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Abstract
Workplace loneliness is defined as an unpleasant feeling that significantly impairs
the quality and quantity of a person's social network. The purpose of the present
study is to investigate the relationship between workplace loneliness (in the form of
emotional deprivation and the lack of social companionship) and work alienation
and physical or psychological job withdrawal. In addition, the moderating role of
family to work positive spillover has also been tested. This research was an applied
study in terms of purpose and a descriptive survey with regard to data collection
method. The population of this study was the staff of one of the branches of a state
bank in Tehran. Random cluster sampling was used to select participants, while
standard questionnaires were used for data collection. The data was analyzed by
structural equation modeling using Smart PLS3.2.6 software. The findings showed
that workplace loneliness affects the physical or psychological job withdrawal only
indirectly and through work alienation. Another notable result of this study was the
significance of the moderating role of family to work positive spillover in the
relationship between work alienation and job withdrawal. In other words, the effect
of work alienation on job withdrawal at lower levels of positive family to work
spillover was stronger, and the opposite was observed at high levels of family to
work positive spillover.
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 .1استادیار ،پژوهشکدة اقتصاد و مدیریت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد مدیریت ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 0901/90/90 :ـ تاریخ پذیرش)0901/04/ 42 :

چکیده
تنهایی در محیط کار حسی ناخوشایند تعریف شده است که شبکة روابط اجتماعی فرد را از نظر کیفیت و کمیت به طـور اابـ
توجهی کاهش میدهد .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة بین تنهایی در محیط کـار در االـ محرومیـت عـاطفی و عـد
همراهی اجتماعی با بیگانگی از کار و کنارهگیری فیزیکی یا روانشناختی از کار بود .در این رابطه ،نقش تعدیلگر سـرریز مثبـت
خانواده بر کار نیز آزمون شد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری دادهها توصیفی از نـو پیمایشـی
است .جامعة هدف این پژوهش کارکنان شع یکی از بانکهای دولتی در شـهر تهـران بودنـد .روش نمونـهگیـری خوشـهای
تصادفی بود و برای جمعآوری داده از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .دادهها به روش مدلسازی معـادت سـاختاری بـا
استفاده از نر افزار  Smart PLS3.2.6تحلی شدند .یافتههای پژوهش نشان داد تنهایی در محـیط کـار صـرفاه بـه صـور
غیرمستقیم و از طریق بیگانگی از کار بر کنارهگیری فیزیکی یا روانشناختی از کار تأثیرگذار است .نتیجة اابـ مالحظـة دیگـر
این تحقیق معنادار بودن نقش تعدیلگر سرریز مثبت خانواده بر کار در رابطة میان بیگانگی و کنارهگیری از کار بود .بـه عبـار
دیگر ،تأثیر بیگانگی از کار بر کنارهگیری از کار در سطوح پایینتر سرریز مثبت خانواده بر کار اویتر بود و عکـ ایـن رابطـه
در سطوح باتی سرریز مثبت خانواده بر کار مشاهده شد.

کلیدواژگان
بیگانگی از کار ،تنهایی در محیط کار ،سرریز مثبت خانواده بر کار ،کنارهگیری از کار.



رایانامة نویسندة مسئولe.ebrahimi@ihcs.ac.ir :

265

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،3پايیز 8311

مقدمه
امروزه ،این موضوع که مهمترین منبع سازمان منابع انسانی است حقیقتی انکارناپذیر استت رر ایتن
زمینه ،هدف سازمانها تأثیرگذاری مثبت بر نگرش کارکنتان و بهبتور ایتای ستازمانی بته من تور
تبدیل شدن به سازمانی با قدرت رقابتی رر مقیاس جهتانی استت ( )Aytac & Basol 2018روابت
اجتماعی اارار هم رر زندگی حراهای هم رر زندگی شخصی آنها مهم است اارار سعی متیکننتد
طیفی از نیازها را از طریق رواب اجتماعی برآورره کنند؛ مانند نیاز به رلبستگی ،تعلتق ،وابستتگی ،و
حمایت اجتماعی ( )Anand & Mishra 2019رر عین حال ،تغییتر شترای مطی تی و ستاهتارهای
جدیدی که رر نتیجة پیشرات سریع اناوری به وجور میآید بته تغییتر نیتازهتای انستان انجامیتده
است اما یکی از نیازهای بشر ،که رر این ارایند تغییر نکرره است ،نیتاز بته جامعتهپتذیری استت
انسانها ،با برقراری رواب سالم با ریگران ،برای بترآورره کتررن نیتازهتای هتور و جامعتهپتذیری
تالش میکنند اگر انسان نتواند با ریگران روابت ستالم برقترار کنتد ،ررتار مشتکالت روحتی و
جسمی متعدر هواهد شد ( )Akcit & Barutca 2017برای انسان تنهایی وضعیتی برهالف ماهیتت
و ذات اوست زیرا انسانها همیشه به ارتباطات و همبستگی اجتماعی نیتاز رارنتد از ستوی ریگتر
رواب اجتماعی رر مطی کار غالباً تطت تأثیر ساهتار کاری یا سازمانی قرار میگیرر ایتن موضتوع
باعث بروز تفاوت رر کیفیت رواب اجتماعی م لوب و عدم توسعة رواب مبتنی بر کتار متیشتور
به این طریق ،تنهایی رر مطی کار به مثابة غم و اندوه ناشتی از عتدم برقتراری ارتبتا بتیناترریِ
باکیفیت بین کارمندان رر مطی کار تجلی مییابد ()Ayazlar & Güzel 2014
تطقیقات نشان میرهند تنهایی رر مطی کار مانع از ارتبا و تعامل مؤثر بین اعیا میشتور
و مجموعهای از آثار منفی را بر اعیا و تیمها و سازمانها به جا میگتذارر (2018

 )Zhouمتثالً،

تنهایی رر کار بر سالمت روانشناهتی ،عاطفی ،جسمانی ،و ذهنی ارر تأثیر متیگتذارر ( Khan et
2019

 )alتنهایی با انواع پیامدهای ارری از جمله ااستررگی ،هصتومت ،بتدبینی ،کنتارهگیتری

اجتماعی ،بیگانگی ،کمرویی ،اثرگذاری پایین همراه است ( )Chan & Qiu 2011همسو بتا نتتای
تطقیقات یارشده و پیامدهای ناشی از تنهایی رر مطی کتار ،هتدف از ایتن تطقیتق بررستی رو
پیامد جدی تنهایی رر مطی کار ،یعنی بیگانگی و کنارهگیری از کار ،بور
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از سوی ریگر ،حتی ارری که رر زندگی روزمره رواب رضتایتبخت

و ستالم رارر و

ررار تنهایی نیست ممکن است مشکالتی رر ایجار و حفظ رواب اجتماعی رر مطتل کتار
راشته باشد این وضعیت ممکن است ارر را به تنهایی رر مطی کتار ستود رهتد (

