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 چکیده
تجديد . به تازگی اهميت تجديد قوا و پيامد و تأثير آن بر رفتار کاري مورد توجه قرار گرفته است

العات قبلی به بررسی رابطه تأثير فوري تجديد مط. باشد می قوا فرآيندي براي ذخيره منابع از دست رفته
کارمند  410در اين پژوهش اطالعات در سه هفته از . اند قوا بر عملکرد کارکنان در همان روز پرداخته

قواي فرد در آغاز هفته  پژوهش حاضر رابطه ميان ميزان تجديد. شدآوري  جمع در سه شرکت صنعتی
و ، تالش  مندي فردي، رفتار شهروندي سازمانی کنش يعنی کاري و ساختار چند سطحی عملکرد

نشان داد کارمندانی که بخوبی تجديد قوا ها  يافته .کند می عملکرد وظيفه را در سطح سازمان بررسی
و رفتار شهروندي سازمانی در ( مند رفتار کنش)، ابتکار شخصی اي هفتهاي  شده باشند، عملکرد وظيفه
د و اگر تجديد قوا در پايان هفته بخوبی صورت پذيرد فرد براي انجام ياب تمام طول هفته افزايش می

معموالً افراد براي جلوگيري از کاهش . عملکرد خود نياز به صرف تالش کمتري خواهد داشت
. کنند می عملکرد خود تالش بيشتري در کار خواهند داشت و بنابراين استرس و فشار بيشتري را تجربه

به اين صورت که کارکنان ديگر . رکنان در مزاياي تجديد قوا سهيم هستندو هم کاها  هم سازمان
نيز در عملکرد وظيفه، رفتار شهروندي ها  شوند و سازمان ناخواسته متحمل زحمت و فشار کار نمی

 .مندي فردي کارکنانشان بهبود خواهند ديد سازمانی و کنش
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 دمهقم
هاي قبلی است که به صورت  يادگيري تابع سائق و عادت (4201)ي نظريه هال مبنابر 

 داري از يادگيري هم در قالب يک سائق براي ياد شوند اما همزمان باز خوبی در هم ادغام می

ن که خستگی اي  براي .(4321پارسا، ) کند نگرفتن و خستگی فرآيند يادگيري را متوقف می

توانی و تجديد  عملکرد فرد را متوقف نکند يک دوره استراحت مورد نياز است تا باز

تواند استراحت روزانه و يا استراحت در پايان  ن استراحت میاي  .پذير شود روندهاي قبلی امکان

 .سازد دوره يک هفته کار باشد، تا امکان بازگشت به کار را فراهم

تعطيالت ها  براي بيشتر آن. روند می ان در پايان هفته کاري به استقبال تعطيالتاکثر کارکن

لذت هاي  چنين فعاليت ناشی از کار و همهاي  پايان هفته امکان تجديد نيرو و رفع خستگی

دهد که وقايع منفی روزانه  می شواهد نشان(. 1000، 4فريتز و ساننتاج) بخش را به همراه دارد

 دهد و در مقابل وقايع مثبت رابطه منفی با خستگی دارند می ا افزايشدر کار خستگی ر

رفع خستگی و تجديد قوا با  (.1044، 1همکاران جکوبشاگن و کالين، ميير، سمر، ،گروس)

بين براي بازگشت به  شدن از خواب در ارتباط است و بهترين پيش کاهش برانگيختگی و بيدار

بر اساس نتايج پژوهش آکرستت و  .(1002، 3اکستت و، سادراستورم آکرستت)باشد  می کار

سستی و خواب آلودگی اغلب در اولين روز بازيافت و بهبود نيرو به اوج ( 1000)همکاران 

به ( مشاغل عمومی) کارکنان دفتري براي رسد نه در آخرين روز هفته کاري بنابراين می خود

ا براي کارکنانی که در نوبت کاري طور معمول دو روز استراحت و تجديد قوا کافی است ام

 ها به حالت تعادل قبلی نياز پردازند سه روز استراحت براي بازگشت آن طوالنی به فعاليت می

در بهزيستی و عملکرد  1بسياري اهميت تعطيالت و تجديد قواي روزانههاي  پژوهش .باشد می

