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چکیده
با هدف بررسی رابطه بین محرومیت احساسی، مصاحبت اجتماعی و پژوهش حاضر

تنهایی در سازمان با خوشبختی در کار ضمن بررسی اثر تعدیل کننده کنترل شغلی انجام 
یشی انجام این مطالعه از لحاظ هدف کاربردي، از نوع توصیفی و با روش پیما.شده است
هاي دولتی شهر سمناننفر از کارکنان سازمان212جامعه آماري در این مطالعه . شده است

، روش حداقل هاتحلیل دادهانتخاب شدند براي دسترسدرگیريروش نمونهاست که به
جهت سنجش روایی . مورد استفاده قرار گرفتSmart PLS2مربعات جزئی و نرم افزار 

را بهره گرفته شده به منظور برازش پایایی، آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار از روایی همگ
دهدنشان مینتایج . باشدمی7/0هاي پژوهش بیشتر از گرفت و ضریب آن براي تمام سازه

اما  مصاحبت تأثیر مثبت و معناداري داردمحرومیت احساسی بر تنهایی در سازمان که 
نتایج پژوهش . گذارداداري در میزان احساس تنهایی کارکنان میاجتماعی تأثیر منفی و معن

همچنین تنهایی در .را تأیید کردتنهایی و احساس خوشبختی در کار و معنادار ثبت اثر م
کند، ولی گري میسازمان رابطه میان محرومیت احساسی و حس خوشبختی را میانجی

با این وجود، . کندگري نمیجیرابطه میان مصاحبت اجتماعی و حس خوشبختی را میان
.کندکنترل شغلی رابطه میان تنهایی در سازمان و حس خوشبختی را تعدیل می

محرومیت احساسی، مصاحبت اجتماعی، تنهایی در سازمان، خوشبختی :واژگان کلیدي
در کار، کنترل شغلی
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مقدمه 
ت در سطح زندگی ها در سطح جهانی و افزایش تعارضاامروزه به دلیل گسترش سازمان

ها در برابر پذیري افراد و سازماناجتماعی افراد و تغییرات چشمگیر محیطی و اجتماعی، انعطاف
الحسینی المدرسی و (مشکالت، تعارضات و تغییرات اهمیت زیادي پیدا کرده است 

براي روانشناسان و مطالعه کنندگان رفتار انسانی همیشه ). 1396فیروزکوهی برنج آبادي، 
ناخت احساسات تنهایی در افراد و نحوه تأثیرگذاري آن شگفت انگیز و دشوار بوده است ش
هاي اخیر شاهد این بوده ایم که تنهایی به عنوان یک موضوع پژوهش در سال). 2017، 1استوهر(

تحقیقاتی که در زمینه تنهایی . محبوب در روانشناسی اجتماعی و علوم اعصاب مطرح شده است
کننده این احساس در هاي شخصی به عنوان عامل تعییناست عمدتاً بر ویژگیصورت گرفته 

تنهایی ). 2005، 2رایت(گیرد هاي محیط کار را نادیده میمحل کار تأکید دارد و ویژگی
احساسی است که بیانگر عدم ارضاي نیازهاي اجتماعی فرد از نظر کمیت یا کیفیت در ارتباط با 

افراد ). 2017استوهر، (ضرر است اس به طور معمول کوتاه مدت و بیدیگران است، اما این احس
ییتنها). 2009و همکاران، 3کاسیپو(تنها غالباً تعامالت اجتماعی را کمتر لذت بخش می دانند

و کمبود و ذهنیموانع خود ساخته لیدهد که فرد به دلیرخ میمعموال هنگامکارکنان 
از ییبه سطح باالاحساسنیو اگیرد ي خود در نظر میي برادیرا تهدگرانیارتباطات، د
تمایل به ). 2005؛ رایت، 2012، 4ارتوسان و اردیل(شودیاز جامعه منجر میگانگیاضطراب و ب

و 5هاوکلی(شود هاي اجتماعی ضعیف معموالً در افراد منزوي و تنها دیده مینمایش مهارت
ك و جهانی با ابعاد عاطفی، شناختی، انگیزشی و تنهایی تجربه انسانی مشتر.)2010کاسیپو، 

گذارد بنابراین تنهایی بر روابط میان کارمند و سازمان تأثیر می.)2004، 6گاالنکی(رفتاري است 
ارتوسان (باشدتنهایی در سازمان و میزان احساس خوشبختی کارکنان می تواند متأثر از احساس 

.)2012و اردیل، 
اند که اظهار داشته» هاروانشناسی اجتماعی سازمان«خود با عنوان در کتاب 7کاتز و کان
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موسسات به منظور انجام اثربخش وظایف خود نیازمند کارکنانی هستند که ماوراي الزامات و 
احساس ). 1396نیا و رهنما، رحیم(هاي اصلی خود در سازمان عمل کنند هاي نقشنیازمندي

و 1وار(شود به ذهنی یا روانی کارکنان در نظر گرفته میخوشبختی کارکنان به عنوان یک تجر
گیرد هاي عاطفی و هم شناختی کارکنان را در بر میاین احساس هم جنبه). 2004همکاران، 

گذارد، افراد را قادر احساس خوشبختی کارکنان نقش مهمی بر زندگی فرد می). 1997، 2داینر(
شند و به دنبال اهداف ارزشمندي در زندگی حرکت سازد تا بازیگران مستقل زندگی خود بامی

احساس خوشبختی به شدت تحت تأثیر عناصر مربوط به نگرش، خود ). 3،2014میلز(کنند 
دهند که محققان معتقدند که کارکنان محیط کاري را ترجیح می.تصویري و انگیزش است

هاي آنها می شود، جر به رفع نیازیی را که منمتناسب با شخصیت هایشان باشد و احتماالً انگیزه ها
هاي گوناگون مانند ها توانستند طیفی از انگیزهزمانی که سازمان). 2014، 4علی(برطرف کند 

هاي کاري انعطاف پذیر را ارائه دهند، احتمال دارد که کارکنان احساس مثبتی در سازمان روش
مطابق با دیدگاه ).2008، 5ستباپتی(داشته باشند و به دنبال کمک کردن به سازمان باشند 

اي منفی و با کنترل ، سالمت احساسی و ذهنی کارکنان با نیازمندي هاي شغل رابطه6کاراسک
هایی از کاهش تندرستی و در زمان ما به صورت اتفاقی نشانه. اي مثبتی داردبرشغل رابطه

). 2012و همکاران، 7بوکرمن(شود سالمت کارکنان مشاهده می
ادبیات مدیریت به پدیده تنهایی در سازمان ، محرومیت احساسی و مصاحبت اگرچه در

