورین نایم رد        
وپرورش به منظور آگاهی از تأثیر عالقه فراوان و عجین شدن با کار بر میزان دستیابی به هدفهای
1 Golden
2 Dobre
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سازمان و بهرههوری نظ ورض ،یشزومآ ما ر راد ت د  .... ...براس  رد هچنآ سا مم م ممممورد اعتی و راک هب دا
بهرهوری نیروی انسانی گفته شد ،این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اعتیاد به کار و
بهرهوری نیروی انسانی چه رابطه باهم دارند و کدامیک از مؤلفهههه م راک هب دایتعا یا ییییی ییییییتواند
یدهد.
پیشبینیکننده بهرهوری نیروی انسانی باشد .ش لک  1الگوی مفهومی پژوهش را نشان م 

فرضیات پژوهش

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

 .1بین اعتیاد به کار و مؤلفههای بهرهوری نیروی ان یناس (توان یا ی، ،هزیگنا ،تیامح ،حوضو    
ارزیابی ،اعتبار ،محیط) در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
 .2بین عجین شدن با کار و مؤلف ففهه یا

بهرههوری نیروییی ان یناس (توان یا ی، ،تیامح ،حوضو   

انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) درکارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطه وج دو
دارد.
 .3بین تمایل درونی به کار و مؤلفههای بهرهوری نیروییی ان یناس (توان یا ی، ،تیامح ،حوضو   
انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطه وجود
دارد.
 .4بین لذت از کار و مؤلفههای بهرهوری نیروی ان یناس (توان یا ی، ،هزیگنا ،تیامح ،حوضو    
ارزیابی ،اعتبار ،محیط) در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
رو ش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلی نانکراک ه   
ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد  510نفر میباشد .روش نمونه برداری در
این پژوهش به صورت طبقهای متناسب با حجم بوده و حجم نمون سا رب ه اس م لودج  و ناگر      
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تعداد  202نفر برآوردهشد .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه بودهاست..پرسش هب دایتعا همان    
کار :جهت سنجش اعتیاد به کار از پرسشنامه اسپنس و رابینز (  ) 1992استفاده گردید .پرسش همان
مذکور دارای  23گویه میباشد که بر اساس مقیاس 5گزینهههای لیکر و هدش میظنت ت

 3مولفه

عجین شدن با کار ،تمایل درونی به کار و لذت از ک ر را اا میییس .دجن ش اهب ینابع ر و  ناراکمه    
(  ) 1391پایایی ای ار همانشسرپ ن     0/ 82درک شرازگ هه هههان ض زین شهوژپ نیا رد .د ر یافلآ بی       
پرسشنامه  0/ 87محاسبه گردی .د پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی(اچیو) :جه شجنس ت   
بهر هه هوری نیر  یناسنا یو ا همانشسرپ ز         ACHIEVEهرس و ی
پرسشنامه دارای  62گویه است که بر اساس مقی سا

دش هدافتسا تیمسا دلگ  . ..........این   

 5گزینهههای لیکر و هدش میظنت ت

توانایی ،وضوح نقش ،حمایت سازمانی ،انگیزه ،ارزی ،یبا

7مولفه

ابتعا ر و  ار طیحم م یییی یییییس ییایاپ .دجن   

پرسشنامه  ACHIEVEدر این پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/ 91به دست آمد.
یافتهها

ی انس نا ییی (توان ییا  ،،وض حو ،،
ی بهرهههوری نی ور ی ی
 .1بین اعتیاد به کار و مؤلفههههای ی

ش و پ رور ش ش
ش
حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) در کارکنان ادارات آم زو ش ش

شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

به منظور بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و مؤلفهههه رهب یا هه هههوری نیر یرامآ شور زا یناسنا یو    

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول .)1
جدول  .1ضر بی
متغیر پیشبین