اما نقش (. 4222و ادن،   ن؛ وستم1003؛ ساننتاج، 1004، 0ادن) اند کارکنان را تأييد کرده

تعطيالت پايان هفته براي تجديد قواي کارکنان و تأثير بالقوه آن در عملکرد تا حدود زيادي 

 (.1000فريتز و ساننتاج، )ناديده گرفته شده است 

                                                           
1-  Fritz & Sannentag 

2-  Gross, Semmer, Meier, Kalin, Jacobshagen, & et al 

3-  Ekstedt, Soderstrom, & Akerstedt 

4-  daily recovery 

5-  Eden 

6-  Westman 
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 ظريه حفظ منابعتوان بر مبناي ن می را در تجديد قوا تعطيالت آخر هفته تأثير مثبت

گذاري کند که  تواند سرمايه می به عبارت ديگر هر فرد هنگامی. ادتوضيح د (4292، 4هابفول)

در اينجا منبع عبارت از نيروي فرد است که با . منبعی براي خرج کردن داشته باشد

گذاري در  تقاضاي شغلی ايجاب کننده دو نوع سرمايه. رسد می گذاري يعنی کار به پايان سرمايه

در پايان يک روز يا يک هفته کاري منابع  (.4229، 1رميجمن و مول) جسمی و ذهنی است منابع

رسد، خستگی در فرد ظاهر و بنابراين نياز به تجديد قوا و استراحت در او  می فرد به پايان

 تعطيالت پايان هفته زمان. (4222، 3اسلوتر، وندربيک و فرينگز درسن)شود  می احساس

تقاضاهاي شغلی و اصطالحاً شارژ  مناسبی براي استراحت و دور شدن و فاصله گرفتن از

، تجديد قوا 0و ترميم و استقرار مجدد 1شدن از کار شدن و جدا اين فرآيند باز. مجدد است

 برد و به کارکنان می را از بينتجديد قوا فرآيندي است که پيامدهاي منفی شغل . شود می ناميده

 (.4229ر، ميجمن و مول)بازگردد ( پايه)دهد به سطح ابتدايی  می اجازه

بر اساس . دهد می اين فرآيند را بيشتر توضيح( 4292 هابفول،)  (COR)مدل حفظ منابع 

منابع . کنند می افراد براي به دست آوردن، حفظ و نگهداري منابع تالش CORچارچوب 

شود که توسط فرد  می تعريفهايی  بعنوان اهداف، خصوصيات فردي، شرايط يا نيرو و توانايی

شده يا بعنوان ابزاري براي دستيابی به اهداف، خصوصيات فردي، شرايط يا  ارزش گزاري

آخر هفته فرصتی براي بازسازي  تعطيلی(. 4292 هابفول،)شود  می به خدمت گرفتهها  توانايی

افزايش توانايی، احساسات مثبت يا  منابع يعنیآورد،  می اين منابع و کسب منابع بيشتر فراهم

 (.1000و ساننتاج،  فريتز)آمدي  کار خود

اگر تجديد قوا در پايان هفته بخوبی انجام شود، افراد بعد از تعطيالت انرژي و نيروي 

در اين پژوهش ميزانی که تجديد قوا در فرد . بيشتري بخصوص در روز شنبه خواهند داشت

ه شده نظر گرفت درفرآيند تجديد قوا برونداد و نتيجه  بعنوانبعد از تعطيالت به وجود آمده 

 دهد که تا چه ميزان فرد احساس نيروي تازه و رفع  می ميزان تجديد قوا در فرد نشان. است
 

                                                           
1-  Hobfoll 
2-  Meijman & Mulder 
3-  Sluiter, Van der Beek, & Frings-Dresen 
4-  unwinding 
5-  restoration 
6-  conservation of resource model 
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 ( 100، 4ساننتاج و کرول)خستگی جسمی و ذهنی دارد 

ينوايز، اب) گذارد می تجديد قوا بعنوان يک پيشايند از تغييرات درون فردي بر عملکرد تأثير

نشان دادند که کارکنانی که محيط کار را ( 4229) 3سانچز ويليامز و .(1002، 1ساننتاج و موجزا

