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چکیده
هدف اصلی این پووهش ،مطالعۀ تأثير صفات شیصيتی پنجگانه (گلدبرگ؛  )1995بر اعتياد
به کار در سازمانهای دولتی ایران باتوجهبه متغير تعدیلگر حمایت سازمانی ادراکشده است.
پووهش حاضر از حي هدف پووهش ،توسعهای و از حي موضوع و سؤاالت پووهش از نوع
پووهشهای پيمایشی -همبستگی است .جامعۀ آماری موردمطالعه در این پووهش شامل کارکنان
دیوان محاسبات کشور به تعداد  0155نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  335نفر از
آنها با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده انتیا شدند.
برای جمعآوری دادهها در مرحلۀ کيفی از مصاحبه و در مرحلۀ کمی از پرسشنامه استفاده شد.
تجزیهوتحليل دادههای پووهش با بهرهگيری از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار  Smart PLSصورت گرفت .نتایج آزمون فرضيهها نشان داد که اعتياد به کار به ميزان 70
صدم توس صفات شیصيتی پيشبينی میشود .نتایج آزمون اندازۀ اثر نشان داد که اثر
تعدیلگری حمایت سازمانی ادراکشده در تأثير صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتياد به کار ،برابر
با  5001است .بهبياندیگر نتایج پووهش نشان داد که صفات شیصيتی پنجگانه ،تأثير م بت و
معنیداری بر اعتياد به کار دارند و نيز حمایت ادراکشده ،نقش تعدیلگری در این تأثير و تأثر
ایفا میکند.

کلیدواژه :اعتياد به کار؛ صفات شیصيتی پنجگانه؛ حمایت سازمانی ادراکشده،
افسردگیهای کاری ،فشار کار ،جو سازمانی.
 .دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس (نویسندۀ مسئول)

khaefelahi@modares.ac.ir

** .استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ،دانشگاه تربيت مدرس ،ایران ،تهران.
*** .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس ،ایران ،تهران.
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مقدمه
امروزه ارل

کارکنان ،بيشتر از گذشته دربتارۀ زنتدگی کتاری ختود فکتر متیکننتد و نگتران

هستند .آنها حرفۀ خود را با اميد و انتظاراتی ویوه برای رسيدن به باالترین سط در ستازمان شتروع
می کنند و اک ر آنها به پيشرفت خود ،رسيدن به قدرت ،کست

بتاالترین مستئوليتهتا و پتاداشهتا

اهميتتت متتیدهنتتد (ختتائف الهتتی و همکتتاران .)00 :1391 ،بتتهعبتتارتدیگتتر امتتروزه کتتار ،جتتزء
جداییناپذیر زندگی انسانها محسو میشود .افراد ،زمان زیادی از وقتت ختود را در ستازمانهتا
میگذرانند .فشارها و خواستههای نامحدود سازمانی ،افراد را مجبتور متیکنتد متدام در حتال کتار
باشند ،درنتيجه احتمال شکلگيری اعتياد به کتار در آنهتا افتزایش متییابتد (احمتدی و همکتاران،
.)46 :1319
پووهشهای متعددی به پدیدۀ " اعتياد بته کتار" پرداختتهانتد کته نشتان دهنتدۀ وجتود عوامتل
اثرگذار و میتلفی در شکلگيری اعتياد به کار است .عواملی نظيتر ویوگتیهتای جمعيتتشتناختی
مانند :سن ،جنسيت ،و نوع شغل (بورک1999 ،1؛ اسپنس و رابينز ،)1990 ،0ویوگتیهتای محتي و
شرای کاری (بورک1999 ،؛ اسپنس و رابينز ،)1990 ،احساس نارضایتی از وضع فعلی و نياز برای
بهبود وضعيت خود (بتورک1999 ،؛ استپنس و رابينتز )1990 ،و ارزشهتای حتاکم بتر محتل کتار
(بورک )0551 ،از جمله عواملی هستند که در شکلگيری و ظهور اعتياد به کار مؤثرند.
در همين راستا این احتمال میرود کته کارکنتان شتارل در ستازمانهتای دولتتی بنتا بته دالیتل
متعددی اضافهبر موارد فوق ،اعم از تالش برای جلت

رضتایت رئيستان و متدیران و حفت امنيتت

شغلی خویش ،به پدیدۀ اعتياد به کار مبتال شوند .لذا ازآنجاکه بیش اعظمی از نيتروی کتار شتارل
در کشور ،در سازمانهای دولتی شارل هستتند و تتاکنون نيتز تحقيقتات تجربتی نتدانی مبنتی بتر
بررسی این پدیده در سازمانهای دولتی صورت نگرفته است ،لذا مؤلفان این مقاله بر آن شتدند تتا
به بررسی و تبيين این پدیده در سازمانهای دولتی ایران بپردازند.
بدین منظور این پووهش با هدف بررسی تتأثير صتفات شیصتيتی پتنجگانته بتر اعتيتاد بته کتار

1. Burke
2. Spence & Robbins
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باتوجهبه نقش تعدیلگری متغير حمایت سازمانی ادراکشده در سازمانهای دولتی صورت گرفته
است .بهعبارتدیگر ،هدف تحقيی حاضر این است که دریابد که ه ویوگیهتا و ابعتاد شیصتيتی
در شکلگيری و تقویت اعتياد به کار در سازمانهای دولتی مؤثر بوده و امکان بيشتری برای ظهتور
آن فراهم میکند و نقش تعدیلگری حمایت سازمانی ادراکشده گونه است؟