همبستگی بین اعتیاد به کار با بهروه وری و مؤلفههای آن

اعتیاد به کار

شاخص آماری
متغیر مالک

ضر بی

بهرهوری

همبستگی

مجذور ضر بی

همبستگی

سطح معناداری

** 0/ 55

0/03

0/ 001

توانایی

** 0/ 50

0/52

0/ 001

وضوح

** 0/ 78

0/ 60

0/ 001

حمایت

** 0/ 27

0/ 07

0/ 001

انگیزه

** 0/ 29

0/80

0/ 001

ارزیابی

** 0/ 34

0/ 11

0/ 001

اعتبار

** 0/ 35

0/ 12

0/ 001

سازگاری محیطی

0/80

0/ 01

0/ 289

p>0/ 05
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یافتههای جدول ( )1نشان میدهد ضریب همبستگی بین اعتیاد به کار ب رهب ا هه هههوری و مؤلفهههه یا
توانایی ،وضوح ،حمای ،ت

نعم رابتعا ،یبایزرا ،هزیگنا ییییی ییییییدار و مثب بیرض ساسا رب .تسا ت      

تعیین( )r2به ترتیب  0/ 12 ،0/ 11 ،0/80 ،0/ 07 ،0/ 60 ،0/52 ،0/03درصد واریانس اعتیاد ب اک ه ر   
با بهرهوری و مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار مشترک بوده است .لذا
فرضیه اصلی مبنی بر این که بین اعتیاد به کار با بهرهوری و مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت،
انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد .رابطه ب اگزاس و راک هب دایتعا نی ری      
محیطی معنیدار نیست.
 .2بین عجین شدن با کار و مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی (توانا یی  ،وض حو ،
شو
حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) درکارکناننن ست ارادا یدا تتت آم زو ش ش

پرورش شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

به منظور بررسی رابطه بین عجین ش فلؤم و راک اب ند هههه هههههه رهب یا هه هههوری نیر شور زا یناسنا یو   
آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد(جدول .)2
جدول  .2ضر بی
شبی ن
متغیر پی 

همبستگی بین عجین شدن با کار با بهرهوری و مؤلفههای آن
عجین شدن با کار

شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

بهرهوری

** 0/ 53

0/ 29

0/ 001

توانایی

** 0/ 48

0/ 23

0/ 001

وضوح

** 0/ 89

0/ 79

0/ 001

حمایت

** 0 / 5 2

0/ 06

0/ 001

انگیزه

** 0 / 0 3

0/ 09

0/ 001

ارزیابی

** 0/ 34

0/ 11

0/ 001

** 0/ 34

0/ 11

0/ 001

-0/ 02

0/ 001

0/ 767

اعتبار
سازگاری محیطی

p>0/ 05

یافتههای جدول ( )2نشان میدهد ضر دش نیجع نیب یگتسبمه بی ن هب اب راک اب ر هههههه ه هه ههههههههههوری و
مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتب نعم را یی یییدار و مثب ساسا رب .تسا ت     

ضریب تعیین ( )r2به ترتیب 0/ 11 ،0/ 11 ،0/ 09 ،0/ 06 ،0/ 79 ،0/ 23 ،0/ 29درصد واریانس عجین

شدن با کار با بهرهوری و مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزی ،یبا

ابتعا ر کرتشم     

بوده است .لذا این فرضیه مبنی بر این که بین عجین شدن با کار با بهرهوری و مؤلفههای توانایی،
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یگردد .رابطه بین عجین شدن
وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار رابطه وجود دارد ،تأیید م 
با کار و سازگاری محیطی معنی دار نیست.
 .3بین تمایل درونی به کار و مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی (توانا یی  ،وضوح،

شو
حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) در کارکناننن ست ارادا یدا تتت آم زو ش ش
پرورش شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

برای بررسی رابطه بین مولفه تمایل درونی به کار و مؤلفههای بهره هوری نیروییی ان ناس ییی از روش
آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد(جدول .)3
جدول .3ضر بی
شبی ن
متغیر پی 

همبستگی بین تمایل درونی با کار با بهرهوری و مؤلفههای آن
تمایل درونی با کار

شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

بهرهوری

** 0/ 39

0/ 15

0/ 001

توانایی

** 0/ 32

0/ 10

0/ 001

وضوح

** 0/ 50

0/52

0/ 001

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

حمایت

** 0/ 22

0/ 05

0/ 001

انگیزه

** 0/ 23

0/ 05

0/ 001

ارزیابی

** 0/ 24

0/ 05

0/ 001

اعتبار

** 0 / 6 2

0/ 07

0/ 001

سازگاری محیطی

0/80

0/ 007

0/ 244
p>0/ 05

یافتههای جدول ( )3نشان میدهد ضریب همب اک اب ینورد لیامت نیب یگتس ر رهب اب  ههههه ه هه هههههههههوری و
یدار اس سا رب .ت اس بیرض      
مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتب نعم را یی یی
تعیین( )r2به ترتیب  0/ 07 ،0/5 ،0/5 ،0/5 ،0/52 ،0/ 10 ،0/ 15درصد واری سنا