Deniz

 )2019به عبارت ریگر ،وجور ارتباطات هارج از مطی کار ،مانند منتابع ناشتی از سترری
مثبت هانواره بر کار ،ممکن است برهی ویژگیهای نامساعد مطی کار ،ماننتد تنهتایی ،را
رهد

کاه

(et al 2015

 )Maunoاین موضوع رر تطقیق حاضر با بررسی نقت

تعتدیلگر

سرری مثبت هانواره بر کار آزمون شده است
رر نهایت اینکه به واس ة تطلیل رواب میان متغیرهای مذکور میتوان عملکرر ضتعی
و راتارهای کاری غیرمتعارف ،مانند بیگانگی از کار و کنارهگیری از کار ،را ریشهیتابی کترر
و رنانچه این موضوع رر سازمان مطترز شتد ،بتا اعالیتتهتای م لتوب ،وضتعیت کتاری
کارکنان و سازمان را بهبور بخشید
بیان مسئله
تنهایی رر مطی کار ،1به معنای عدمبرقتراری روابت مناستبِ بتیناترری رر مطتی کتار
سازمان ،نگرانی ا ایندهای را رر زمینة آثار منفی آن بر رااه کارکنان و عملکرر کتاری آنهتا
ایجار کرره است ( )Chen et al 2019تنهایی رر مطی کار احساسی ناهوشتایند استت کته
یک کارمند ،به رلیل رواب اجتماعی ناهوشایند رر مطی کار ،بدان ررار میشور (
2012

& Lam

 )Lauاین وضعیت «ارزیابی عاطفی ذهنی کارکنان و احساسات آنها رربارة اینکه آیا

نیازهای وابستگی آنها از سوی ااراری که با آنها کار میکنند و سازمانهایی که برای آنها
کار میکنند تأمین میشور یا هیر» تعری

شده است ( )Ozcelik & Barsade 2018تنهتایی

رر مطل کار موضوعی مهم و حیاتی شناهته شده کته مشتکالت بیشتماری رر ستازمان بته
وجور میآورر سازمانهای امروزی رر حال حاضر با همهگیر شدن تنهتایی رر مطتی کتار
مواجهاند که به س ح پایینتر عملکرر و رضایت ارری منجر میشور ()Promsri 2018b

1. Workplace loneliness
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رر عین حال ،رر رنیای معاصر رواب سازمانی به گونهای است که کمرنگ شدن برهتی
جنبههای اهالقی و انسانی رر مطی کار باعث بیگانگی از کار 1میشور احساس بیگتانگی
از کار مانعی اساسی برای پویایی ااترار و بتهتبتع آن ستازمان و کتل جامعته استت کته رر
بلندمدت هسارتهای جبرانناپذیری بر پیکترة جامعته وارر متیکنتد (تتاجوران و ستی ،
 )1۹۳۱انسان ،رر حالت بیگانگی ،انعکاس وجور هور را رر اعالیتها و آثارش نمیبیند و
نمیتواند همتة استتعدارهتای هتور را شتکواا ستازر رنتین انستانی ،بته جتای احستاس
هوشبختی ،احساس شوربختی و ناکامی میکند و قارر نیست جسم و ذهن هور را آزارانته
پرورش رهد زیرا کار برای او جنبة تطصتیلی و اجبتاری رارر و بترای ارضتای نیازهتای
نیست؛ بلکه اب اری برای برآوررن نیازهای ریگران است ()Naderi Beni et al 2015
کنارهگیری کارکنان از یک سازمان میتواند اَشکال راتاری اراوان راشته باشد؛ از جملته
جابهجایی ،غیبت ،تأهیر همچنین ممکن است به صورت کنارهگیری روانشتناهتی بتروز و
ظهور یابد؛ مانند عدم ررگیری شغلی )Beehr & Gupta 1978( 2راتار کنارهگیری متیتوانتد
رر پی تنهایی رر مطی کار یا بیگانگی از کارِ کارکنان مشاهده شور بنابراین ،رر این م العه
مطققان قصد راشتند راب ة بیگانگی از کار را ،که میتواند ناشی از تنهایی رر مطی کار نیت
باشد ،بر کنارهگیری از کار بررسی کنند متغیر ریگری که رر این تطقیق بدان پرراهتته شتد
بُعد مثبت مناسبات کار و زندگی ،۹یعنی سرری مثبت هانواره بر کار ،4بور علت تمرک بتر
این متغیر ،به من لة یک متغیر تعدیلگر رر پژوه

حاضتر ،ایتن بتور کته تطقیقتات نشتان

میرهند سرری مثبت هانواره بر کار میتواند برهی ویژگتیهتای نامستاعد مطتی کتار را
کاه

رهد ( )Mauno et al 2015ازینرو ،رر این تطقیق راب ة میان متغیرهتای متذکور رر

یکی از صنایع هدماتی بسیار مهم ،یعنی صنعت بانکداری ،بررسی شد از آنجا که رر حتال
حاضر صنعت بانکداری را نیروهای مختل

هارجی به رال

کشیدهاند ،که نیازمند تغییتر

1. Work Alienation
2. Job Involvement
3. Work life interface
4. Family to work positive spillover
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و سازگاری گسترره است ،تشخیص اینکه ره عواملی بر سیستم اثرگذارند بترای بانتکهتا
بسیار مهم و باارزش است ( )Promsri 2018aعلت انتخاب کارکنان شعب بانک بته عنتوان
جامعة آماری ماهیت کاری پرمشغله و رر عین حال عمتدتاً یکنواهتت ایتن شتغل ،مطتی
کاری ای وله ،وجور شیفتهای کاری ،و ریگر عواملی بور که میتواند به تنهایی یا بیگانگی
از کار کارکنان منجر شور بدین ترتیب ،با توجه به اهمیت موضوع تنهتایی رر مطتل کتار،
اراگیر شدن روبهرشد این وضعیت ،و عواقب ناشتی از آن کته بتر کارمنتد و ستازمان اثتر
میگذارر با انجام رارن این تطقیق سعی شد این موضوع رر صنعت بانکداری بررسی شتور
و با شناهت زوایای مختل

تنهایی کارکنان رر مطی کار و پیامدهای آن ،مانند بیگتانگی و

کنارهگیری از کار ،به مدیریت هر ره بهتر کارکنان و اصالح شرای کاری آنها کمک شور
مباني نظری و پیشینة پژوهش
تنهايي در محیط کار

تنهایی احساسی ناهوشایند است که وقتی شبکة رواب اجتماعی ارر از ن ر کیفیت و کمیتت
به طور قابل توجهی کاه

مییابد احساس میشور ویس )1۳3۹( 1ارعا متیکنتد تنهتایی رر

شرای ی رخ میرهد که ارر به اندازة کاای تعامل اجتماعی نداشته باشد یتا از روابت ن ریتک
رضایتبخ