ادبیات علمی پژوهش
اعتیاد به کار
دنيای پرتالطم کس وکار فشارهای بیشماری بتر صتاحبان انتواع کست وکارهتا وارد ستاخته
است .امروزه سازمانها در حال کو کشدن و تجدید ساختار هستند که منجر به افزایش انتظارات
و تقاضاهای کاری و نيز افزایش ساعات کاری میشود (شافلی و همکاران.)107 :0559 ،1
بهررم پرکاربردبودن وا ه اعتياد به کار ،تحقيقات تجربی کمتی بترای بهبتود و افتزایش درک
افراد از این پدیتده صتورت گرفتته استت .ازایتنرو اتفتاق نظتر بتر معنتی و ابعتاد آن وجتود نتدارد
(تریس و همکاران .)0515 ،0اعتياد به کار ،سندروم کارکردن افراد در طی ساعات طتوالنی استت،
ضمن آنکه امکان جدایی آنها از فضای کاری فراهم نيست (ون ویچ و همکاران .)0514 ،3اعتياد به
کار با پرکاربودن متفاوت است .افراد پرکار ،کار را بهعنوان يزی واج

انجام میدهند و گاه آن

را یک وظيفۀ ارضاکننده میدانند اما معتادان به کار ،کار خود را بهعنوان مأمنی در نظتر متیگيرنتد
که میتوانند در حين انجام آن از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از کار دور شوند.
وا ۀ اعتياد به کار ،اولين بار توس اوتس )1971( 4به کار گرفته شده است .وی این وا ه را بته
منزل تۀ نيتتاز ريرقابتتلکنتتترل یتتا اجبتتار و نا تتاری بتترای کتتارکردن مستتتمر توصتتيف نمتتوده استتت
(اوتس .)11 :1971 ،این تعریف دربرگيرندۀ دو عنصر اصلی است :کارکردن بسيار شتدید ،وجتود
ميل ذاتی شدید برای کارکردن (مک ميالن و همکاران.)169 :0553 ،0
1. Schaufeli & et al
2. Taris & et al
3. Van Wijhe & et al
4. Oates
5. McMillan & et al
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اعتقاد بر این است که افراد معتاد به کار ،بيشتر از شرح وظایفی که از آنان انتظار متیرود ،کتار
میکنند و نسبت به کاری که از آنها انتظار میرود تالش بيشتری از خود نشان میدهند؛ بته نحتوی
که زندگی خارج از محي شغلیشتان را نادیتده متیگيرنتد .بنتابراین بایتد گفتت کته مشتهودترین
ویوگی افراد معتاد به کار این است که فراتر و بيشتر از يزی که الزامی است ،کار میکنند (بتولنز
و پولمنز.)0554 ،1
بهطورکلی اعتياد به کار ،مربوط به صرفکردن زمان قابتلمالحظتهای از وقتت در کتار استت؛
یعنی درگيری شناختی 1مداوم به همراه ترجي دادن به کار در طی اوقات فرارتت (استنير و زاهتر،0
 .)115 :0551اصطالح اعتياد به کار در بسياری از موارد به اشتباه در مورد افراد پرانر ی نيز به کتار
برده میشود .افراد پرانر ی عالوه بر داشتن رابطۀ خو با همکاران خود ،لذتبردن از فعاليتهای
فاقد سود مالی ،استراحت کافی و حضور مناس

در خانواده و جامعه ،زمان زیادی را نيز برای کتار

در نظر میگيرند .این افراد ،اشیاصی طبيعی هستند که تنها تفاوتشان با دیگران برنامهریزی صحي
در امور زندگی شیصی و کاری است.
باتوجهبه نوعشناسی اسپنس و رابينز ،اعتياد به کار براساس ميزان و درجۀ سه مؤلفۀ عجينشتدن
با کار ،3تمایل درونی به کار 4و لتذت از کتار 0مشتیو متیشتود .در افتراد معتتاد بته کتار ،درجتۀ
عجين شدن با کار باالست ،تمایل و کشش بسيار زیتادی بته کتار دارنتد ولتی از کتار لتذت زیتادی
نمیبرند .درمقابل ،مشتاقان به کار با کار عجين میشوند ولتی از کارشتان لتذت متیبرنتد وکشتش
افراطی به کار ندارند (ون ویچ و همکاران.)0514 ،
مدل پنجعاملی شخصیت