اجتماعی کمتر توجه شده است، اما این موضوع در محل کار داراي تأثیرات مختلفی هم بر 
هاي این یافته). 2012ارتوسان و اردیل، (کیفیت کار و هم زندگی شخصی کارکنان دارد 

موجود در ادبیات رفتار سازمانی و درك بهتر محرومیت تواند براي پرکردن شکاف پژوهش می
از طرف . احساسی، مصاحبت اجتماعی، تنهایی در سازمان و خوشبختی کارکنان مفید باشد

هاي دولتی مستعد بروز محرومیت احساسی، کمبود روابط دیگر امروزه کارکنان در سازمان
تأثیر محرومیت احساسی تااستصدددرحاضرمقالهلذا،.  سازنده، افسردگی و اضطراب هستند
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همچنین بررسی رابطه میان تنهایی در . و مصاحبت اجتماعی را بر تنهایی در سازمان بسنجد
گر کنترل شغلی از دیگر اهداف سازمان و احساس خوشبختی کارکنان با توجه به نقش تعدیل

.این پژوهش است

نظري پژوهشمبانی
1خوشبختی در کار

هاي اي در صدر گفتمانگذشته، موضوع رفاه و خوشبختی به طور فزایندهطی چندین دهه
اصطالح ). 2012، 3و شارپلس2باي واتر(سیاسی، تجاري، سازمانی، علمی و فرهنگی بوده است 

هایی همچون رفاه، سعادت، بهزیستی، آسایش، خوشحالی، تحقق خوشبختی غالبأ با واژه
اند؛ چه خوشبختی را به این صورت نیز تعریف کردهاگر . ها و رضایت مرتبط استخواسته

بخش از زندگی یا یک وضعیتی که بوسیله سالمتی، شادي و دارایی شرایطی خوب یا رضایت
در صورتی که ما خوشبختی را به عنوان وضعیتی توأم با شادي، سالمتی و دارایی . شودتعیین می

تصور عمومی، دو مفهوم خوشبختی و دهد که بر خالفبدانیم، این به خودي خود نشان می
یکی از مطالعات اخیر که به وسیله فیشر و همکاران ). 2015، 4ایک والگو(رفاه یکسان نیستند 

5فیشر(صورت گرفته خوشبختی را با موضوعات مربوط به دین، معنویت و روح مطرح کرده اند 

شادي و معنویت واقعیت این است که مفاهیمی همچون خوشبختی،). 2002و همکاران، 5فیشر(
ایک (شود روند و اغلب این مفاهیم با یکدیگر ترکیب میگاهی اوقات به جاي هم به کار می

فیشر خوشبختی معنوي را به عنوان مفهومی بر مبناي ارزشهاي کارکنان تعریف ). 2015والگو، 
ختی خوشب. باشدکرد که مرتبط با سؤاالتی درباره اصالت انسان و معنا یا هدف زندگی می

فیشر، (معنوي بیانگر کیفیت روابطی است که افراد با خودشان، دیگران، محیط یا خداوند دارند 
خوشبختی در کار به عنوان یک معیار براي مدیریت عملکرد و یک شاخص کلیدي ). 2008

شود که می تواند منجر به بهترین روش هاي خالقانه براي بهبود سازمان شناخته می
هاي ضروري براي حفاظت از مطابق با قانون موظف به تضمین مسئولیت گامکارفرمایان .گردد
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با 2و سیکزنت میهالی1سلیگمن). 2015ایک والگو، (سالمتی، ایمنی و خوشبختی در کار هستند 
آنها بجاي . هاي مثبت روانشناسی، هر دو در پیدایش مفهوم خوشبختی مؤثر بودندتمرکز بر جنبه

توان ها و ساختارهایی را میمت توجه کردند و معتقد بودند که سیستمتوجه به بیماري به سال
کشف کرد که قبل از اینکه مشکالت سالمت روانی بوجود بیاید، راهکاري را براي رشد فراهم 

). 2015ایک والگو، (کند می
احساس خوشبختی در کار صرفاً مرتبط با عوامل ملموس همچون حقوق، سود یا ارتقا 

ختی کارکنان به وسیله احساسات مثبت و ادراك نسبت به محل کار که می تواند خوشب. نیست
؛ هارتر و همکاران، 2012ابراهیم، (شود منجر به شادي و نیروي کاري سازنده شود، سنجیده می

فرد، سالمت یکیزیفیمنیاتوأم با بخشتیرضابه عنوان حالتییخوشبختهمچنین). 2003
در یو شخصیاجتماعطیشرا،یطیمحيدر سه حوزهیرفاه شخصوياحرفهشرفتیروان، پ

لیمحل کار تسهيهاساختارها و ستمیسقیاز طرمی تواند خوشبختی. شودشناخته میمحل کار 
.)2015ایک والگو، (کندیمکیتحرنیز کارمند را ياو حرفهیشخصيهاشرفتیشود که پ

، 3؛ استوارد2014میلز، (وشبختی در کار دارد ها نقش مهمی در بهبود حس خشکل گیري گروه
اداره ها و سازمان هاي % 67در کشور انگلستان نشان داد که 2011یک بررسی در سال ). 2005

شرکت هاي خصوصی که مورد مطالعه قرار گرفتند، یک استراتژي رفاه و % 34دولتی و 
همچنین میلر ). 2015همکاران، و 4گیلچریست(اند خوشبختی در کار را در محل کار پیاده کرده

هاي مرتبط با احساس در تحقیق خود نشان داد که سازمانی که به دنبال ایجاد برنامه)2016(
مطالعه پیشینه پژوهش . وري و سود بیشتري را بدست خواهد آوردخوشبختی در کار است، بهره

گذارد تأثیر میدهد که عوامل مختلفی بر احساس شادي و خوشبختی در محیط کارنشان می
در پژوهش حاضر به بررسی نقش تنهایی در سازمان ، محرومیت ). 1392انصاري و همکاران، (

. احساسی، مصاحبت اجتماعی و کنترل شغلی بر احساس خوشبختی در کار پرداخته شده است
ها و مدل مفهومی پژوهشبراي این منظور ابتدا هر کدام از این متغیرها تشریح و سپس فرضیه

.شودذکر می
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1محرومیت احساسی

هاي گذشته، در مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی مفهوم تنطیم احساسات نادیده در سال
الوانی و همکاران، (گرفته شده و به محیط کار به عنوان یک محیط عقالیی نگاه شده است 