کار با بهرهوری و مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمای ،ت

اب ینورد لیامت    

هدوب کرتشم رابتعا ،یبایزرا ،هزیگنا

     

است .لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین تمایل درونی با کار با بهرههوری و مؤلفهههه ،ییاناوت یا
وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار رابطه وج ،دراد دو یأت ی م د ییی ییییگردد لیامت نیب هطبار     .
درونی با کار و سازگاری محیطی معنی دار نیست.
ی انس نا ییی (توان ییا  ،،وض حو ،،
ی بهرهههوری نی ور ی ی
 .4بین لذت از کار و مؤلفههههای ی
شو
حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،محیط) درکارکناننن ست ارادا یدا تتت آم زو ش ش
پرورش شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
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به منظور بررسی رابطه بین لذت از کار و مؤلفهههه رهب یا هه هههوری نیر یرامآ شور زا یناسنا یو    
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول .)4
یافتههای جدول ( )4نشان میدهد ضریب همبستگی بین لذت از کار با بهروهوری و مؤلفهههه یا
توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،سازگاری محیط نعم ی یی یییدار اس سا رب .ت اس    

ضریب تعیین( )r2به ترتیب  0/ 02 ،0/ 06 ،0/ 06 ،0/30 ،0/30 ،0/52 ،0/ 16 ،0/ 17درصد واری سنا

لذت از کار با بهرهوری و مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار ،سازگاری
محیطی مشترک بوده است .لذا فرضیه سوم مبن هک نیا رب ی

نیب اب راک زا تذل          بهرهههوری و
     

مؤلفههای توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگی ،هز حم یراگزاس ،رابتعا ،یبایزرا ی دوجو هطبار یط
یگردد.
دارد ،تأیید م 
جدول.4ضر بی
شبی ن
متغیر پی 

همبستگی بین لذت از کار با بهرهوری و مؤلفههای آن

لذت از کار

شاخص آماری
متغیر مالک

ضریب همبستگی

بهرهوری

** 0/ 42

مجذور ضریب همبستگی
0/ 17

سطح معناداری
0/ 001

توانایی

** 0/ 40

0/ 16

0/ 001

وضوح

** 0/ 50

0/52

0/ 001

حمایت

** 0/ 18

0/30

0/ 007

انگیزه

** 0/ 19

0/30

0/ 007

ارزیابی

** 0 / 6 2

0/ 06

0/ 001

اعتبار

** 0 / 6 2

0/ 06

0/ 001

سازگاری محیطی

* 0/ 14

0/ 02

0/ 045

p>0/ 05

شبینی بهرهوری را دارد یا خیر ،از
به منظور پاسخ به این سوال که آیا ابعاد اعتیاد به کار قابلیت پی 
رگرسیون استفاده شد .یافتهه  لودج یا (( ((( )5نش م نا یی یییده رد هعلاطم دروم یاهریغتم نیب زا د      
شبینی کننده بهرهوری در گام اول بعد عجین شدن با کار و در گام دوم بعد
رگرسیون بهترین پی 
لذت از کار بوده است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین ابعاد عجین ش ند
با کار ،لذت از کار با بهرهوری معنادار بوده است .بر این اساس در گام اول ضر نیجع دعب بی    
شدن با کار  29درصد واریانس بهرهوری و در گام دوم ضریب ابعاد عجین شدن با کار و تذل
از کار  13/9درصد واریانس بهروهههوری را تبی م نی یی یییکن .د  Fمش حطس رد هدش هدها    
یباشد.
معنادار بوده است  ،بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری م 

01

p>0/
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جدول .5جدول ضر بی
شاخص آماری

شبی ن
متغیر پی 

متغیر مالک

همبستگی چندگانه ابعاد اعتیاد به کار با بهرهوری
ضر بی          

مجذور ضر بی

مج وذ ر بیرض 

همب یگتس      

همب یگتس          

همب ناگدنچ یگتس ه       

چندگانه

چندگانه

تعدیل شده

         