6

این مدل توافقی است ميان روانشناسان صفت که پنج بعتد یتا عامتل اصتلی در توصتيف همته
صفات شیصيت وجود دارد .این پنج بعد گسترده و دوقطبی ،پنج عامل بزرگ خوانده میشتوند و
1. Buelens, M., Poelmans
2. Snir & Zohar
3. Work Involvement
4. Feelings of Being Driven to Work
5. Work Enjoyment
6. Five Personality Factors Model
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این بزرگی نه بهدليل عظمت آنها ،بلکه بهدليتل گستترده و انتزاعتیبتودن آنهاستت (کاستتا و متک
کری.)171 :1990 ،1
شواهد متعددی مؤید این امتر استت کته تمتامی عوامتل شیصتيتی را متیتتوان در پتنج عامتل
شیصيتی طبقهبندی کرد(گلدبرگ .)1000 ،1995 ،پنج عامتل اصتلی عبارتنتد از :روانرنجتوری0؛
برونگرایی3؛ آزاداندیشی( 4گشودگی)؛ سازگاری 0و باوجدانبودن.6
عامل روانرنجوری درواقع شتاخو بتیثبتاتی هيجتانی استت .احساستاتی ماننتد :تترس ،رتم،
برانگيیتگی ،خشم و احساسگناه مبنای این مقياس هستند .ون داشتن احساستات منفتی ،اثترات
میربی بر سازگاری فرد دارد ،باالبودن نمترۀ افتراد در ایتن عامتل ،نشتاندهنتدۀ وضتعيت انطبتاقی
ضعيف او است ،بهویوه اگر فرد تحت فشار روانی شدید قرار بگيرد .باید توجه داشت که نمرۀ باال
در این شاخو لزوماً بيانگر اختتالل روانتی جتدی نيستت .ایتن شتاخو بيشتتر یتک خصوصتيت
شیصيتی را میسنجد.
شاخو دیگر در این آزمون ،برونگرایی است .افترادی کته در ایتن شتاخو نمترات بتاالیی
میگيرند معموالً اجتماعی هستند ،در عمل قاطع و فعال بوده ،هيجان و تحریک را دوست دارند.
عامل سوم ،سازگاری است .این نوع افراد بيشتر افراد کنجکاوی هستند که از نظریههای جدید
و ارزشهای ريرمتعارف لذت میبرند .معموالً افرادی که تحصيالت باالتری دارنتد در ایتن عامتل
نمرات باالتری بهدست میآورند .این شاخو با هوش ،ارتباط م بتتی دارد .در مقابتل افترادی کته
بسته هستند عالئی محدودتری دارند و از نظر اجتماعی محافظهکارترند.
عامتل هتارم ،باوجتدانبتودن استت .ایتن افتراد معمتوالً دارای هتدف و برنامتههتای از پتيش
تعيينشده و از نظر حرفه و تحصيل افتراد متوفقی هستتند .افتراد دارای نمترۀ بتاال در ایتن شتاخو
معموالً دقيی ،وقتشناس ،قابلاعتماد و تا حدی وسواسی هستند.
عامتل پتنجم ،آزاداندیشتی (گشتودگی) استت .ایتن افتراد معمتوالً نتوعدوستت ،دارای حتس
1. Costa & mc care
2. Neuroticism
3. Extraversion
4. Openness to Experience
5. Agreeableness
6. Conscientiousness
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همدردی و کمک به دیگران بوده و افتراد نقطتۀ مقابتل آنهتا بيشتتر مظنتون و اهتل رقابتت هستتند
(کاستا و مک کری.)115 :1990 ،1
حمایت سازمانی ادراکشده

2

ایدۀ حمایت سازمانی ادراکشده برای نیستتين بتار توست آیزنبرگتر و همکتاران ( )1916در
ادبيات سازمانی مطرح شتده استت .در پتی آن ،صتاح نظتران بته تحليتل گتونگی شتکلگيتری
حمایت سازمانی توجه خاص نمتودهانتد و عتالوهبتر آن بته بررستی تتأثيرات و پيامتدهای حمایتت
سازمانی در حوزههای فردی و سازمانی پرداختهاند .رفتارهای حمایتکننده رهبران و همچنين جتو
سازمانی ،میتواند موجبات فراهمآوردن حمایت سازمانی ادراکشده شود کته منظتور از حمایتت
سازمانی ،احساس و باورهای تعميمیافته افراد در این راستاست کته ستازمان نستبت بته همکتاری و
مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و دلواپس خوشبیتی و آینده آنهاستت
(آیزنبرگر و همکاران.)70 :1916 ،3
ارتباط متغیرهای پژوهش
افراد در سازمانها بهعنوان عضو فعال سازمان به ایفای نقش میپردازند و احستاس خشتنودی و
رضایتمندی خواهند کرد .برخی دیگر بهدنبال این احساس میکوشند در پی فرصتهای مناستبی
باشند تا با کس

آموزشهای الزم و موردعالقه خود ،بتوانند نقشهای خود را در سازمان بهخوبی

ایفا نمایند .کارکنانی که ميزان زیتادی از حمایتت ستازمانی ادراکشتده را تجربته متیکننتد ،ایتن
احساس را دارند که میباید باتوجهبه رفتارها و نگرشهای مناسبی در سازمان ایفای نقتش کننتد تتا
عمل آنها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدین وسيله حمایت سازمان را جبتران نماینتد.