مثبت تر ارزيابی کنند عملکرد بهتري خواهند داشت و يک متغير مهم در ارزيابی مثبت از 

يکی از متغيرهاي مهم مرتبط . محيط کار اختصاص زمان مناسب براي استراحت کارکنان است

، 4392 ،شاطري و يوزباشی ،نژاد سبحانی)شغل است هاي  با رفتار شهروندي سازمانی، ويژگی

، بخش جهان)شغلی، مدل کاراسک هاي  ترين نظريات مرتبط با ويژگی از جمله مهم(. 400ص 

ترين  يکی از مهم. کنترل شغلی تأکيد دارد است که بر تعادل و موازنه تقاضاي شغلی و( 4393

غلی باال فرصت استراحت و ش مشاغل با تقاضاهاي. ابعاد تقاضاي شغلی مربوط به زمان است

پودساکف )گذارند  می تأثيرتجديد قوا براي فرد باقی نگذاشته و بر رفتار شهروندي سازمانی او 

، ويس، بيل) يا مدل فرآيند دوره اي 0مدل عملکرد پويا(. 1000، 1کنزي، پاين و باچراچ مک و

اکثر مقدار منابع را به پردازد که آيا يک شخص حد می به اين امر (1000،  درمی باروس و مک

آسيب نتيجه آن عملکرد  در اگر تخصيص منابع ناقص باشد. دهد می يک وظيفه اختصاص

نيز ها  ، بلکه سازماندهد که نه فقط کارکنان می اين مدل بخوبی توضيح .يابد می ديده و کاهش

نابع درونی در اين مدل تنظيم عملکرد به خرج از م. بينند می از عملکرد ناقص کارکنان آسيب

 مربوط است و اين فرآيند خرج کردن تا جايی ميسر است که منابع براي خرج کردن در

که در اين مدل از  مدل حفظ منابع هوبفول در آن استاما تفاوت اين مدل با . دسترس باشد

را در حفظ منابع بيشتر  2يک حلقه سايبرنتيکی براي تنظيم منابع ارائه شده است که نقش خود

تنظيمی  تخصيص منابع موفق به طور عمده به مقدار منابع مخصوصاً منابع خود .دهد می نشان

به اين نتيجه رسيدند که ( 1000)بيل و همکاران . پذير است بستگی دارد که براي افراد امکان

ميزانی که يک فرد در . حفظ منابع براي داشتن سطح بااليی از عملکرد اساسی و مهم است
                                                           
1-  Kruel 

2-  Binnewies, Sonnentag, & Mojza 

3-  Williams & Sanchez 

4-  Podsakoff, Mackenzie, Paine, & Bachrach 

5-  dynamic performance 

6-  Beal, Weiss, Barros, & MacDermid 

7-  self 
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. تجديد قوا شده باشد بازتابی از ميزان تجديد قوا در تعطيالت پايان هفته استآغاز هفته کاري 

 4اين تجديد قوا عاملی است براي اينکه مقدار زيادي از منابع براي انجام کار در سراسر هفته

E=mcاين نظريه تا حدي مشابه به فرمول . پذير باشد در دسترس و امکان
. در فيزيک است 2

را دشواري تنظيم ( در اين معادله تبديل جرم به انرژي)مشکل خرج کردن  هنگامی که انيشتين

خسيس تشبيه کرد که هر چند منابع دارد اما اين رابطه دانست و بنابراين ماده را به آدمی 

تواند آن را خرج کرد، در سمت ديگر اما آدم ولخرجی قرار دارد که همه منابع را خرج  نمی

تنظيمی عبارت از حد وسط اين دو  فرآيند خود. مجدد را ندارد گذاري کرده و امکان سرمايه

 .رابطه است

عملکرد شغلی بعنوان يک ( 1040)در اين پژوهش همانند پژوهش باينوايز و همکاران 

نخست بر عملکرد وظيفه فردي که  (.4220، 1کمپبل) بعدي فرض شده است ساختار چند

، 3ويليامز و آندرسون) عملکرد سازمانی استمشارکت با  قراردادي فردي مبنی بر همکاري و

 ،فرز) (PI) 1ايی، يعنی ابتکار شخصی دوم دو نوع عملکرد زمينه. شده استتمرکز ( 4224

( OCB)و بعد کمک رسانی رفتار شهروندي سازمانی  ( 422 ،0کرينگ، سووس و زمپل

، 2کرانت) است دمن کنششکلی از رفتار  PI. شده استبررسی  (4293، اسميت، ارگان و نيير)