س حط      

ضر بی    

F

معناداری

بهرهوری

گام اول

عجین شدن با کار

0/ 539

0/ 290

0/ 287

81 / 878

0/ 001

گام دوم

عجین شدن با کار

0/ 654

0/ 319

0/ 312

46 / 508

0/ 001

لذت از کار
p>0/ 01

بحث و نتیجهگیری
بهرهوری برای همه دولتها و سازمانها موضوعی کلیدی به شمار میرود و این امر به دلیل تاثیر
بهرهوری در توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و اهمیت آن به عنوان یک منبع فزاینده درآمد و عنصر
پیونددهنده مدیریت و کارکنان است و مشارکت کارکنان را در مح اک طی ر م بجوم 

یییی یییییش .دو

هدایت شایسته نیروی انسانی  ،یکی از عوامل مهم برتری و موفقیت هرس و تسا نامزا

هب ریثات    

سزایی در افزایش بهرهوری کارکنان و در نهایت بهرههوری س هاگ اما .تشاذگ دهاوخ نامزا     
یشود و یک وابستگی اجباری به
تاکید به حدی که کار در زندگی افراد دارای اولین اولویت م 
شغلشان پیدا میکنند .این کارکنان به دلیل افراط در کار معتاد به کار شناخته میشوند .اعتیاد به
یکنن زا و د
کار مفهومی چند بعدی است ،بر این اساس معتادان کار زمان زیادی را صرف کار م 
درون نسبت به کار تمایل دارند و فراتر از احتیاجات سازمان تالش میکنند .پژوهش حاضر زین    
درصدد سنجش رابطه بین اعتیاد به کار و مؤلفههای بهرهوری نیر راک نایم رد یناسنا یو ک نان     
ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان بود .نتایج این پژوهش نشان داد؛ بین اعتیاد به کار
و مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی به جز مولفه سازگاری محیطی رابطه مثبت معن دوجو یرادا   
دارد .نتایج این پژوهش با پژوهش احمدی و کریمیاصل (  ) 2013مبنی بر تاثیر اعتیاد به ک رب را   
بهرهوری نیروی انسانی همسو است  .در تبیین این یافته میتوان گفت اعتی اب راک هب دا شیازفا      
سطح تعهد و وظیفه شناسی همراه است که این عامل میییتوان رهب رد د هه هههوری کارکن هب ریثات نا    
سزایی دارد و کنترل اعتیاد به کار در سطحی مناسب میتوان درکلمع هب رجنم د یقفوم تتتتت تتتتتتآمیز
کارکنان شود .مولفه عجین شدن با کار نیز با تمامی مؤلفههای بهرههوری نیر زج هب یناسنا یو

   

سازگاری محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عجین شدن در این پژوهش با نشانگرهایی

همانند باور فرد به تنوع و جذابیت و چالش برانگیز بودن شغ ،ل ابتکار ع لم و پذیرش مسئولیت-
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های جدید سنجیده شد .بنابراین کارمندانی که شغلی جذاب و چالشی دارند ،ابتکار ع لم دارند
و به دنبال پذیرش مسئولیتهای جدید هستند ،از بهرهوری باالتری برخوردارند.
بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد رابطه تمایل درونی به کار با مؤلفههای بهرهوری نیروی

انسانی به جز مؤلفه سازگاری محیطی ،رابطه مستقیم و معناداری است .بنابراین کارکنان سختتت-
کوشی که اضافهکاری انجام میدهند ،دائم در حال کارکردن هستند و بیشترین زمان خود را به

کار و فعالیتهای مربوط به آن اختصاص میییدهنددد ،عملکر و بسانم د

رهب ه هه ههههوری دارن هتبلا .د   

کنترل این شاخصها در سطح مناس سسب میییتوان مزاس یارب د ا ع و دشاب دیفم ن د لرتنک م