براستتاس رویکتترد تبتتادل اجتمتتاعی ،حمایتتت ستتازمانی ادراکشتتده موجبتتات افتتزایش بهتترهوری،
عملکرد ،کمک به همکاران ،پيشرفت سازمان ،تعهد سازمانی عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی را
1. Costa & mc care
2. Perceived Organizational Support
3. Eisenberger & et al
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فراهم میکند (جوینر و باکاليس.)440 :0556 ،1
عوامل مؤثر بر بروز پدیده اعتياد به کار در پووهشهای صورتگرفته مورد مطالعه قرار گرفتته
است مانند :ویوگیهای جمعيتشتناختی (بتورک1999 ،؛ استپنس و رابينتز ،)1990 ،ویوگتیهتای
محي کاری (بورک1999 ،؛ اسپنس و رابينز ،)1990 ،احساس نارضایتی از وضع فعلی و نياز بترای
بهبود وضعيت خود (بتورک1999 ،؛ استپنس و رابينتز )1990 ،و ارزشهتای حتاکم بتر محتل کتار
(بورک )0551 ،از جمله عواملی هستند که در شکلگيری و ظهور اعتياد به کار مؤثرند.
پووهشهای متعددی نشان میدهد که تفاوتهای فردی ،یکی از متغيرهای اثرگتذار در اعتيتاد
به کار است .بنابراین میتوان اعتياد به کار را از زاویۀ شیصتيت افتراد و تفتاوتهتا و ویوگتیهتای
شیصيتی مورد مطالعه قرار داد (بورک و همکاران .)0556 ،از طرف دیگر شتواهد متعتددی مؤیتد
این امر است که تمتامی عوامتل شیصتيتی را متیتتوان در پتنج عامتل شیصتيتی طبقتهبنتدی کترد
(گلدبرگ.)1000 ،1995 ،0
برای م ال شواهد تجربی نشان میدهد که ميان برونگرایی و مؤلفتههتای اعتيتاد بته کتار رابطتۀ
م بت وجود دارد (بورک و همکاران )0553 ،و همچنين ميان گشودگی با تمایل درونتی بته کتار و
عجينشدن با کار رابطۀ م بتی وجود دارد (الونسبری و همکاران.)0553 ،3
باتوجهبه مطال

تشری شده در این بیش ،مدل مفهومی پووهش به شرح شکل ( )1است:

باتوجهبه مدل تحليلی فوق و در راستای هدف این پووهش که مطالعۀ تتأثير صتفات شیصتيتی
پنجگانه بر اعتياد به کار در سازمانهای دولتی ایران با نگاه به متغير حمایتت ستازمانی ادراکشتده
است ،این پووهش در صدد پاسخ به دو سؤال اصلی زیر است:
 .1تأثير صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتياد به کار در سازمانهای دولتی ایران گونه است؟
 .0نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراکشده در تأثير صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتيتاد بته
کار در سازمانهای دولتی ایران گونه است؟

1. Joiner & Bakalis
2. Goldberg
3. Lounsbury & et al
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روانرنجوری
برونگرایی
صفات شیصيتی

اعتياد به کار

باوجدانبودن

پنجگانه

سازگاری
حمایت سازمانی

آزاداندیشی

ادراکشده

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پووهش حاضر از نظر هدف ،از نتوع توستعهای و بتر حست

نحتوۀ گتردآوری دادههتا از نتوع

پيمایشی از شاخۀ همبستگی است که توضي آنها به شرح زیر است.
جامعۀ آماری این پووهش تمامی کارکنان دیوان محاسبات کشورند که حجم جامعه  0155نفر
است .روش نمونهگيری در مرحلۀ کيفی (مصاحبه) بهصورت قضاوتی و تعمدی بوده استت .بتدین
منظور با  35نفر از مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات ،مصتاحبههتای نيمتهستاختاریافته صتورت
گرفت.
روش نمونهگيری در مرحلۀ کمی (پرسشنامه) بهصورت نمونهگيری تصادفی ساده است .حجم
نمونه با استفاده از فرمول شارل کوکران برای جامعۀ محدود با مقدار خطای  0درصد 335 ،نفر بود.

18
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 = nحجم نمونه،
N

حجم جامعه،

p

احتمال موفقيت،

، 1 p  q
  dاشتباه مجاز و

  tضری متناظر با احتمال اشتباه در سط معين 1  

ابزار و روش گردآوری اط عات
در این پووهش ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و مصاحبۀ نيمهساختاریافتته استتفاده شتده
است.
در سط کيفی برای انجام مصاحبه از پروتکتل مصتاحبه استتفاده شتد .پروتکتل مصتاحبه ایتن
پووهش به شرح جدول ( )1است.
جدول  .9پروتکل مصاحبه
تاریخ مصاحبه:

محل مصاحبه:

زمان شروع مصاحبه:

زمان پایان مصاحبه:

سمت مصاحبهشونده:

سابقۀ کاری:

سؤاالت
به نظر شما پدیدهای با عنوان اعتياد به کار در این سازمان مصداق دارد؟
به نظر شما ميزان رضتایت کارکنتان شتارل در ایتن ستازمان گونته استت؟ (برداشتت ختود را از اظهتار نظرهتای
همکاران در این زمينه لحاظ کنيد).
شما ميزان حمایت این سازمان را از کارکنان (بهصورتکلی) گونه ارزیابی میکنيد؟
به نظر شما ویوگیهای شیصيتی تا ه ميزان در شيوۀ انجام کار در این سازمان نمود پيدا میکنند؟

درمجموع با  35نفر از مدیران و کارکنتان دیتوان محاستبات ،مصتاحبههتای نيمتهستاختاریافتته
صورت گرفت که نتایج آن در بومیسازی پرسشنامه و تحليل یافتههای پووهش استفاده شد.
11
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در سط کمی ،بترای گتردآوری دادههتا از سته پرسشتنامه استتفاده شتد .پرسشتنامۀ اول بترای
اندازهگيری وضعيت اعتياد به کار در سازمانهای دولتی استفاده میشود .بهطورکلی این پرسشنامه،
اعتياد به کار را در قالت

سته مؤلفتۀ :لتذت از کتار ،عجتينشتدن بتا کتار و تمایتل درونتی بته کتار

اندازهگيری میکند .پرسشنامۀ دوم ،پرسشنامۀ سنجش صتفات پتنجگانته شیصتيتی ()NEO-PI-R
است که در قال

پنج مؤلفۀ :روانرنجوری ،برونگرایی ،باوجدانبودن ،ستازگاری و آزاداندیشتی

بررسی میشود .پرسشنامۀ سوم هتم کته پرسشتنامۀ استتاندارد الماستترو استت ،بترای انتدازهگيتری
وضعيت حمایت سازمانی ادراکشده استفاده شد.