توصیف می شود که محرومیت احساسی به عنوان کیفیت روابط بین فردي در محل کار). 1396
شامل مفاهیمی همچون احساس انزوا یا احساس بیگانگی می شود که تا حدودي مشابه تنهایی 

محرومیت احساسی می تواند ناشی از ). 2006؛ رایت، 2014آیازالر و گوزل، (عاطفی می باشد 
وضعیت هاي نامطلوب عاطفی همچون ناامیدي، اضطراب و پرخاشگري باشد که می تواند 

محرومیت احساسی منجر به افسردگی ). 2015، 2تسوماریوا(ات منفی بر کارکنان بگذارد اثر
). 2017احمد پناه و همکاران، (شود و شدت خلق و خوي افسرده را نیز افزایش می دهد می

محرومیت احساسی مثل این است که در زندگی به دنبال گمشده اي می گردید، در این حالت 
افراد ). 1394جمع آور و همکاران، (باختگی دامن گیر فرد می شود نانوعی احساس پوچی و مع

که دچار محرومیت احساسی هستند ممکن است بسیاري از تجربیات مشترك را به عنوان فردي 
تجربه ). 2005رایت، (که از کمبود حمایت اجتماعی رنج می برد، به اشتراك بگذارند 

مؤلفه هاي هیجانی آنها همچون توسعه شخصیت محرومیت احساسی در افراد تأثیر منفی بر 
محرومیت احساسی یعنی اعتقاد به این که نیاز به عشق، محبت و ). 2015تسوماریوا، (گذارد می

در چنین وضعی فرد احساس می کند . شودتوجه هرگز به قدر کافی توسط دیگران برآورده نمی
یابد که مجذوب فرد در می. کندمیکه هیچ کس واقعاً به فکرش نیست یا احساساتش را درك ن

شود مندي میشود و این نوع رابطه در نهایت منجر به عدم رضایتافراد سرد و بی عاطفه می
در صورتی که شما در محیطی رشد کرده که حمایت، توجه، ). 1394جمع آور و همکاران، (

احتماالً یکی از اید، محرومیت احساسی مهربانی، هدایت و درك همدیگر را دریافت نکرده
احساس محرومیت احساسی و اجتماعی در ) 102؛ 2014اسکین، (ویژگی هاي شما خواهد بود 

اي پیچیده است، منبع آن از آنجایی که تنهایی پدیده. محل کار نیز ممکن است بوجود بیاید
ریوا تسوما). 2005رایت، (براي فردي که از آن رنج می برد، همیشه آشکار یا شناخته شده نیست

در پژوهش خود نشان داد که میان دو مؤلفه محرومیت احساسی و سطح ناامیدي یک ) 2015(
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2. Tsumarieva
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بیانگر این بود که تنهایی در ) 2005(نتایج پژوهش رایت. رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
سازمان صرفاً به علت وجود ویژگی هاي فردي و محرومیت احساسی نیست، بلکه ویژگی هاي 

مان همچون ترس، روحیه جامعه و تناسب فرد با سازمان در میزان احساس تنهایی خارج از ساز
:توان فرضیه زیر را مطرح ساخترو، میاز این. کارکنان تأثیر می گذارد

بر میزان احساس تنهایی در سازمان تأثیر مثبت و معناداري محرومیت احساسی:1فرضیه 
.دارد

1مصاحبت اجتماعی

صحبت، صحبت، مراوده، مصاحبه، همدمی، همرازي، همراهی،ه معناي مصاحبت در لغت ب
انسان موجودي اجتماعی ). 625؛ 1306احمدي گیوي، (است صحبتی، هم نشینیسخنی، همهم

رسد و نیاز به دوست هاي او در اجتماع به ظهور میها و توانمندياست که بسیاري از قابلیت
نیازهاي ). 1392خوشحال و عباسی تودشکی، (رود یکی از نیازهاي اساسی او به شمار می
مصاحبت ). 2009و همکاران، 3؛ گولدن2012، 2کورال(اجتماعی در تمام زندگی ضروري است 

تواند در یک طیف از دهنده به رفتار است و میو تعامالت اجتماعی روزمره بسیار مهم و انگیزه
هاي نقش در ارتباطات د تا خروجیکنعمل فردي که به تدریج در زندگی فردي تغییر می

تعامالت اجتماعی در سه بعد مشخص ). 2017، 4لی و گولیاس(اجتماعی کارکنان را شامل شود
، 8بانک و ورهوون(7و حمایت سودمند6، لذت بردن از مصاحبت5شود؛ حمایت صمیمانهمی

هاي جذاب و لیتمصاحبت به عنوان همراهی با فعا. مصاحبت با صمیمیت تفاوت دارد).  1991
شود، در حالی که صمیمیت به انجام تعهدات شخصی و ابراز سرگرم کننده با دیگران تعریف می
مصاحبت اجتماعی ناظر بر وجود ). 1987، 9بومستر(شود احساسات با دیگران تعریف می

باشد که بیانگر مفاهیمی همچون ها و ارتباطات اجتماعی کافی در محل کار میشبکه

1. Social Companionship
2.Corella
3. Golden
4. Lee & Goulias
5. Sincere support
6 . Enjoy the companionship
7. helpful support
8. Buunk & verhoeven
9. Buhrmester
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آیازالر و (شودگذاري، صرف زمان با یکدیگر و بخشی از یک گروه بودن تعریف میاشتراك
کند یاشاره ممیان همکاران روابط یکميهابه جنبهیاجتماعمصاحبتفاکتور ). 2014گوزل، 

جنبه ریدر محل کار و ساگرانیگذراندن وقت با د،تسهیم اطالعاتبه عنوان آن را و کارکنان
احساس تنهایی در . شودیدهد، درك میرا نشان میات قابل اعتماد و فراوانکه ارتباطییها

سازمان می تواند ناشی از ویژگیهاي شخصی، ویژگی هاي شغلی، مصاحبت اجتماعی پایین و 
مصاحبت اجتماعی یک سازه پیچیده با مفاهیم ). 2005رایت، (جو سازمانی منفی بوجود بیاید 
). 2012کورال، (شود نها منجر به نتایج زیادي میچندگانه است که هر کدام از آ

ها، علی رغم اینکه کارکنان تمایل زیادي به مصاحبت و گفتگو با در برخی از سازمان
باشد هاي ساختاري به عنوان مانع مهمی در ایجاد مصاحبت اجتماعی مییکدیگر دارند، ویژگی

از یکدیگر براي کاهش میزان احساس ارتباط و حمایت افراد). 2015و همکاران، 1خاشولیان(
و همکاران، 2ژوآ(انگیز و میزان انزواي اجتماعی تأثیرگذار می باشدتنهایی یا احساسات غم