نیا         

شاخصها میتواند آسیبهای ج مس ی و روحی برای فرد و فرسودگی و نارض یارب یلغش یتیا    
سازمان به بار آورد .دبره (  ) 2013نیز عنوان کرد رابطه مثبتی بین انگیزه و میل درونی کارکنان با
عملکرد آنان وجود دارد ،به نحوی که با به کارگیری راهکارهایی که انگیزه کارکنان را افزایش
میداد ،عملکرد و اثربخشی کارکنان افزایش مییافت .عدم رابطه بین مؤلفه تمایل درونی به کار
و مؤلفه سازگاری محیطی را میتوان اینگونه توضیح داد که تمایل درونی به ک هدنهد ناشن را    
نیاز فوری و ضروری به کار است که در بایدها و اجبارهای درونی فر و دراد هشیر د هلیسو هب     
یشود .بنابراین شرایط محیطی نمیتوانند با این مؤلفه رابطه داشته باشند.
مدیریت درون کنترل م 
در خصوص مؤلفه لذت از کار  ،نتایج نشان داد که این مؤلفه با تمام مؤلفههای بهرهوری نیر یو

انسانی رابطه مثبتی دارد .بر اساس این پژوهش ،کارکنانی که کارشان را بدون نقص انج م ما یی ییی-

دهند ،سعی میکنند بدون کمک دیگران کارشان را به اتمام برسانند ،احساس خ هب تبسن یبو    
شغلشان دارند و کارکردن برایشان لذتبخش است از بهرههوری ب زا تذل .دنرادروخرب یرتالا

  

کار احساس تعهد و پایبندی کارکنان را افزایش میدهد و آنه تارف ییاهراک هب ار ا ر هفیظو زا       
یدهد .یافتههای این پ شهوژ
اصلیشان رهنمود میکند و احتمال عملکرد موفقشان را افزایش م 

با مطالعات مگون ) 2007 ( 1همسو است ،بنابر پژوهش مگون ،بین لذت از کار و بهرهوری رابطه

معناداری وجود دارد و لذت از کار میتواند پیشبینی کننده بهرهوری باشد .همچن تاعلاطم نی   

بوکرمن و ایلماکاناس ) 2012 ( 2نشان داد که با افزایش لذت و رضایت شغلی ،بهرهوری کارکنان
نیز افزایش مییابد.
1 Magun
2 Böckerman & Ilmakunnas
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در جمعبندی نهایی میتوان گفت با کنترل اعتیاد به کار در حد مناسب میتوان بهرهوری نیروی
ان ر یناس اا اف رفا درکلمع و داد شیاز ا  د را  دوبهب  ب ک نیاربانب ،دیشخ ا انکر ن و شزومآ تارادا

       

پرورش همواره باید اعتدال را در کار خود رعای و هدرک ت یدم ر زین نامزاس نا تنک تهج رل       
مناسب اعتیاد به کار در میان کارکنان ،فرهنگ سازمانی که مبتن تسا بسانم درکلمع رب ی

  

ار   

جایگزین جوی که در آن تشویقهای ناآگاهانه به کار بیشتر وجود دارد ،کنند .نتایج این تحقیق
نشان داد در گام اول بعد عجین شدن با کار و در گام بعد اک زا تذل ر م  ،ییی ییییتوان رهب د هه هههوری را
شبینی کند ،لذا مدیران آموزشی میتوانند به منظور افزایش بهروری راهکارهایی همانند ایجاد
پی 
روابط دوستانه در محل کار ،ارائه بازخوردهای مناسب

به کارکن ،نا هئارا و درکلمع یبایزرا     

پاداش فراهم کنند تا کارکنان از کارشان بیشتر لذت ببرند و تعهد و دلبستگی بیشتری به کارشان
داشته باشند.
از آنجایی که هر پژوهشی با محدودیتهایی مواج رد اذل ،تسا ه رضاح شهوژپ جیاتن میمعت

     

شایسته است به این نکته توجه کرد که تفسیر و تعبیر نتایج این پ سایقم هیرظن بلاق رد شهوژ     
اسپنس و رابینز در زمینه اعتیاد به کار و نظریه هرسی و گلداسمیت در زمینه بهرهوری امکانپذیر
است .همچنین جامعه و نمونه آماری تحقیق مربوط به کارکنان ادارات آموزش و پر هش شرو ر   
یباشد که تعمیم نتایج به سایر ادارات و دیگر اس ات نننه طایتحا اب دیاب ا     
اصفهان در سال  3 39 1م 
انجام گیرد.
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