برهوررار نباشد او بر آن است که تنهایی صرااً ناشی از تنها بورن ای یکی اترر

نیست ،بلکه با اقدان رواب مورر نیاز یا مجموعهای از رواب با اارار مرتب استت بته همتین
ترتیب ،تنهایی را یک وضعیت ذهنی غمناک ناشی از تجربیتات اجتمتاعی شتخص توصتی
میکند ( )Erdil & Erston 2011اص الح تنهایی رر مطی کار بر وضتعیت روحتی و روانتی
ناهواستة کارکنان راللت میکند که ناشی از عدم همراهی کیفتی رر ست ح بتیناترری استت
طبق ن ر هاکلی 2و کاسیپو ( ،)2212ظهور این وضعیت نام لوب رر کار به طیت

وستیعی از

مشکالت ناهواستة روانشناهتی و شخصی و سازمانی ،مانند عدمتوستعة روابت اجتمتاعی و
تیعی

راتار شهروندی سازمانی و ارهنگ و تعهد سازمانی ،مربو میشتور ()Ghadi 2017
1. Weiss
2. Caciappo
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تنهایی مجموعهای پیچیده از احساسات تعری

شده است؛ شامل واکن هایی رر زمینة اقدان

نیاز های صمیمیت و نیازهای اجتمتاعی وقتتی یتک کارمنتد رر برقتراری ارتبتا و حمایتت
اجتماعی رر مطی کار با مشکل روبهرو میشور تنهایی رر مطی کار ظهور میکند
تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی رو نوع مشخص تنهایی رر مطی کارند؛ ررحتالیکته
تنهایی عاطفی بر رواب یک به یک با اارار متمرک است ،تنهایی اجتماعی رر رواب با بی
از یک نفر اتفاد میااتد ( )Santas et al 2016تنهایی اجتماعی به این معناست کته اترر بتا
ریگر اعیای سازمان راب های ضعی
شامل کیفیت رواب کارمند با همکاران

رارر یا هیچ ارتباطی با آنهتا نتدارر تنهتایی عتاطفی
است تنهایی عاطفی رر مطتل کتار زمتانی بتروز

میکند که کارمند از انتقال ریدگاه هور به سایر کارکنان هورراری میکنتد و اکتر متیکنتد
سایر کارکنان نمیتوانند ریدگاههای او را ررک کنند ()Tabancali 2016
رایت 1و همکاران

( )222۱توضیح میرهند که تنهایی رر مطی کار بر رو بعد تأکیتد

میکند؛ مطرومیت عاطفی 2و همراهتی اجتمتاعی ۹مطرومیتت عتاطفی بته کیفیتت روابت
بینارری رر مطی کار مربو است و شامل مفاهیم کلیدیِ احساس ،جدا شدن ،بیگتانگی،
و ق ع راب ه میشور نی  ،ساهتاری مشابه با تنهایی عاطفی رارر همراهی اجتماعی به رامنة
کفایت تعامل اجتماعی رر مطل کار مربو است و شامل مفاهیم کلیدیِ اشتتراک و گتذران
وقت با گروه میشور نی ساهتاری مشابه بتا تنهتایی اجتمتاعی رارر
مطرومیتتت عتتاطفی وضتتعیتی تعری ت

)(Wright et al 2006

متتیشتتور کتته رر آن کارکنتتان احستتاس بیگتتانگی،

عقبنشینی ،رها شدن ،هالی بورن (پوری) ،رور شتدن ،ق تع ارتبتا  ،و ناراضتی بتورن از
رواب شخصی هتور رر مطتی کتار متیکننتد رر مقابتل ،اقتدان همراهتی اجتمتاعی بتا
عدماحساس بخشی از یک گروه روستی بورن یا احساس عدمحیور رر گروههای جمعتی
همراه است ( )Öge et al 2018رر ایتن پتژوه  ،رو بُعتد مطرومیتت عتاطفی و همراهتی
اجتماعی ابعار اصلی متغیر تنهایی رر مطی کار رر ن ر گراته شد
1. Wright
2. Emotional Deprivation
3. Social Companionship
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کنارهگیری از کار

قصد کنارهگیری از کار 1مشغول بورن ذهن کارکنان به اینکه رر آیندة ن ریک شغل هتور را
ترک هواهد کرر تعری
تعری

شده است رر حوزة تطقیقات سازمانی ،راتار کنارهگیری اقداماتی

شده است برای ایجار ااصله یا شکاف جسمی یا روانشناهتی بین کارکنان و مطی

کارشان ( )Pelled & Xin 1999به عبارت ریگر ،کنارهگیری عبارت است از هر گونه راتتار
هدامند که توس آن کارمند تالش میکند از کار یا نشان رارن تمایل و عالقته بته کتار یتا
سازمان هورراری کند کنارهگیری از شغل نتوع هاصتی از انصتراف و مستتل م  1هتروج
ای یکی از مطل کار (مانند عدم حیور ،تأهیر ،تترک ستازمان) و  2قصتد اجتنتاب (عتدم
ارتبتا یتا پیونتد روانشتناهتی) استت ( )Sliter et al 2012کنتارهگیتری از شتغل رر بُعتد
روانشناهتی آن مجموعهای از راتارها تعری
شرای کار نمای

شده است که ااترار ناراضتی بترای روری از

میرهند؛ راتارهایی که برای اجتناب از مشارکت رر موقعیتهای کتاری

ناراضیکننده طراحی شده است ( )Hanisch & Hulin 1990یا برای اجتنتاب از انجتام رارن
وظیفة کاری هاص یا کاه

زمان صرفشده رر یک شغل به من ور حفظ نقت

ستازمانی

اعلی هور ()Abubakar et al 2017
با وجور اهمیت هر رو بُعد ای یکی و روانشناهتی کنارهگیری از کار ،اکثر م العتات بتر
بُعد هروج ای یکی ،از قبیل ترک سازمان یا ترک شغل ،متمرک شدهاند

( Carmeli & Gefen

 )2005و میان تنهایی رر مطی کار و کنارهگیری ای یکتی از کتار راب تة معنتارار یااتتهانتد
(); Aytaç 2015; Aytac & Basol 2018; Kaymaz et al 2014; Aykan 2014Ghadi 2017
رر پژوه

حاضر ،بر هر رو بُعد ای یکی و روانشناهتی کنارهگیری از کار تأکید شده است

بنابراین ،اولین ارضیة پژوه

عبارت است از:

 :H1تنهایی رر مطی کار با کنارهگیری از کار راب ة مثبت و معنارار رارر
بیگانگي از کار

بیگانگی از کار به معنای تفکیک روانشناهتی تصویر شخص و رواب اجتماعی رر راهل و
1. Job Withdrawal
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هارج از مطی کار است کارل مارکس )1۳۱1( 1به آثار اقتصاری بیگانگی از کار و سیمن