هاي نشان داد که پیاده سازي طرح) 2015(نتایج پژوهش خاشولیان و همکاران ). 2015
میزان عملکرد و نتایج تواند تأثیر مستقیم و معناداري در مصاحبت اجتماعی در محیط کار می

کنندگان در این پژوهش بر اهمیت مصاحبت اجتماعی در کار تمامی شرکت. کاري داشته باشد
همچنین . تأکید کردند و حمایت روان شناختی و احساسی از کارمندان را ضروري دانستند

هاي گذشته صورت در پژوهش خود نشان داد که تحقیقات زیادي که در سال) 2009(3وایت
رفته است همگی حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تعامالت اجتماعی بر میزان سالمت روانی گ

نیز در پژوهشی روابط غیررسمی را میان افراد در محل ) 2004(4موریسون. کارکنان می باشد
کار بررسی کرد و اظهار داشت که مصاحبت اجتماعی تآثیري بر میزان تعهد سازمانی ندارد اما 

توان فرضیه دوم پژوهش را رو، میاز این.  این رابطه را میانجیگري می کندرضایت شغلی
:اینچنین مطرح ساخت

بر میزان احساس تنهایی در سازمان تأثیر منفی و معناداري مصاحبت اجتماعی :2فرضیه 
.دارد

1 .Khasholian
2. Zhao
3. White
4. Morrison
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1تنهایی در سازمان

عدم ارتباط با حالتی روانی که یک شخص بدون داشتن صمیمت کافی،"تنهایی به عنوان 
و همکاران، 2کارنز (تعریف کرد "دیگران یا نبود ارتباطات درست در خود احساس می کند

ها مفهومی است که مخالف با طبیعت اوست، زیرا انسان همیشه نیاز به تنهایی براي انسان). 2015
). 2008، 3؛ کاسیوپو و پاتریک2014آیازالر و گوزل، ( ارتباطات و انسجام اجتماعی دارد 

دهنده عدم ارضاي نیازهاي اجتماعی و اي پیچیده از احساسات است که نشانتنهایی مجموعه
همچنین تنهایی نتیجه چگونگی برخورد افراد و پاسخ ). 2012ارتوسان و اردیل، (احترام است 

ما هاي روانی مربوط می شود ااحساس تنهایی بیشتر به بیماري. باشدآنها به وضعیت اجتماعی می
این احساس با مشکالت بلندمدت استرس، اضطراب، افسردگی و احساس خوشبختی پایین نیز 

احساس تنهایی اغلب با تمایالت ناخوشایند، مضطربانه ). 2015کارنز و همکاران، (مرتبط است 
وود معتقد است که احساس تنهایی پایه . شودو دردناك یک فرد نسبت به افراد دیگر شناخته می

اردیل و (مشکالت روحی و یکی از قدرتمندترین تجربیات مخرب انسان است و اساس 
افزایش احساس تنهایی با افزایش خطر مشکالت سالمتی همچون اختالالت ). 2011ارتوسان، 

و اثرات منفی بر سیستم ایمنی ، قلب و عروقی انسان ) 114؛ 2010گریفین، (روانی همراه است 
معتقدند که میان افراد با شغل ) 1990(و همکاران 4بل). 2015کارنز و همکاران، (می گذارد  

ازسلیک و بارساد .آزاد و مشاغل دولتی در رابطه با شدت احساس تنهایی تفاوتی وجود ندارد
کنند که تنهایی کارکنان در سازمان در ایجاد تفاوت هاي ادراکی مؤثر است بیان می) 2011(

. گذاردشناخته می شود و بر عملکرد کارکنان تأثیر میمؤثر که به عنوان بازتابی از کاهش تعهد 
مطابق با تحقیقات رایت، تنهایی در سازمان هم در سطح فردي و هم در سطح سازمانی ممکن 

براي اولین بار ماهیت چند بعدي تنهایی را با ارائه ) 1973(5ویس). 2006رایت، (است رخ دهد 
تنهایی (7و انزواي اجتماعی) تنهایی عاطفی(6اي عاطفیدو نوع متمایز ارائه داد؛ تجربه انزو

تنهایی عاطفی به معناي فقدان روابط خاص و صمیمی و تنهایی اجتماعی بیانگر ). اجتماعی
1. Loneliness at work
2. Kearns
3. Cacioppo & Patrick
4. Bell
5. Weiss
6. Emotional isolation
7. social isolation
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مطالعات نشان می ). 2002و همکاران، 1تیلبرگ(فقدان یکپارچگی و وحدت اجتماعی است 
تر نسجام سازمانی منجر به سطوح پاییندهند که سطوح باالتري از ارتباط اجتماعی و احساس ا

). 2013، 2بیچ و موراي(شود احساس تنهایی می
هاي شخصی اتی که در حوزه تنهایی در سازمان صورت گرفته است بیشتر بر ویژگیقیتحق

گیرند و محیط کار را به عنوان یک عامل بالقوه به عنوان عامل اصلی این پدیده در نظر می
میزاندر ینقش مهمیاجتماعیستگیو شاکم روییت،یگرچه شخص. گیرندتنهایی نادیده می

ی و عاطفیاجتماعجومانند هیعوامل سازمانهمچنین .)2011اردیل و ارتوسان، (داردییتنها
شود، می تواند بر میزان احساس تنهایی مؤثر سازمان که بوسیله سرپرستان و کارکنان ایجاد می

معتقد است که تنهایی در سازمان نه تنها علل مختلف، بلکه پیامدهاي رایت). 2005رایت، (باشد 
کند تواند داشته باشد و توصیه هاي را براي مطالعات آینده این پدیده ارائه میمتفاوتی نیز می

در پژوهش خود نشان دادند که میان ارتباطات ) 2014(کارنز و ویتلی). 2014آیازالر و گوزل، (
تماعی با میزان احساس تنهایی در افراد یک رابطه منفی و معناداري وجود اجتماعی و حمایت اج

نشان داد که میان جو اجتماعی و احساس تنهایی) 2011(نتایج تحقیق اردیل و ارتوسان . دارد
همچنین این تحقیق نشان داد که احساس تنهایی . اي منفی و معناداري وجود داردکارکنان رابطه

و 3راشچ-چادسی. حساس خوشبختی آنها تأثیر منفی و معناداري وجود داردکارکنان بر میزان ا
بودند مورد یذهنیعقب ماندگيکه دارایکارکنانانیرا در مییتنهانیز )1992(همکاران