روایی و پایایی پرسشنامۀ تحقیق
روایی همگرا
برای سنجش ميزان تبيين متغير پنهان توس متغيرهای مشاهدهپذیر از شتاخو روایتی همگترا

9

استفاده متیشتود (بتارکلی و همکتاران .)1990 0،بترای شتاخو متوست واریتانس استتیراجشتده
( )AVEحداقل مقدار  500مقدار قابلقبولی است .جدول ( )0ميانگين واریتانس استتیراجشتده هتر
یک از متغيرهای مدل مفهومی پووهش را نشان میدهد.
جدول  .2میانگین واریانس استخرا شده
متغیر

متوسط واریانس استخرا شده ()AVE

صفات شیصيتی پنجگانه

5075

حمایت سازمانی ادراکشده

5065

اعتياد به کار

5063

باتوجهبه اینکه تمامی مقادیر متوس واریانس استیراجشده هر سه متغير پووهش بتاالتر از 500
است ،لذا میتوان گفت که پرسشنامۀ پووهش از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است.
1. Convergent Validity
2. Barclay et al.
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روایی واگرا
روایی واگرا 9توانایی یک مدل اندازهگيری انعکاسی در ميزان افتراق مشتاهدهپتذیرهای متغيتر
پنهان آن مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در متدل را متیستنجد .بتدین منظتور از آزمتون بتار
مقطعی استفاده میشود .براساس آزمون بار مقطعی 0بار عاملی هتر متغيتر مشتاهدهپتذیر روی متغيتر
پنهان مربوط به خود باید حداقل  501بيشتر از بار عاملی همان متغير مشاهدهپذیر بر متغيرهای پنهتان
دیگر باشد (هير و همکاران .)0511 ،3براساس نتایج این آزمون ،روایی واگرای متغيرهای پتووهش
به شرح جدول ( )3تأیيد شد.
جدول  .3روایی واگرا بارهای عاملی متقابل
متغیر

صفات شخصیتی پنجگانه

حمایت سازمانی
ادراکشده

اعتیاد به کار

آزاداندیشی

5/179079

5/756093

5/746013

برونگرایی

5/150719

5/673010

5/634163

روانرنجوری

5/710330

5/631079

5/610571

سازگاری

5/140999

5/750404

5/669009

باوجدانبودن

5/179556

5/750105

5/707510

5/677931

5/619064

5/715103

5/607165

5/646609

5/114705

5/747173

5/604373

5/134751

5/671900

5/677500

5/111066

5/631010

5/671090

5/151099

5/011117

5/030090

5/750415

اعتياد به کار

1. Discriminant Validity
2. Cross Loading
3. Hair & et al.
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(ادامه) جدول  .3روایی واگرا بارهای عاملی متقابل
صفات شخصیتی پنجگانه

متغیر

حمایت سازمانی ادراکشده

حمایت سازمانی
ادراکشده

اعتیاد به کار

5/090036

5/775006

5/615576

5/001131

5/617607

5/000690

5/075019

5/741971

5/004059

5/634710

5/709960

5/091619

5/750941

5/151949

5/671550

5/00900

5/774536

5/095109

5/731571

5/137119

5/701931

5/750015

5/115116

5/671007

روایی تشخیصی
بر اساس آزمون فورنل  -الرکر یتک متغيتر پنهتان در مقایسته بتا ستایر متغيرهتای پنهتان ،بایتد
پراکندگی بيشتری را بين مشاهدهپذ یرهای خود داشته باشتد ،تتا بتتوان گفتت متغيتر پنهتان متدنظر،
روایی تشیيصی باالیی دارد .بر این اساس جذر ميانگين استیراجشده هر متغير پنهان باید بيشتتر از
حداک ر همبستگی آن متغير پنهان با متغيرهای پنهان دیگر باشتد (فورنتل و الرکتر .)1911 ،1نتتایج
بررسی این آزمون روایی تشیيصی مدل اندازهگيری را تأیيد کرد.
جدول  .4ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون
متغیر

صفات شخصیتی

حمایت سازمانی

اعتیاد به

پنجگانه

ادراکشده

کار

صفات شیصيتی پنجگانه

1055

حمایت سازمانی ادراکشده

5011

1055

اعتياد به کار

5013

5011

1055
1. Fornell & Larcker
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آزمون کیفیت مدل اندازهگیری
این آزمون توس شاخو اشتراک یا روایی متقتاطع محاستبه متیشتود .ایتن شتاخو درواقتع
توانایی مدل مسير را در پيشبينی متغيرهای مشاهدهپتذیر از طریتی مقتادیر متغيتر پنهتان متناظرشتان
میسنجد .براساس نتایج این آزمون ،مقادیر م بت بوده و نشان از کيفيت مدل اندازهگيری پتووهش
دارد.
جدول  .1شاخص اشتراک یا روایی متقاطع
متغیر
صفات شیصيتی پنجگانه