2

( )1۳9۳از من ر اجتماعی و سیاسی به این موضوع پرراهته است از ریدگاه روم ،بیگتانگی
با احساس بیقتدرتی ،۹بتیمعنتایی ،4و هوربتاهتگی 9همتراه استت ()Amarat et al 2019
احساس بیقدرتی ناشی از آن است که انت ارات ارر و امکاناتی که تصتور تطقتق آنهتا را
رارر توس ریگران تعیین شوند و شخص بترای تغییتر آن احستاس نتاتوانی کنتد

( Kartal

 )2018بیمعنایی نشانرهندة این است که ارر رر یااتن و به کار بررن معیتارهتای مناستب
برای مطک زرن اهمیت کارها و ارزشها ررار مشکل استت (مصت فوی رار و همکتاران،
 )1۹۳۳بنابراین ،ممکن است رر تطقق آیندهای که رؤیای آن را رارر ناامید شور (

Seeman

 )1983هورباهتگی وضعیتی است که رر آن ارر نمیتواند ارزشها و نیازها و هواستههای
هور را بازتاب رهد ( )Özer et al 2019به عبارت ریگر ،هنگامی که کار بته مستیری بترای
ارضای نیازهای صرااً بیرونی تبدیل شور ،نه وسیلهای برای نشان رارن و بروز قابلیت بالقوة
ارر ،هورباهتگی ایجار میشور (رامغانیان و حاج کاظمی)1۹۳۹ ،
بیگانگی از کار نتای منفی ارری و سازمانی متعدری رارر نخست ،یک کارمند بیگانه با
کار وضعیت روانشناهتی غیرطبیعی نشان میرهد به طور کلی ،او به رلیل شرای ستازمانی
و مطی ی ،تطوالت مربو به شغل هور را بیمعنی میراند بنابراین ،احساس عدم کفایتت
و ضع

میکند عالوه بتر آن ،هتور را از مطتی کتار و همکتاران رور متیکنتد ،منت وی

میشور ،و به شغل هور نگرش منفی هواهد راشت ()Erdem 2014
نقش میانجي بیگانگي از کار

بیگانگی از کار میتواند تطت تأثیر روحیة عاطفی و شناهتی ارر یا ناشی از عوامتل اترری
و اجتماعی و ارهنگی باشد این مفهوم را میتوان بتیمعنتی پنداشتتن شتغل اعلتی ،عتدم
توانایی رر رضایتمندی از رواب مرتب با کار ،احساس تنهایی ،بیکفایتی ،ضع  ،از رستت
1. Karl Marx
2. Melvin Seaman
3. Powerlessness
4. Meaninglessness
5. Self-Estrangement
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رارن امید به آینده ،و ررک هور به مثابة یک ررخرندة ساره رر سیستم قلمدار کرر

( Canan

 )Çetinkanat & Kösterelioğlu 2016از سویی ،از آنجا که تنهایی رر مطی کار به صتورت
اندوه ناشی از عدمارتبا بینارریِ باکیفیت با سایر کارکنان رر مطی کار آشکار متیشتور،
میتواند پی آیندی برای بیگانگی از کار باشتد ( )Ayazlar & Güzel 2014رر عتین حتال،
کارکنان بیگانه از کار ممکن است عالئم کنارهگیری از هور نشتان رهنتد متثالً ،غیبتت بته
عقبنشینی راتاری اشاره میکند کته رر آن کارکنتان کتار هتور را بترای متدتی از رستت
میرهند بیگانگی ،از آنجا که شکلی روانشناهتی از جدایی مطسوب میشور ،با کنارهگیری
از کار راب ه هواهد راشت به همتین ترتیتب ،راب تهای مثبتت میتان قصتد تترک شتغل و
بیگانگی از کار قابل تصور است رون رر این شرای نیاز کارکنتان بیگانته بته تعلتق کمتتر
برآورره میشور و رلیتل کمتتری بترای مانتدن رر ستازمان رارنتد ()Chiaburu et al 2014
بنابراین ،رر این م العه متغیر بیگانگی از کار به عنوان متغیر میانجی رر راب ة میتان تنهتایی
رر مطی کار و کنارهگیری از کار رر قالب ارضیة روم رر ن ر گراته شد:
 :H2بیگانگی از کار رر راب ة میان تنهتایی رر مطتی کتار و کنتارهگیتری از کتار نقت
میانجی معنارار رارر
سرريز مثبت خانواده بر کار

تعری
نق

1

اولیه از مفهوم سرری مثبت بر این مبنا بور که اعالیتهای اارار رر یک نق
های ریگر را حمایت میکنند ،تسهیل میبخشتند ،یتا بهبتور متیرهنتد (1984

بعدها این تعریت

رگونته
)Crouter

گستترره بتدین صتورت مطتدور شتد« :زمتانی کته تجربیتات و ااکتار و

احساسات ارر رر یک نق

بر تجربیات و ااکار و احساسات وی رر نق هتای ریگتر تتأثیر

مثبت میگذارر» ( )Stephens & Sommer 1996رر تعری

جدیدتر ،این مفهوم بدین صورت

معرای شده است« :انتقال ظرایتهای مثبت احساستی ،مهتارتی ،راتتاری ،و ارزشتی از یتک
حوزه به حوزة ریگر به صورتی که تأثیری ستورمند بتر آن حتوزه بگتذارر» متثالً ،هیجتان و
اشتیاد و شاری از جمله احساساتی هستند که میتوانند از یک نقت

بته نقت

ریگتر منتقتل

1. Positive spillover
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شوند ارزشهایی مانند استقالل ،کنجکاوی ،مالح ه ،و ارزش قائل شدن بترای تفتاوتهتای
ارری نی میتوانند از حوزههای کار و زندگی به یکریگر انتقال یابند ()Hanson et al 2006
مفهوم سرری مثبت کار ت هانواره 1از مقیاسهایی مجت ا بترای «سترری مثبتت کتار بته
هانواره» و «سرری مثبت هانواره به کار» استفاره میکند مفهوم سترری مثبتت بته رو بُعتد
احساسی 2و اب اری (اب ار راتاری ۹و اب ار ارزشی )4تقسیم میشور رر مسیر اب اری 9منتابع
یک نق

به طور مستتقیم باعتث ارتقتای عملکترر رر نقت

احساسی ۱م ایای ناشی از یک نق

ریگتر متیشتور و رر مستیر

به طور غیرمستقیم از طریق ایجتار احستاس مثبتت رر

ارر به ارتقای عملکرر او رر سایر نق ها منتهی میشور ()McMillan et al 2011
نقش تعديلگر سرريز مثبت خانواده بر کار