ی،اجتماعیتیو نارضاییتنهاي این کارکنان،نشان داد که براجیمطالعه قرار دادند و نتا
يو انزواییتنها، پدیده)1999(و همکاران 4استینبرگ. شوندي محسوب نمیریاحساسات فراگ

مورد بررسی قرار دادند و نشان نمونه کوچک کیبا استفاده از را در محل کار یاجتماعيانزوا
سالمت روانی کمتريممکن است ی که در محل کار احساس تنهایی می کنند،کارکناندادند 

پژوهش خود نشان دادند که میان احساس تنهایی در) 2014(همچنین کارنز و ویتلی.داشته باشند
و میزان خوشبختی ادراك شده رابطه منفی و معناداري وجود دارد و نتایج این پژوهش بیانگر 

رو، از این. تأثیر مثبت و معنادار میزان احساس تنهایی بر احساس اضطراب و استرس افراد است

1. Tilburg
2. Beech & Murray
3. Chadsey-Rusch
4. Steinburg
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:طرح ساختسوم، چهارم و پنجم را اینگونه متوان فرضیهمی
.تنهایی در سازمان بر میزان احساس خوشبختی در کار تأثیر منفی و معناداري دارد:3فرضیه 
تنهایی در سازمان، در رابطه بین محرومیت احساسی و خوشبختی در سازمان نقش :4فرضیه 

.گري داردمیانجی
ر سازمان نقش تنهایی در سازمان، در رابطه بین مصاحبت اجتماعی و خوشبختی د:5فرضیه 

.گري داردمیانجی

1کنترل شغلی

گیري است که به عنوان کنترل بالقوه افراد بر کار کنترل شغلی عاملی براي آزادي در تصمیم
گیري شامل دو مفهوم آزادي در تصمیم. و رفتار کاري خود در طول روز معرفی می شود

ي براي گرفتن تصمیمات حوزهساختار می شود؛ اختیار تصمیم گیري که به آزادي کارکنان 
هایی است که کارکنان در شغل شود و میزان مهارت که مربوط به میزان مهارتشغلی مربوط می
کنترل شغل به سطح اختیار تصمیم گیري کارکنان و ). 2012، 2ابراهیم(کنندخود استفاده می

، 3کیم(شود ه میهایشان گفتگیري از تواناییهاي مشارکت آنان در سازمان با بهرهفرصت
توانند کارهاي خود را با استفاده از گیري میکارکنان با سطح باالیی از اختیار تصمیم). 2014

انگیزش و تعهد شغلی ). 2007و همکاران، 4الو(تخصص و مهارت باالي خود کنترل کنند 
کاران، و هم5گرینهاس(قدرتمندي که ناشی از کنترل شغلی است، منجر به کار بیشتر می شود 

-با کنترل شغلی، فرد مستقیماً به منابع روانشناختی متصل می شود و رضایت از کار). 2012
تواند به افراد اجازه دهد تا براي همچنین کنترل شغلی می. زندگی او تحت تأثیر قرار می گیرد

). 2012، 6پارکر(سطوح مختلف تفکر و معناگرایی با کل زندگی خود ارتباط برقرار کنند
هاي مختلف حقیقات گذشته نشان داده اند که  کارکنان در پست هاي مدیریتی به دلیل درجهت

هاي غیر مدیریتی دارند تر نسبت به پستخودمختاري در رابطه با کار، تمایل به کار طوالنی

1 .job control
2. Ibrahim
3. Kim
4. Love
5. Greenhaus
6 .parker
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به عبارت دیگر، از آنجا که کنترل شغلی رابطه بین ساعات کاري و خوشبختی ). 2009، 1دراگو(
فعالیت هایشان را دارند، آنها را تعدیل می کند، زمانی که افراد کنترل زمان کار و در کار 

و همکاران، 2شیروم(توانند ساعات بیشتري را با فرسودگی عاطفی و روانی کمتر کار کنند می
تواند بر توانایی کارکنان در حفظ سطح باالتر عملکرد کاري افزایش کنترل شغلی می). 2006

پارکر، (تر امنیت شغلی شود کردن، منجر به ارزیابی مثبتد و با افزایش زمان کارتأثیر بگذار
هاي با میزان فعالیت باال که در آن یک فرد هم شغل) 1979(3مطابق با دیدگاه کارسک). 2012

هاي روست منجر به توسعه و تقویت الگوبا تقاضاهاي شغلی زیاد و هم کنترل شغلی باالتري روبه
در پژوهش خود در یک جامعه جمع گرا و ناهمگون ) 2012(ابراهیم .شوددیدي میرفتاري ج

نشان داد که کنترل شغلی اثر تقاضاي شغل بر شاخص هاي خوشبختی در کار را تعدیل نمی 
کار -بیانگر این بود که رضایت از تعادل زندگی) 2012(نتایج حاصل از پژوهش پارکر . کند

دار با با کنترل شغلی دارد و درگیري شغلی یک رابطه منفی و معنایک رابطه مثبت و معناداري 
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فقدان ) 2003(و همکاران4گریبنر. کنترل شغلی دارد

کنترل شغلی منجر به افسردگی کارکنان در مرکز اپراتورهاي تلفنی می شود و از سوي دیگر 
کارایون . وان به کنترل بیشتر بر ساعات کاري نسبت دادزندگی را می ت- کاهش تعارضات کار

در پژوهش خود نشان دادند که فشار کاري رابطه میان کنترل شغلی و ) 1999(5و زیجلسترا
همچنین به این نتیجه رسیدند که کنترل شغلی باال با . گري می کندفشارهاي کارکنان را تعدیل

.سازمانی باال منجر به فشار کاري باال خواهد شدفشار کاري کم همراه خواهد بود اما کنترل 
:توان فرضیه زیر را مطرح ساخترو، میاز این

.کنترل شغلی رابطه بین تنهایی در سازمان و خوشبختی در کار را تعدیل می کند:6فرضیه 

مدل مفهومی پژوهش
رهاي در این تحقیق متغی. دهنده روابط بین متغیرها استمدل مفهومی پژوهش نشان

محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی به عنوان متغیرهاي مستقل نسبت به تنهایی در سازمان 
1 . Drago
2 . Shirom
3. Karasek
4 .Grebner
5.Carayon & Zijlstra
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همچنین متغیر تنهایی . و متغیر تنهایی در سازمان به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است
.استدر سازمان به عنوان متغیر مستقل براي متغیر وابسته خوشبختی در کار در نظر گرفته شده 

، رایت )2014(، آیازالر و گوزل)2011(برگرفته از پژوهش اردیل و ارتوسان (مدل مفهومی پژوهش. 1نمودار
))2012(ابراهیم ،)2006(