1-SSE/SSO
5075

حمایت سازمانی ادراکشده

5065

اعتياد به کار

5060

آزمون پایایی مدل اندازهگیری
جدول ( )6نتایج خروجی نرمافزار را درخصتوص شتاخوهتای پایتایی متغيرهتای پتووهش را
نشان میدهد.
جدول  .6پایایی متغیرهای مشاهدهپذیر ،آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب
متغیر

بار عاملی

پایایی مرکب

آلفای کرونباخ

5/71
5/11
اعتياد به کار

5/13
5/10

5/91

5/11

5/11
5/71
5/77
5/69
5/70
حمایت سازمانی ادراکشده

5/76
5/15
5/77
5/14
5/11
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(ادامه) جدول  .6پایایی متغیرهای مشاهدهپذیر ،آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب
متغیر

بار عاملی

آزاداندیشی

5/11

برونگرایی

5/15

روانرنجوری

5/71

سازگاری

5/10

باوجدانبودن

5/11

پایایی مرکب

آلفای کرونباخ

5/19

5/90

نتایج بررسی بارهای عاملی متغيرها برای بررسی پایتایی متغيرهتای مشتاهدهپتذیر نشتان داد کته
مقادیر تمام بارها بيشتر از مقدار پيشنهادی هالند )1999( 1یعنی  507است و بنابراین پایایی ستؤاالت
پرسشنامه تأیيد شد .همچنين نتایج بررسی آلفای کرونبتاخ کته بترای بررستی پایتایی یتا ستازگاری
درونی بين متغيرهای مشاهدهپذیر در یک مدل اندازهگيری انعکاسی است بيشتر از مقدار پيشنهادی
کرونباخ )1901( 0یعنی  507است که قابلقبولبودن این شاخو را نشان میدهتد .شتاخو آلفتای
کرونباخ فرض بر این دارد که متغيرهای مشاهدهپذیر هر مدل اندازهگيری دارای وزنهای یکستانی
هستند و درواقع اهميت نسبی آنها را با هم برابر میگيرد .برای رفع این مشکل از شاخو پيشنهادی
ورتس و همکاران ( )1974با عنوان پایایی مرک

کمک گرفته میشود .در این شتاخو بته علتت

اینکه هنگام محاسبه ،از بارهای عاملی گویهها استفاده میشود ،مقادیر پایتایی مرکت
آلفای کرونباخ بيشتر و بهتر نشان می دهد .نتتایج بررستی پایتایی مرکت

را نستبت بته

نشتان داد کته مقتدار ایتن

گویهها تأیيد شد (هنسلر و همکاران.)0511 3،

شاخو بيشتر از  507است و بنابراین پایایی مرک

تجزیهوتحلیل دادهها
توصیف جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
همانطورکه در بیش قبل بيان شد در مجموع  335نفر از کارکنان و مدیران دیوان محاستبات

1. Hulland
2. Cronbach
3. Henceler et al.
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کشور در تکميل پرسشنامه پووهش مشارکت کردند .از این افراد  09درصتد مترد و  41درصتد زن
بودند .همچنين  1100درصد از آنها از لحاظ سنی در بازۀ بين  05تا  35ستال 0709 ،درصتد در بتازۀ
بين  31تا  45سال 1607 ،درصد در بازؤ بين  41تا  05سال و مابقی بيشتر از  05سال سن داشتند.
همچنين افراد مذکور از لحاظ سابقۀ کار نيز مورد بررسی قرار گرفتند که  1709درصد از آنهتا
سابقۀ کمتر از  0سال 0604 ،درصد سابقۀ بين  6تا  15سال 3001 ،درصد بين  11تا  05سال ستابقه و
مابقی باالتر از  05سال سابقه داشتند .بررسی وضعيت تحصيلی آنها نيز نشتان داد کته  13درصتد از
آنهتتا دیتتپلم 0 ،درصتتد فتتوق دیتتپلم 31 ،درصتتد کارشناستتی و  44درصتتد نيتتز دارای تحصتتيالت
کارشناسی ارشد و باالتر بودند .درنهایت وضعيت مشارکتکنندگان از لحاظ وضتعيت استتیدامی
نشان داد که  76درصد از آنها استیدام رسمی 19 ،درصد استیدام پيمتانی و صترفاً  0درصتد آنهتا
استیدام قراردادی بودند.
آزمون مدل مفهومی پژوهش
در پووهش حاضر ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حتداقل مربعتات ستاختاری بته
کمک نرمافزار Smart PLSاستفاده شده است .شکل ( )0خروجی نترمافتزار را در خصتوص متدل
مفهومی پووهش نشان میدهد.