تطقیقات نشان میرهند سرری مثبت کارت هانواره بتر ارراک کارکنتان از ویژگتیهتای شتغل و
سازمان تأثیر میگذارند مثالً ،عوامل استرسزای شغلی یا آن رسته از م البات و ال امتات شتغلی
که ممکن است با نق های هانوارگی ارر ناسازگار باشند مناسبات کار و زندگی را تطتت تتأثیر
قرار میرهند ( )Greenhaus & Beutell 1985از سوی ریگر ،منابع ناشی از سرری مثبت هتانواره
بر کار میتوانند برهی از ویژگیهای نامساعد مطی کار ،ن یر احستاس عتدمامنیتت ،را کتاه
رهند ( )Mauno et al 2015بهعالوه ،رر تطقیقات مختل

راب ة بسیاری از نگرشهتای شتغلی،

ن یر رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،با مناسبات کار و زندگی بررسی شده است بنتابراین ،ایتن
احتمال وجور رارر که برهی نگرشها بته صتورت بتالقوه هتم تأثیرپتذیر هتم متتأثر از مفهتوم
مناسبات کار و زندگی به صورت عام و سرری کارت هانواره به صورت هاص باشند
رر این تطقیق ،به بُعد مثبت مفهوم مناسبات کار و زندگی ،یعنی سرری مثبت کتارت زنتدگی،
توجه شده و به صورت هاص بر سرری مثبت منابع تطصیلشده رر هانواره و تأثیر آن بتر کتار

1. Work-Family Positive Spillover
2. Affective
3. Behavior-based instrumental
4. Value-based instrumental
5. Instrumental path
6. Affect path
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تمرک شده است تا راب ة احتمالی این مفهوم بر تخفی
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تأثیرگذاری متغیرهای تنهایی رر مطتی

کار و بیگانگی از کار و کنارهگیری از کار آزمون شور بنابراین ،متغیر سترری مثبتت هتانواره بتر
کار به من لة متغیر تعدیلگر رر راب ة میان بیگانگی از کار و کنارهگیتری از کتار و نیت رر راب تة
میان تنهایی رر مطی کار و کنارهگیری از کار رر قالب رو ارضیه رر ن ر گراته شده است:
 :H3سرری مثبت هانواره بر کار رر راب ة میان بیگانگی از کار و کنارهگیری از کار نق
تعدیلگر معنارار رارر
 :H4سرری مثبت هانواره بر کار رر راب ة میان تنهایی رر مطی کار و کنارهگیری از کار
تعدیلگر معنارار رارر

نق

بر اساس م العة مبانی ن ری و پیشینة تجربی و ارضیات تطقیق ،مدل مفهومی پژوه
به صورت شکل  1قابل نمای

است

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسي پژوهش
پژوه

حاضر از ن ر هدف کتاربرری و از ن تر نطتوة گتررآوری رارههتا توصتیفی از نتوع

پیمایشی است جامعة هدف این پژوه

کارکنان شعب یکی از بانتکهتای رولتتی رر شتهر

تهران و روش نمونهگیری هوشهای تصارای بور رر مرحلة نخست ،شهر تهران به پن من قة
جغراایایی (شمال ،جنوب ،شرد ،غرب ،مرک ) تقسیم و سپس رو شعبة بانتک از هتر هوشته
انتخاب شد رر نهایت ،نمونهگیری به طور تصارای از بین کارکنتان شتعب صتورت گراتت
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حجم جامعة مذکور رر مررارماه سال  1۹۳۳حدور  2222نفر و حداقل حجم نمونه بر استاس
ارمول کوکران  ۹22نفر بور ازینرو ،تعدار  ۹92پرسشتنامه توزیتع و تعتدار  ۹2۳پرسشتنامة
قابل استفاره جمتعآوری شتد بترای گتررآوری اطالعتات رر ایتن پتژوه

از ستنجههتای

پرسشنامههای استاندارر به شرح جدول  1استفاره شد و مقیتاس همتة گویتههتای پرسشتنامه
لیکرت پن گ ینهای بور؛ از  1کامالً مخالفم تا  9کامالً موااقم برای بررسی روایتی مطتتوایی
و صوری اب ارِ جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه رر اهتیار رَه نفتر از متخصصتان حتوزة منتابع
انسانی و راتار سازمانی قرار گرات و پس از برهی اصالحات به تأیید آنان رسید
جدول  .1اطالعات مربوط به پرسشنامه پژوهش
متغیر
تنهایی رر مطی کار
(رایت و همکاران
)222۱

بیگانگی از کار
(متاز )1۳۳1

کنارهگیری از کار
(لهمان و سیمپسون
)1۳۳2

سرری مثبت هانواره
به کار (هانسون و
همکاران )222۱

تعداد

ابعاد

نمایه

مطرومیت
احساسی

ED

۳

اقدان همراهی
اجتماعی

SC

3

بیقدرتی

PO

3

بیمعنایی

ME

3

هورباهتگی

SE

3

کنارهگیری ای یکی

PHW

4

کنارهگیری
روانشناهتی

PSW

۳

بعد احساسی

ASF

4

گویهها

بعد اب ار راتاری

BIS

4

بعد اب ار ارزشی

VIS

۹

نمونة گویه
من اغلب از ن ر احساسی از ااراری که با آنها کار میکنم ااصله رارم
از راب های که رر مطل کار رارم احساس رضایت میکنم )(R
هیچکس رر مطل کارم نیست که اگر بخواهم بتوانم ااکار شخصیام را
با او رر میان بگذارم
احساس میکنم بخشی از گروههای روستی رر مطل کار هستم )(R
من قارر به ایجار تغییر رر اعالیتهای شغلی هور نیستم
من این ارصت را رارم که قیاوت هور را رربارة کار اعمال کنم )(R
اغلب احساس میکنم کار من بسیار ناری به حساب میآید
کار من رر عملکرر مواقیتآمی سازمان نق قابل توجهی رارر )(R
من رر کاری که انجام میرهم حس توایق ندارم
کار من یک تجربة بالذات ارزشمند است )(R
زمانی بیشتر از حد مجاز برای ناهار و استراحت صرف میکنم
رر مطل کار هوابم میبرر
رر مطل کار به رؤیاهایم اکر میکنم
به استعفا از کار اعلیام اکر میکنم
وقتی رر هانواره همهری هوب پی میرور ،ریدگاهم رربارة کارم
بهبور مییابد
راشتن یک روز هوب با هانواره باعث میشور به کارم هم هوشبین
باشم
راتارهای ضروری رر زندگی هانوارگیام به راتارهایی منجر میشوند
که رر کارم به من کمک میکنند
مهارتهای توسعهیااته رر زندگی هانوارگیام رر کارم هم به من کمک
میکند
ارزشهای هانوارگیام را رر موقعیتهای کاری هم به کار میگیرم
ارزشهایی که از طریق تجربیات هانوارگی ارامیگیرم رر انجام رارن
مسئولیتهای کاری به من کمک میکنند