مدل مفهومی . کنترل شغلی نیز به عنوان متغیر تعدیل گر این تحقیق در نظر گرفته شده است
.قابل مشاهده است1پژوهش را در نمودار 

ناسی پژوهششروش
از آنجا که هدف پـژوهش تعیـین روابـط میـان متغیرهـا اسـت، پـس پـژوهش حاضـر از نـوع           

ها توصیفی و از نوع همبستگی و به صـورت تـک مقطعـی    کاربردي، از نظر نحوه گردآوري داده
اداره مسـکن و  (هاي دولتی شهر سـمنان  جامعه آماري پژوهش کارکنان سازمان. انجام شده است

هـا  آوري دادهباشـد و روش جمـع  می) ي، سازمان ثبت احوال، اداره امور اوقاف و خیریهزشهرسا
دسترس است، به این صورت که بـه نسـبت مشخصـی از جمعیـت کـل      گیري دربه صورت نمونه

براي تعیین حجم نمونه بهینه فرمـول کـوکران بـراي جوامـع نامحـدود بـه       .کارکنان انتخاب شدند
در 593/0، واریـانس  95/0، سـطح اطمینـان   08/0اکثر خطاي قابل قبـول  کارگرفته که در آن حد

مصاحبت 
اجتماعی

محرومیت 
احساسی

تنهایی در 
سازمان

H
1

H
2

خوشبختی 
در کار

کنترل 
شغلی

H
6

H
5

H
4

H
3
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هـا از پرسشـنامه   بـراي گـردآوري داده  . بدست آمـد 212نظر گرفته شد که در نتیجه حجم نمونه 
پرسشـنامه ایـن   . سؤالی بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج دسته اي لیکرت اسـتفاده شـد  44بسته

باشـد و مـی شامل سؤاالت جمعیت شناختیقسمت اول، . قسمت تشکیل شده استدوتحقیق، از 
د انـ االت اصلی پرسشنامه است که بر اساس فرضیات تحقیق مطـرح شـده  ؤقسمت دوم، شـامل سـ

مصـاحبت  ، محرومیـت احساسـی  (بعـد  5شـامل  پرسشـنامه  .ن تأیید گردیـد که روایی و پایایی آ
توسط برخـی  سؤاالت. باشدمی)اجتماعی، تنهایی در سازمان ، خوشبختی در کار و کنترل شغلی

افـزار  گیـري، از نـرم  همچنین به منظور بررسـی پایـایی و روایـی مـدل انـدازه     . از اساتید کنترل شد
Smart-PLSبـراي  ) 1جـدول (شود ضریب آلفـاي کرونبـاخ   انطور که مشاهده میهم. استفاده شد
باشـد کـه در سـطح مطلـوب اسـت و نشـان از اعتبـار        مـی 7/0هـاي پـژوهش بیشـتر از    تمام سـازه 

.هاي پژوهش داردسنجه

هاي سنجشنتایج پایایی و منابع مقیاس. 1جدول 

تعداد هاي سنجشمنبع مقیاسمتغیرهاي پژوهش
سوال

ضریب آلفاي 
کرونباخ

Sara Wright, 2006محرومیت احساسی
Skeen, 20149884/0

Erdil & Ertosunمصاحبت اجتماعی
20116879/0

Sarah louise Wrightتنهایی در سازمان
200515717/0

Vivienne Ekwulugoخوشبختی در کار
20156741/0

Ibrahim,20128839/0کنترل شغلی

هاتجزیه و تحلیل داده
همـانطور کـه   . شناختی نمونه مورد بررسی ارائـه شـده اسـت   جمعیتهاي، ویژگی2در جدول
ــی  ــاهده م ــود، مش ــرد و  % 4/60ش ــخگویان م ــد % 84پاس ــل بودن ــخگویان متأه ــیالت . پاس تحص

بیشتر فراوانـی را در میـان پاسـخگویان داشـته اسـت و بیشـترین       % 8/45کارشناسی ارشد با حدود 
.سال بوده است44تا 35فراوانی مربط به طبقه سنی 
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نمونه مورد بررسیشناختیهاي جمعیتویژگی. 2جدول 
ویژگی هاي جمعیت 

درصد فراوانیشناختی
فراوانی

ویژگی هاي جمعیت 
درصد فراوانیشناختی

فراوانی
وضعیت 846/39زنجنسیت

تأهل
3416مجرد

17884متأهل1284/60مرد

سن

24 -18165/7

تحصیالت

49/1دیپلم و زیردیپلم
127/5فوق دیپلم25788/36- 34
939/43کارشناسی35870/41- 44
978/45کارشناسی ارشد45277/12- 54
68/2دکتري5549/1+

بررسی برازش مدل بیرونی
بارعاملی

) مدل بیرونی(گیري اول، مدل اندازهدر مرحله. پذیردیدر دو مرحله صورت مPLSیابی مدل
گیـرد و در  هاي روایی و پایایی و تحلیـل عـاملی تأییـدي مـورد بررسـی قـرار مـی       از طریق تحلیل

. شودوسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی میبه) مدل درونی(مرحله دوم، مدل ساختاري 

ضرایب بار عاملی. 3جدول

هاي مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص4/0بارهاي عاملی برابر یا بیشتر از 
گیري گیري آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهازهآن از واریانس خطاي اند

بار عاملیشاخصسازهعاملیبار شاخصسازه

محرومیت احساسی

e10/77

در تنهایی 
سازمان

L20/67
e20/85L60/44
e30/72L70/62
e40/88L80/69
e50/81L120/81
e60/78L130/67

مصاحبت اجتماعی

s10/79
خوشبختی 

در کار

W20/64
s20/41W30/47
s30/75W40/61
s40/82W50/83
s50/78W60/70
s60/81

کنترل شغلی
C20/61

s70/84C40/43
s80/72C60/72

Factor loadings values (> 0.4)C70/83
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مشخص است، تمامی اعداد 3در مدل تحقیق حاضر، همانگونه که در جدول . قابل قبول است
ها با سازه بیشتر است بدان معنی که واریانس شاخص4/0ضرایب بارهاي عاملی سؤاالت از 

همچنین سؤاالتی که .ان از مناسب بودن این معیار دارداش درحد قابل قبول بوده و نشمربوطه
.بار عاملی آنها کمتر از میزان مطلوب بود، حذف گردید

روایی و پایایی 
گیري از دو نـوع روایـی ارزیـابی اسـتفاده شـد، روایـی محتـوا و        براي تأیید روایی ابزار اندازه