شکل  .2ضرایب مسیر متغیرها
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جدول ( )7خالصۀ آماری شکل فوق را در رابطه با سوال اول پووهش ،نشان میدهد.
جدول  .2خ صه نتایج مدل ساختاری در رابطه با سؤال اول پژوهش
روابط

ضریب تعیین

ضرایب مسیر

تاثير صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتياد به کار

50056

70165

مسير بزرگتتر از مقتدار

همانطورکه دادههای جدول ( )7نشان میدهد باتوجهبه اینکه ضری

بحرانی ( )0001است ،لذا با  99درصد اطمينان میتوان گفت که صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتياد
به کار تأثير معنیداری دارد.
جدول ( )1خالصۀ آماری شکل ( )0را در رابطه با سؤال دوم پووهش ،نشان میدهد.
جدول  .8خ صه نتایج مدل ساختاری در رابطه با سۀال دوم پژوهش
روابط

ضریب تعیین

ضرایب مسیر

تأثير تعدیلگری حمایت سازمانی ادراکشده بر رابطه اعتياد به کار

50017

50010

براساس دادههای جدول فوق میتوان گفت که بهدليل اینکته ضتری

مستير کتو کتر از 0001

است ،لذا میتوان گفت که حمایت سازمانی ادراک شده ،بر رابطته بتين اعتيتاد بته کتار و صتفات
پنجگانه شیصيت تأ ثير مستقيمی دارد .در ادامه بررسی ایتن اثتر بته صتورت ريتر مستتقيم صتورت
میگيرد.
برای بررسی اثر ريرمستقيم تعدیلگری حمایت سازمانی ادراکشده در تأثير صفات پتنجگانته
شیصيت بر اعتياد به کار از آزمون اندازۀ اثر استفاده شد .کوهن ( )1911برای این معيار بته ترتيت
سه مقدار  5010 ،5050و  5030را برای ميزان اثر ضعيف ،متوس و قوی بيان نمود .نتایج بررسی این
66

تأثیر صفات شخصیتی بر اعتیاد بهکار باتوجهبه متغیر تعدیلگر حمایت سازمانی ادراکشده

آزمون نشان داد که این مقدار برای حمایت سازمانی ادراکشده برابر با  50017استت کته نشتان از
اثر تعدیلگری مناس

حمایت سازمانی ادراکشده دارد.

برازش مدل اندازهگیری
1

معيار توان دوم همبستگی که ضری تعيين نيز ناميده میشود ،نشتاندهنتدۀ قتدرت پتيشبينتی
متغير وابسته از روی متغيرهای مستقل است .براساس نتایج این آزمون صتفات پتنجگانته شیصتيت
قادر به تبيين  70درصد از تغييرات اعتياد به کار است.
جدول  .1مقدار ضریب تعیین
متغیر

ضریب تعیین

صفات شیصيتی پنجگانه

---

حمایت سازمانی ادراکشده

---

اعتياد به کار

5070

مدلهایی که با رویکرد واریانسمحور از طریی نرمافزارهای واریانسمحور ماننتد Smart PLS

مورد بررسی قرار می گيرند ،فاقد شاخصی کلی برای نگاه به مدل بتهصتورت یکجتا هستتند؛ یعنتی
شاخصی برای سنجش کل مدل شبيه به رویکرد کواریانسمحور(ماننتد رویکترد نترمافتزار ليتزرل)
وجود ندارد .اما در تحقيقات میتلف توس تننهاوس 0و همکاران ( )0550در ایتن حتوزه پيشتنهاد
1. R Square
2. Tenenhaus
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شد که از شاخصی به نام  GOFکه می توان بته جتای شتاخو هتای برازشتی کته در رویکترد هتای
کواریانسمحور وجود دارد ،استفاده کرد .این شتاخو هتر دو متدل ستاختاری و انتدازه گيتری را
بهصورت یکجا در نظر گرفته و کيفيت آنها را مورد آزمون قرار میدهد .ایتن شتاخو بتهصتورت
مجذور حاصلضر ميانگين ضری

تعيين و ميانگين مقادیر اشتتراکی بتهصتورت دستتی محاستبه

میشود.

ازآنجاکه این مقدار به دو شاخو مذکور وابسته است ،حدود این شتاخو بتين صتفر و یتک
بوده و وتتزلس و همکتاران ( )0559سته مقتدار 5051؛  5000و  5036را بتهترتيت

بتهعنتوان مقتادیر

ضعيف؛ متوس و قوی برای  GOFمعرفی نمودند .جدول ( )15مقتادیر اشتتراکی و ضتری

تعيتين

موردنياز برای محاسبه  GOFرا در این پووهش نشان میدهد.
جدول  .91مقادیر اشتراکی و ضریب تعیین
متغیر

مقادیر اشتراکی

صفات شیصيتی پنجگانه

5075

حمایت سازمانی ادراک شده

5065

اعتياد به کار

5063

ضریب تعیین

5070

جدول  .99نتایج برازش مدل کلی
GOF
5060

5017

5006

باتوجهبه مقدار بهدستآمده بترای  GOFبته ميتزان  5006بتوده کته بتاالتر از مقتدار پيشتنهادی
وتزلس و همکاران )0559( 1یعنی  5036است که قوی بودن مدل را نشان میدهد و بنابراین برازش
مناس