بار
عاملی
2 3۱4
2 341
2 32۱
2 ۳2۱
2 ۳۳2
2 ۳94
2 3۱9
2 39۳
2 32۹
2 31۳
2 34۹
2 312
2 311
2 32۳
2 341
2 322
2 3۹2
2 ۳12
2 ۳۹4
2 39۳
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برای تعیین پایایی سازهها از شاهص آلفای کرونباخ و معیار پایایی مرکب و برای تعیین
روایی آنها از روایی همگرا استفاره شد همانطور که رر جدول  2ریده میشتور ،ضتریب
آلفای کرونباخ ( )C alphaو پایایی مرکب ( )CRبرای همة سازهها بیشتتر از  2 3استت کته
نشانرهندة سازگاری ررونی مدل است مقاریر روایی همگرا ( )AVEنی برای همة سازههتا
باالی  2 9است که نشانرهنده اعتبار ررونی مدل است
جدول  .۲مقادیر پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی مرکب) و روایی همگرا

متغیر

آلفای کرونباخ
)(C alpha

پایایی مرکب )(CR

روایی همگرا
)(AVE

تنهایی رر مطی کار

2 32

2 ۳۱

2 9۱

بیگانگی از کار

2 ۳۱

2 31

2 ۱3

کنارهگیری از کار

2 ۳1

2 3۳

2 9۹

سرری مثبت هانواره به کار

2 3۳

2 33

2 91

تحلیل دادهها و يافتهها
برای آزمون مدل مفهومی پتژوه

از روش متتدلستتازی معتتارالت ساهتاری با رویکرر

کمتتترین مربعات ج ئی و نرمااتت ار  SmartPLS2.0.M3استتتفاره شد نمونتتة آمتتاری ایتتن
پژوه

متشکل از  ۹2۳نفر از کارکنان شعب یکی از بانکهای رولتی رر شهر تهران بورند

 9۳ررصد از کارکنان زن و  42ررصد مرر بورنتد  ۹2ررصتد مجترر و  ۱۳ررصتد متأهتل
بورند بیشترین بازة سنی نیت مربتو بته  ۹2تتا  42ستال ( 4۳ررصتد) و بیشتترین ست ح
تطصیالت اودلیسانس ( 9۱ررصد) بور
آزمون برازش مدل

برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از شاهص بررستی اعتبتار اشتتراک و شتاهص بررستی
اعتبار حشو یا اا ونگی استفاره شد .شاهص اشتراک کیفیت مدل اندازهگیری هتر بلتوک را
میسنجد شاهص حشو ،که  Q2استونت گیسر نام رارر ،با رر ن ر گراتن مدل اندازهگیتری،
کیفیت مدل ساهتاری را برای هر بلوک ررونزا اندازه میگیرر مقاریر مثبت این شاهصها
بیانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازهگیری و ساهتاری هستند رر جدول  ۹مقتاریر
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شاهصهای هر متغیر گ ارش شده است شاهصها مثبت و ب رگتر از صفر و نشانرهندة
اعتبار مدلاند
جدول  .۳شاخصهای اشتراک ) (CV-Comو شاخص حشو )(CV-Red

متغیر

CV-Com

CV-Red

تنهایی رر مطی کار

2 29۹

2 29۹

بیگانگی از کار

2 29۹

2 232

کنارهگیری از کار

2 4۹2

2 44۳

سرری مثبت هانواره بر کار

2 2۱9

2 244

برازش مدل کلی پژوه

شامل هر رو بخ

مدل اندازهگیری و ستاهتاری استت سته

مقدار  2 ۹۱ ،2 29 ،2 21به عنوان مقاریر ضعی  ،متوس  ،قوی بترای ایتن معیتار معراتی
شده است این شاهص توانایی پی بینی کلتی متدل را بررستی متی کنتد شتاهص
معیاری برای سنج

GoF

1

عملکرر کلی مدل بته شتمار متیرور و بته شترح راب تة  1مطاستبه

میشور
() 1

0 / 62  0 / 634  GOF  Communality  R 2  0 / 627

مقدار این ضریب ( )2 ۱23برازش م لوب مدل کلی پژوه

را نشان میرهد

آزمون مدل اندازهگیری و مدل ساختاری

رر یک مدل اندازهگیری همگتن بایتد مقتدار آمتارة  tاز قتدر م لتق عتدر  1 ۳۱رر ست ح
معناراری مورر ن تر ( ۳9ررصتد رر ایتن پتژوه ) بیشتتر و بارهتای عتاملی هتر یتک از
متغیرهای مشاهدهپذیرِ متناظر با متغیر پنهان مربوطه رارای حداقل مقدار  2 ۱باشند بر ایتن
اساس ،گویههای رارای بار عاملی کمتر از  2 ۱از مدل حذف شدند
مدل ررونی ارتبا بین متغیرهای مکنون پژوه
ارضیههای پژوه

را نشان میرهد و با تطلیتل آن نتتای

مشخص میشور برای معناراری ضترایب مستیر الزم استت رر ست ح

1. Goodness of Fit
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حاضر  ۳9ررصد) مقدار  tهر مستیر از عتدر  1 ۳۱بیشتتر
م ابق با ضرایب مستیر متدل ستاهتاری رر جتدول  4قابتل

مشاهده است بهعالوه ،رر جدول  ،9می ان معناراری هر مسیر و می ان ضریب تعیین متغیتر
وابسته گ ارش شده است هروجی نرماا ار رر قالب معناراری و تخمین استتاندارر نیت رر
شکل  2نشان راره شده است
جدول  .۴بررسی فرضیات پژوهش

ضرایب

آمارةt

نتیجه

2 13۱

رر ارضیه
پذیرش ارضیه

فرضیه

رابـطـه

1

تنهایی رر مطی کار ← کنارهگیری از کار

2 2۱

2

تنهایی رر مطی کار ← بیگانگی از کار ← کنارهگیری از کار

2 ۹13

2 431

2 132

2 419

رر ارضیه

2 931

۹ 49۳

پذیرش ارضیه

مسیر β

سرری مثبت هانواره بر کار
۹

↓
بیگانگی از کار ← کنارهگیری از کار
سرری مثبت هانواره بر کار

4

↓
تنهایی رر مطی کار ← کنارهگیری از کار

* معناراری ضرایب مسیر رر س ح اطمینان ٪۳9

شکل  .۲ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل در حالت معناداری
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نتای تعدیلگری متغیر سرری مثبت هانواره بر کار بر رواب میان تنهایی رر مطی کتار،
بیگانگی از کار ،و کنارهگیری از کار رر شکل  ۹نشان راره شده است

شکل  .۳رابطة تعدیلگری متغیر سرریز مثبت خانواده بر کار بر روابط میان تنهایی در محیط کار ،بیگانگی از کار ،و
کنارهگیری از کار

همان گونه که رر شکل  ۹قابل مشاهده است ،نق

تعدیلگر سرری مثبتت هتانواره بتر

کار اق رر راب ة میان بیگانگی از کار و کنارهگیری از کار معنتارار استت بتدین معنتا کته
بیگانگی از کار به کنارهگیری از کار منجر میشور و این راب ه رر ااراری که سترری مثبتت
هانواره بر کار پایینتری رارند قویتر است
نتیجه و پیشنهاد
رر این پژوه