همچنـین در ایـن پـژوهش،    . بدست آمـد روایی محتوا با استفاده از نظرات خبرگان. روایی همگرا
اسـتفاده  ) ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی مرکب(براي تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار 

در . بیشـتر اسـت  ) 7/0(ضرایب آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها در این تحقیق از حداقل مقدار . شد
.شودور کامل آورده می، نتایج پایانی و روایی همگراي ابزار سنجش به ط4جدول 

ضرایب پایایی و روایی همگرا.4جدول
برازش مدل بیرونی

عنوان در مدل
هاي مکنونمتغیر

ضریب آلفاي 
کرونباخ

(Alpha>0.7)

ضریب پایایی 
ترکیبی

(Alpha>0.7 )

میانگین واریانس 
استخراجی

)(AVE>0.5

Emotional
deprivation

884/09126/06370/0محرومیت احساسی
Social companionship879/09059/05516/0مصاحبت اجتماعی

Loneliness717/08033/05224/0تنهایی در سازمان
Employee wellbeing741/08216/06510/0خوشبختی در کار

Job control839/09035/06175/0کنترل شغلی

گیـري از  ، ابزار انـدازه 3م افزار در جدول هاي نربر اساس مطالب عنوان شده و نتایج خروجی
. و پایایی مناسب برخوردارند) محتوا، هم گرا(روایی 

بررسی برازش مدل درونی
ـین متغیرهـاي مکنـون پـژوهش        ـتفاده از مـدل درونـی     . اسـت مدل درونی نشـانگر ارتبـاط ب بـا اس

ـیه   . هاي پـژوهش پرداخـت  توان به بررسی فرضیهمی پـژوهش ایـن اسـت کـه     هـاي  مـالك تأییـد فرض
.ها ارائه شده استنتایج بررسی فرضیه5در جدول . باشد1,96باالتر از tضرایب مسیر مثبت و آماره 
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نتایج برازش مدل درونی. 5جدول 

برازش مدل کلی
شود و با تأیید برازش آن، گیري و ساختاري میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

عنوان مقادیر به36/0و 25/0، 01/0قدار سه م. شودبررسی برازش در یک مدل کامل می
مدل GOFمیزان 6با توجه به جدول . استضعیف، متوسط و قوي براي این معیار معرفی شده 

. دهنده برازش قوي مدل استاست که نشان43/0کلی برابر با 

برازش مدل کلی. 6جدول
کنترل 
شغلی

خوشبختی 
در کار

تنهایی در 
سازمان

مصاحبت 
اجتماعی

محرومیت 
هاسازهاحساسی

61/048/042/055/063/0Communalities

 -257/0453/0 - -R Square

= GOFبرازش قوي43/0

اعداد نوشته شـده بـر روي خطـوط    . استارائه شده 3و2مدل مفهومی آزمون شده در نمودار
بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضـریب مسـیر اسـت و    در واقع ضرایب

جهت . زاي مدل استمربوط به متغیرهاي پنهان درونR2اعداد درون هر دایره نشان دهنده مقدار 
.بیشتر باشد96/1هر مسیر از عدد tمعنادار بودن ضریب مسیر الزم است تا مقدار 

Hنتایجتیآمارهضریب مسیرمسیر
H1493/0011/7تنهایی  در سازمان←محرومیت احساسیپذیرش
H2494/2- 027/0نهایی  در سازمانت←مصاحبت اجتماعی پذیرش
H3163/0518/9خوشبختی در کار←در سازمانتنهاییرد

H4
خوشبختی در ←محرومیت احساسی

پذیرشبررسی شروطبررسی شروطبا اثر میانجی تنهایی در سازمان←کار

H5
←خوشبختی در کار←مصاحبت اجتماعی

ردبررسی شروطبررسی شروطسازمانبا اثر میانجی تنهایی در 

H6
خوشبختی در کار←تنهایی  در سازمان

پذیرش 225/060/7اثر تعدیل گر کنترل شغلیبا ←
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)ضرایب مسیر و بارهاي عاملی(پژوهش مدل آزمون شده . 2نمودار 

)t_value(مدل آزمون شده پژوهش . 3نمودار 
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گرتعدیلآزمون فرضیه
دهد که اثر یک متغیر مسـتقل بـر یـک متغیـر وابسـته بـه       گر در واقع زمانی روي میاثر تعدیل

گـر تعـدیل رهـاي متغیتأثیربررسیقابلیت. نمایدمقدار متغیر دیگري باشد که رابطه را تعدیل می
از.شـود مـی محسوبآنبرايمزیتیکلحاظاینازکهداردوجودSmart PLSافزارنرم در

. اسـت اسـتفاده شـده  جزئـی مربعاتحداقلروشازمدلگرتعدیلمتغیرهايتحلیلبرايرواین
و غلیگـر کنتـرل شـ   تعـدیل فـرض بررسیبرايSmart PLSنرم افزارازحاصلنتایجنمونهبراي

،PLSروشدرتعـدیلگر متغیـر یکبررسیبراي. استشدهارائه4تنهایی در سازمان در نمودار
اضـافه مـدل بـه تعـدیلگر متغیـر واصـلی مسـتقل متغیرتعاملی، بیناثرنقشدرجدیدمتغیریک
تنهـایی در  4نمـودار  در. شـوند مـی ترسـیم مسـتقل متغیرهـاي ماننـد تعدیلگرمتغیرهاي.  شودمی

کنترل شغلی بـه عنـوان  ووابستهمتغیرنقشخوشبختی در کار درومستقلمتغیرنقشسازمان در
. دهـد مـی نشـان راتعـاملی اثـر جدیدمتغیرهمچنین.کنندمینقشایفايمدلدرگرتعدیلمتغیر

کنتـرل شـغلی   متغیـر جدیـد  بـه مربـوط tداري معنیاست ضریبمشخصشکلکه ازهمانگونه
تـأثیر تـوان مـی 95/0اطمینانسطح، در نتیجه در96/1که به دلیل بیشتر بودن از ه استشد60/7

.ساختتأییدگرتعدیلمتغیربه عنوان یکراکنترل شغلیمتغیر

گر کنترل شغلیمدل آزمون شده متغیر تعدیل. 4نمودار 
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بحث و نتیجه گیري 
احساسی و تنهایی در سـازمان رابطـه اي   هاي پژوهش نشان می دهد رابطه بین محرومیت یافته

بر میزان احسـاس تنهـایی در سـازمان تـأثیر مثبـت و معنـاداري       معنادار بوده و محرومیت احساسی
در واقع هرچه افراد از نظر احساسی بیشتر دچار محرومیت باشـند، احسـاس تنهـایی بیشـتري     . دارد