مدل کلی تأیيد میشود.
1 - Wetzels
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بحث و نتیجهگیری
پووهش حاضر به بررسی تأثير صفات شیصيتی پنچگانه بر اعتياد به کتار در دیتوان محاستبات
کشور باتوجهبه نقش تعدیلگری متغيتر حمایتت ستازمانی ادراکشتده پرداختت .تحقيقتات نشتان
میدهد که متغيرهای جمعيتشناختی و ویوگیها و شرای کتاری ،نقتش مهمتی در شتکل گيتری
اعتياد به کار دارد (بورک0551 ،؛ مک ميالن و همکاران .)0553 ،یافتتههتای پتووهش حاضتر نيتز
نشان میدهد که عوامل صفات شیصيتی پنجگانه تأثير معنیداری بتر اعتيتاد بته کتار دارنتد .نتتایج
آزمون مدل مفهومی پووهش نشان داد که اعتياد به کار به ميتزان  50700توست صتفات شیصتيتی
پنجگانه پيشبينی می شود .درادامه نتتایج ایتن پتووهش بتا پتووهش بتورک و همکتارانش ()0556
مقایسه میشود.
همراستا با نتایج این پووهش ،بررسی پووهش بورک و همکارانش ( )0556نشان متیدهتد کته
روانرنجوری ،با هدفمندی رابطه منفی دارد .بهعبارتدیگر ،افرادی که د ار اضتطرا  ،استترس
و افسردگی هستند از توانایی تدوین هدف و پيگری آن ناتوانند .یافتههای آنها نشتان متیدهتد کته
روانرنجوری با تمایل درونی به کار رابطۀ م بت دارد.
همچنين یافتههای بورک و همکارانش ( )0556نشان میدهد که برونگرایتی بتا لتذت از کتار
رابطۀ م بت و معنیداری دارد .بهبياندیگر ،آن دسته از کارکنانی که روحيتۀ معاشترتی و اجتمتاعی
باالیی دارند احتمال اعتياد به کار در آنها بيشتر است.
همچنين یافتههای بورک و همکارانش( )0556بتا یافتتههتای ایتن پتووهش در خصتوص تتأثير
گشودگی بر اعتياد به کار همراستاست .بهطوریکه یافتههای آنها نشان میدهد گشودگی بتا لتذت
از کار بهعنوان یکی از مؤلفههای اعتياد به کار ارتباط م بتی دارد .بهبياندیگر کارکنانی کته تمایتل
زیادی به کس ایدهها و تجار نو دارند بيشتر از کار خود لذت میبرند.
همچنين یافتههای آنها درخصوص رابطۀ سازگاری بهعنوان یکی از عوامل شیصيتی و لذت از
کار بهعنوان یکی از مؤلفههای اعتياد به کار نشان میدهد که رابطه م بتی با هم دارند .کته بتا نتتایج
پووهش حاضر منطبی است.
درپایان بر خالف یافتههای پووهش حاضر که تأثير معنیداری با باوجدانبودن بر اعتياد به کتار
داشت ،پووهشهای بورک و همکارانش نشان داد که صرفاً بين این دو ارتباطی وجود نتدارد .ایتن
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ناسازگاری یافتهای را می توان احتماال ناشتی از جامعته آمتاری پتووهش متفتاوت بتين دو پتووهش
دانستتت .در جامع تۀ پووهشتتی حاضتتر بتتهدليتتل ماهيتتت حستتا رستتی و قضتتاوتگونتته اک تتر آنهتتا
باوجدانبودن از حد باالیی برخوردار است که باالبودن حد این متغير احتماالً منجر به اعتياد به کار
بين کارکنان موردمطالعه دارد.
نتایج آزمون اندازۀ اثر ،نشان داد که اثتر تعتدیلگتری حمایتت ستازمانی ادراکشتده در تتأثير
صفات شیصيتی پنجگانه بر اعتياد به کار برابر بتا  5001استت .در بررستی و مقایسته پتووهشهتای
مشابه میتوان گفت :با درنظرگرفتن نتایج اعتياد به کار در یک دورۀ زمانی کوتاهمتدت ،متیتتوان
انتظار داشت که اعتياد به کار در درازمدت نسبت به کوتاهمدت پيامدهای منفیتری خواهد داشت.
بهررم اینکه از طرفی افزایش رفتار منجر به اعتياد به کتار ممکتن استت در کوتتاهمتدت پيامتدهای
م بتی برای خود کارکنان داشته باشد ،کمالگرایی پایدار ،بیاعتمادی به دیگران و سالمت ذهنی و
فيزیکی ضعيف معتادان به کار میتواند در درازمتدت کيفيتت کتار تيمتی ،ارتباطتات و اختالق در
گروههای کاریشان را تضعيف کند .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که اوالً اعتياد به کار با عملکرد
و رضایت شغلی فرد در کوتاهمدت ،ارتباط م بت دارد .ثانيتاً ،اعتيتاد بته کتار کارکنتان بتا ستالمت
روانی و فيزیکی ضعيف آنان به کمالگرایی ،مشکالت مربوط بته ارتباطتات ضتعيف اجتمتاعی در
محل کار و عملکرد شغلی ضعيف کارکنان در طوالنیمدت ارتباط دارد (ون ویچ؛  .)0514برختی
از نویسندگان نسبت به اعتياد به کار دیتدگاهی م بتت داشتتند؛ بترای م تال ،متا لوتز ( )1915طبتی
مصاحبهها و مطالعاتی که بتين بتيش از  155معتتاد بته کتار انجتام داده استت ،دریافتت کته آنهتا از
زندگیکردن با کارشان خشنودند و از آن لذت میبرند .او ترجي داد که به اعتياد به کار بهعنتوان
رویکردی م بت بنگرد که در آن فرد سیت کار میکند نه بهدليل صرف وقت ،بلکه بهدليل عالقته
شدیدی که به کار دارد .عالقه این افراد به حدی است که حتی زمانی که کار نمیکنند به کارشان
فکر میکنند .برخی نيز دیدگاهی منفی نسبت به اعتياد به کار داشتند.
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