تأثیر تنهایی رر مطی کار بر بیگانگی و کنارهگیری از کار و همچنین تتأثیر

تعدیلگر سرری مثبت هانواره بر کار رر رواب مذکور بررسی شتد جامعتة آمتاری تطقیتق
کارکنان شعب یکی از بانکهای رولتی رر شهر تهران بورند و با بهرهگیری از ن ر  ۹2۳نفتر
از اعیای جامعة آماری ،به عنوان نمونة تطقیق ،مدل پژوه

معنارار بور بر استاس نتتای

این پژوه  ،تنهایی رر مطی کار بته صتورت غیرمستتقیم از طریتق بیگتانگی از کتار بتر
کنارهگیری از کار تأثیرگذار است این بدان معناست که کارکنانی کته بته تنهتایی عتاطفی و
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اجتماعی رر قالب مطرومیتت عتاطفی و همراهتی اجتمتاعی ررارنتد بتیمعنتایی شتغل و
هورباهتگی و بیقدرتی رر ستازمان را احستاس متیکننتد و ایتن موضتوع رر نهایتت بته
کنارهگیری از کار منجر میشور البته نتای تطقیق نشان میرهد ایتن کنتارهگیتری بتی

از

آنکه ای یکی باشد روانشناهتی است این نتیجه بتا نتیجتة تطقیتق آمتارات 1و همکتاران
( ،)221۳که میان پرستاران بیمارستانهای ترکیه انجام شد ،همسوست البتته نتتای تطقیتق
حاضر نشان میرهد این راب ه اق از طریق متغیر میانجی بیگانگی از کار معنارار است بته
عبارت ریگر ،تنهایی رر مطی کار به هوری هور به کنارهگیری از کار منجتر نمتیشتور و
سازوکارهای شناهتی ریگری رر قالب احساس بیمعنایی و هورباهتگی و بتیقتدرتی ایتن
راب ه را معنارار میکنند
نتیجة قابل مالح ة ریگر این تطقیق معنارار بورن نق

تعدیلگر سرری مثبت هتانواره بتر

کار رر راب ة میان بیگانگی و کنارهگیری از کار بور به عبارت ریگر ،تأثیر بیگانگی از کتار بتر
کنارهگیری از کار رر س وح پایینتر سرری مثبت هانواره بر کار قتویتتر استت و بتالعکس
بنابراین ،سرری مثبت هانواره بر کار باعث میشور بخشی از تأثیر منفتی بیگتانگی از کتار بتر
کنارهگیری جبران شور و ارر از طریق کسب مهارتهتای احساستی و راتتاری و ارزشتی از
طریق هانواره و انتقال آن به مطی کار ،به لطاظ روانشناهتی ،موقعیت مناسبتری بته رستت
آورر هررند تطقیقات گذشته به تأثیر نق های غیرکاری (و بتههصتوص بُعتد منفتی آن رر
قالب تیار کار و هانواره) بر ابعار شناهتی کنارهگیری از کتار اشتاره کتررهانتد (

Wang et al

 ،)2004بر اساس جستوجوهای صورتگراته ،تطقیقی که به صورت هاص تأثیر نق هتای
غیرکاری مثبت را رر قالب مفاهیمی ن یتر غنتیستازی یتا سترری مثبتت کتار و هتانواره بتر
کنارهگیری از شغل سنجیده باشد یاات نشد ازینرو ،نق

ران اا ایی تطقیق حاضتر توجته

به بُعد مثبت مناسبات کار و زندگی رر مفهوم کنارهگیری از شغل است
م ابق نتای تطقیقات ،امروزه تنهایی رر مطی کتار پدیتدهای اراگیتر استت کته تتأثیر
زیانباری بر عملکرر کارکنان و سازمانها رارر ازینرو ،سازمانها برای راع این مشکل بته
1. Amarat

255

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،3پايیز 8311

راهحلهایی نیاز رارند ماهیت کار بانکی رر شعب بدینگونه است که کارکنان رر باجههای
معینی که برای آنها تعبیه شده کار میکنند و می کار مدیر شتعبه و معتاون شتعبه و ریگتر
کارکنان رر قسمتی از بانک ،جدا از باجهها ،قرار رارر با توجه به اینکه اکثر کارکنان شتعب
بانکی رر ارتبا مستقیم با مشتریان بانکاند ،طبیعتاً ،برای معاشرت و گفتوگو با همکاران
هور ارصت کمی رارند و بخت

عمتدة زمتان کتاری هتور را تنهتا ،رر حتال انجتام رارن

ررهواست مشتریان ،سپری میکنند با توجه به نتای تطقیق ،میتوان استتدالل کترر ،بتا رر
ن ر گراتن تنهایی رر مطی کار به من لة ماهیت مطی کار بانکی و همچنین آگاهی اترر از
این ماهیت ،تنهایی رر مطی کار نمیتواند به طور مستتقیم بته تصتمیمگیتری کارکنتان رر
زمینة کنارهگیری از شغل منجر شور؛ بلکه ورور متغیرهای شناهتی ،مانند بیگتانگی از کتار،
این راب ه را معنارار میکند
ماهیت کار بانکی ایجاب میکنتد ااترار رر انجتام رارن وظتای
مجموعه وظای

شتغلی هتور بتا یتک

تکراری ،بترای عمتل کتررن بته ررهواستت مشتتریان و همچنتین ستایر

اعالیتهای بانکی ،سروکار راشته باشند بهعالوه ،ارر هنگتام کتار ،عتالوه بتر انجتام رارن
وظای

هور ،با رال های ریگری رست و پنجه نرم میکنتد متثالً ،هنگتام رستیدگی بته

ررهواست مشتریان ،آزاری عمل برای وقفه رر هدمترسانی به مشتری یتا موکتول کتررن
کار (مگر رر شرای هاص) به زمانی ریگر ندارر نی  ،با توجه به اینکه سیستم بانکی کتامالً
الکترونیکی است و با رارههای معین ،ماننتد ارقتام و اطالعتات اترری مشتتریان ،پتررازش
میشور ،کارمند بانک نمیتواند رر صورت ناقص بورن رارهها رربتارة موضتوع متورر ن تر
بهراحتی تصمیم بگیرر یا ن ر هور را اعمال کند و اغلتب رر صتورت مواجهته بتا شترای
اینرنینی ،با کسب تکلی

از مااود هور ،رر زمینة ارامة پرراهتن بته ررهواستت مشتتری

اقدام میکند بهعالوه ،با توجه به ماهیت شغل کارکنان شعب بانک ،می ان مراجعة مشتریان
و اعالیتهای کاری کارکنان رر طول یک روز کاری قابل پی بینی نیستت و همچنتین ،بته
رلیل روند ن اممند اعالیتهای بانکی و پررازشهای الکترونیکی ،ارر تقریباً قارر بته تغییتر
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اعالیتهای هور نیست ارایندی که از آن با عنوان بازآارینی شتغل 1یتار متیشتور اراینتد
ایجار تغییرات اعال رر مرزهای شغل است که اارار با استفاره از آن مطدوریتهای ای یکی
یا احساسی یا شناهتی شغل هور را کاه
رر این طی