در صـورتی کـه   . همخوانی دارد) 2006(در سازمان خواهند داشت که این با نتایج پژوهش رایت 
افراد دچار محرومیت احساسـی باشـند و از ایـن محرومیـت رنـج ببرنـد، ممکـن اسـت تجربیـات          
یکسانی همچون فقـدان مصـاحبت اجتمـاعی داشـته باشـند و از نظـر اجتمـاعی دچـار تنهـایی در          

کـه مصـاحبت   دهـد  همچنین نتایج فرضیه دوم نشان مـی . سازمان شوند و از دیگران منزوي شوند
هـاي  اجتماعی بر میزان احساس تنهایی در سازمان تـأثیر منفـی و معنـاداري دارد کـه ایـن بـا یافتـه       

هـا از وجـود   در صورتی کـه محـیط اجتمـاعی سـازمان    . همخوانی دارد) 2011(اردیل و ارتوسان 
یج مصاحبت اجتماعی حمایت کند، احساس تنهایی کارکنان کاهش خواهد یافت این نتایج با نتـا 

بـه طـور   . همسـو اسـت  ) 2015(و همچنین خاشولیان و همکـاران  )  2013(مطالعات بیچ و موراي 
توانـد تـأثیر   هاي هاي مصاحبت اجتمـاعی در محـیط کـار مـی    سازي برنامهکلی میتوان گفت پیاده

هـاي در رابطه با فرضیه سوم یافتـه . مستقیم و معناداري در میزان عملکرد و نتایج کاري داشته باشد
پژوهش نشان داد که احساس تنهایی در سازمان رابطه مثبت و معناداري با احساس خوشـبختی در  

اي تـازه و  در ایـن راسـتا نتیجـه ایـن پـژوهش یافتـه      . هاي دولتی شـهر سـمنان دارد  کار در سازمان
و اردیـل و ارتوسـان   )  2011(هاي پیشین از جملـه مطالعـه ازسـلیک و بارسـاد     متفاوت با پژوهش

دراین خصوص می توان گفت که کارکنان این سازمانها از اینکه ارتباطـات بـاز و   . داشت)2011(
توان نتیجه گرفـت  بنابراین می. اي با دیگران داشته باشند احساس خوشبختی نخواهند کردگشوده

. انـد طلبی بیشتري داشـته اند و میزان عزلتهگرا بوداکثر پاسخ دهندگان این پژوهش افرادي درون
هاي مجازي را به عنوان یک عامل مرتفع کننده احسـاس تنهـایی در   توان وجود شبکهمچنین میه

از طـرف  . نماینـد کارکنان دانست که کارکنان نیاز اجتماعی خـود را از ایـن طریـق برطـرف مـی     
معنـوي کـه در   - توان چنین استدالل کرد که نوعی از تنهایی مثبت یعنی تنهایی مـذهبی دیگر می
شـود، منجـر بـه احسـاس     اسالمی و خصوصاً شهر سمنان عاملی مهم محسوب می- رانیفرهنگ ای

نتـایج آزمـون فرضـیه چهـارم نشـان داد کـه تنهـایی در        . شودخوشبختی در کار از نظر درونی می
گـري ایفـا   سازمان، در رابطـه بـین محرومیـت احساسـی و خوشـبختی در سـازمان نقـش میـانجی        
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یه فوق براي اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اسـت،  با توجه به اینکه فرض. کندمی
گري بین دو متغیر محرومیت احساسی و احسـاس خوشـبختی در   تنهایی در سازمان  نقش میانجی

هـاي تحقیـق در راسـتاي فرضـیه پـنجم رابطـه بـین مصـاحبت         با توجه به یافته.  کندکار را ایفا می
با توجه به متغیر میانجی تنهـایی در سـازمان  مـورد تأییـد قـرار      اجتماعی بر خوشبختی در سازمان

فرضیه فوق نیز  براي اولین بار در ایـن پـژوهش مـورد بررسـی قـرار گرفـت  و در نتیجـه        . نگرفت
گري بین دو متغیر مصاحبت اجتمـاعی و خوشـبختی در   تواند نقش میانجیتنهایی در سازمان نمی

دهد که کنترل شغلی رابطه بـین تنهـایی در   رضیه ششم نیز نشان مینتایج آزمون ف. کار را ایفا کند
)2012(کند که با پژوهش شیروم و همکـاران  سازمان و احساس خوشبختی در کار را تعدیل می

هاي دولتـی نقـش مهـم و    دهد کنترل شغلی در سازماننتایج این پژوهش نشان می. هم راستا است
حلی که جهت کاهش آثـار  بنابراین راه. ایی در سازمان داردتعدیلگري در کاهش آثار زیانبار تنه

هاي مطلوب کنترل شـغلی شـامل   شود، این است که انواع شیوهمنفی تنهایی در سازمان مطرح می
وظـایف  و امکـان تنظـیم برنامـه    هاي کاري منعطـف و گیري در مورد مسیر شغلی و برنامهتصمیم

مـدیران و  بـراي  محققـان بلکـه   بـراي  نـه تنهـا   هشپـژو نیـ ايهـا افتـه ی. بکـار گرفتـه شـود   خود
آنهـا در سـازمان   اگـر کارکنـان احسـاس کننـد روابـط      . هاي دولتی مفید استسازمانمتخصصان

رانیمـد گـردد  پیشـنهاد مـی  ل،یـ دلنیبه هم. کنندیی میاحساس تنهانیست، بخش تیرضاخود، 
ییکارکنـان احسـاس تنهـا   نتیجـه تـا در کنند تیرا حمایروابط مثبت اجتماعهاي دولتیسازمان

هاي دولتی با درنظـر گـرفتن تمهیـداتی در زمینـه     شود سازمانبه طور کلی پیشنهاد می. کمتر کنند
دوسـتی، همکـاري و   سـازي و ایجـاد روحیـه نـوع    نحوه ارتباطات و روابط سازمانی و بـا فرهنـگ  

مـروزي را افـزایش دهنـد و    هاي کاري امشارکت تا حد باالیی ارتباطات مؤثر کارکنان در محیط
همچنـین پیشـنهاد   . با اعطاي کنترل شغلی به کارکنان اثر تنهایی را بر خوشبختی آنان تعدیل کننـد 

ها و عوامل بروز ایجاد محرومیت احساسـی کارکنـان   هاي دولتی زمینهشود که مدیران سازمانمی
. و اجتماعی خود را ارضا کنندهاي عاطفیتر بتوانند نیازها راحترا کاهش دهند تا کارکنان آن
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