میرهند اما ،حتی این ارایند به رالیتل متذکور

هاص از مشاغل قابل اجرا نیست کارکنانی که رر باجتههتای بانتک مشتغول

هدمت به مشتریاناند ،اغلب ،با این رال

روبهرو میشوند کته آیتا وظتای

آنهتا بترای

سازمان بااهمیت و ارزشمند مطسوب میشور یا هیر نیت عملکترر آنهتا رر مقابتل ستایر
اعالیتهای بانکی ممکن است ناری و بیاهمیت به ن ر برسد و حتی ممکن استت تصتور
کنند وظای

آنها را سایر همکارانشان بهراحتی میتوانند انجام رهند رر مجموع ،کارکنتان

بانک بتا انجتام رارن کارهتای یکنواهتت ارصتت انتدکی بترای استتفاره از توانتاییهتا و
مهارتهای هور و بهکارگیری هالقیت رر اعالیتهای کاری هتور رارنتد و ایتن موضتوع
ممکن است باعث شور شغل هور را کسلکننتده و غیرجتذاب و غیتررالشتی بداننتد و از
انجام رارن وظای

هور حس رلچسبی نداشته باشند با توجته بته رتال هتای یارشتده و

ماهیت کاری مشاغل بانکی ،شاغالن شعب با احتمال باالیی به تنهایی عتاطفی و اجتمتاعی
رر مطی کار ررار میشوند این تنهایی میتواند بته احستاس بتیقتدرتی و بتیمعنتایی و
هورباهتگی ارر منجر شور و رر این صورت رر واقع ارر بیگانگی از کار را تجربه میکند
این بیگانگی میتواند به کنارهگیری ارر از شغل ،هم به صورت ای یکی (ماننتد تعجیتل یتا
تأهیر حیور رر مطی کار ،صرف زمان بیشتتر بترای استتراحت ،استتفاره از تجهیت ات و
امکانات مطل کار برای منااع شخصی) هم به صورت روانشناهتی (ماننتد اکتر کتررن بته
غیبت از کار و استعفا ،غوطهور شدن رر مسائل شخصتی هنگتام پترراهتن بته اعالیتت یتا
صطبت کررن با همکاران رربارة مسائل غیرکاری) ،منجر شور
برهتتی راهبررهتتا و راهکارهتتای کتتاه

می ت ان تنهتتایی رر مطتتی کتتار بتتا توجتته بتته

حساسیتهای مطی کار بانکی میتواند برگ اری جلسات رستمی بتا عنتاوین و قالتبهتای

1. Job crafting
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مختل  ،ن یر اص الحاً brown bag meetingها ،1باشد جلسات روستتانه و غیترکتاری بترای
کارکنان بهتر است با ااصلههای زمانی معین و به طور مداوم برگ ار شتور و کارکنتان رر ایتن
جلسات به اعالیتهایی بپررازند که رواب روستانه بین آنها برقرار یا تقویت شتور برگت اری
جلستتات کوتتتاه روزانتتة کتتاری یتتا اصتت

الحاً up meeting

 2standنیتت نمونتتهای از ایتتن

راهکارهاست؛ که میتواند حاوی گفتوگو رربارة تجربیات ارائة هدمت بته مشتتری ،نطتوة
برهورر با مشتری ،مرور رویههای کاری ،بررسی مشکالت شخص رر انجتام رارن وظتایف ،
روشن کررن ابهامات کاری ،و توصیههای سایر همکاران به ارر برای بهبور و حتل مشتکالت
کاری باشد رر صورت امکان ،اعالیت به صورت تیمتی و گروهتی ،ستپررن برهتی وظتای
کاری به اارار به صورت گروههای کورک رو یا سته نفتره ،و تجربتة اشتتراک ریتدگاههتا و
انع اف کاری رر انجام رارن وظای

رر گروه از راهکارهای ریگر راع تنهایی یتا بیگتانگی از

کار است رر نهایت ،برگ اری جلسات هارج از مطل کار ،تجربتة اعالیتتهتای متفتاوت بتا
ماهیت کار ،که میتواند با همراهی هانوارة کارکنان باشد ،وقت گذراندن با هانواره ،مرهصتی
برای سفر ،و تسهیم تجربیات هانوارگی رر جهت تأثیر مثبت سرری هتانواره بتر کتار نقت
مؤثری رر کاه

کنارهگیری ای یکی یا روانشناهتی از کار هواهد راشت

 1جلسات  brown bag meetingجلسات غیررسمی هستند که عموماً زمان صرف ناهتار رر مطتل کتار برگت ار
میشوند وجه تسمیة این جلسات این است که اارار ناهارهای هور را کته رر کیستههتایی کته بتا کاغتذ قهتوهای
بستهبندی میشوند میآورند
 2جلسات  stand up meetingیا ایستاره جلساتی هستند که شرکتکنندگان رر آن میایستند نتاراحتی ناشتی از
ایستارن به مدت طوالنی که راهکاری برای کوتاه نگه راشتن جلسات است وجه تسمیة این نامگذاری است
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) «مدل علتی بیگتانگی از کتار بتر استاس کیفیتت1۹۳۱(
 و، تعهتد ستازمانی،،واست های تعتار

منابع
 مرضیه؛ مطمدحسن صی،تاجوران

زندگی کاری و عدالت سازمانی با تأکید بتر نقت

 صتص:)4۹(۳ ، م العات مدیریت ورزشی،»رلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی شهر شیراز
۳2 ت۱1
،») «اثر رهبری تطولآاترین بتر بیگتانگی از کتار1۹۳۹(  حسین؛ مطبوبه حاجکاظمی،رامغانیان
112 ت۳۳  صص:)2(2۳ ،پژوهشنامة بیمه
) «بررستی1۹۳۳(  ارشته؛ مطمدرضا بهرنگی؛ مص فی عسکریان؛ اترزار ولتیاهلل،مص فویرار
 تعهتد ستازمانی بتا بیگتانگی از کتار متدیران، کیفیت زندگی کاری،راب ة ارهنگ سازمانی
، مجله علوم تربیتی رانشتگاه شتهید رمتران اهتواز،»مدرسههای متوس ة ن ری شهر شیراز
3۳ ت49  صص:)1(13
) «تبیین بیگانگی کتاری1۹۳4(  مطمور؛ غالمرضا برربار؛ ارشته پ شکی نج آباری،نارریبنی
 صتص:)14(3 ، کاوشهتای متدیریت بازرگتانی،»با ویژگیهای شغلی و حمایت سازمانی
1۳2 ت1۱۳
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