حتی  براي کار و 9آغاز و بعنوان يک سندرم رفتاري که بصورت فعال و خود (1000، 2کرانت)

فرز و ) شود می حتی فراتر از آنچه در يک شغل به طور رسمی بايد انجام شود تعريف

شامل کمک  و (4293 اسميت، ارگان و نيير،) است OCBکمک بعد اصلی  (. 422 همکاران،

و نيز ساختن و حفظ ( 1000پودساکف و همکاران، )مشکالت به همکاران در وظايف و 

ز آنجا که عملکرد مستلزم ا (4229، 2پاين داين و لی ون)باشد  می روابط بين فردي

 .در آغاز هفته کاري مؤثر خواهد بود گذاري در انرژي و منابع است، تجديد قواي بيشتر سرمايه

                                                           
1-  episodic process model 

2-  Campbel 

3-  Williams & Anderson 

4-  personal initiative 

5-  Frese, kring, soose, & zempel 

6-  Smith, Organ, & Near 

7-  Crant 

8-  self-initiated 

9-  Van Dyne & Le Pine 
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  ابتکار شخصی( تجديد نيرو در صبح) دهد که تجديد قواي روزانه می شواهد تجربی نشان
 

باينواز، ساننتاج و موجزا . (1003ساننتاج، )دهد  می را در طول روز افزايش( PI) (مندي کنش)

اي، ابتکار  نشان دادند که احساس تجديد قوا در صبح با افزايش عملکرد وظيفه( 1002)

چنين پژوهش  هم. شخصی و رفتار شهروندي سازمانی در طول روز در ارتباط است

نشان داد که تجديد قوا در فواصل کاري عملکرد ( 1009) 4بيل، گرين و ويس ،تروگاکوس

يک دليل تأثير تجديد قوا بر رفتار شهروندي سازمانی بررسی  .دهد می مؤثر بعدي را افزايش

کند که در حالت  می فرد وقتی به ديگران بيشتر کمک. آن در چهارچوب رفتار جامعه يار است

که بخوبی  و فردي( 029، ص 4392بارون، برن و برنسکامپ، ) شی قرار داشته باشدخو

استراحت کرده و تجديد قوا انجام داده باشد، در حالت خوشی است و اين حالت خوش را به 

شناسی اجتماعی هيجانی  توان به کمک روان می سازوکار آن را. محيط نسبت خواهد داد

فقدان استراحت کافی در فيزيولوژي و . توضيح داد (114،ص 4393اشتروبه و هيوستون،)

 .را به محيط نسبت خواهند دادها  ها اين واکنش درونی افراد تأثير گذاشته و آنهاي  واکنش

رسد فردي که تجديد قوا کرده، تالش بيشتري براي انجام کار  می در حالی که به نظر

بين اين دو با عقل سليم بيشتر هماهنگ و رابطه مثبت . خواهد کرد و رابطه اين دو مثبت است

ساز  هر چند در بدو امر اين رابطه شگفتی. در عمل رابطه بين اين دو متغير منفی است. است

آمدي بندورا  کار نظريه خود (1 ،(4292)حفظ منابع هوبفول ( 4نظريه  چهاراست اما در قالب 

داين، گراهام و  ون) ريه مشارکتنظ (1 ،( 422، کورمن)نفس نظريه عزت  (3 ،(4391اوبرين، )

ساخت که براي جلوگيري از  مطرح( 4223) 3هاکی .را تبيين کرد توان آن می (4221، 1داينچ

و در اينجا براي جبران )کاهش در عملکرد افراد بايد تالش بيشتري را در راه تکميل وظايف 

بی در فرد صورت آن بخو که تجديد قوا در آغازهايی  هفته. صرف کنند( تجديد قواي کم

نگرفته باشد، فرد منابع کمتري را در اختيار دارد و بنابراين ناچار است تالش بيشتري براي 

که فرد در آغاز هفته بخوبی تجديد قوا هايی  در مقابل هفته. تکميل وظايف کاري داشته باشد

تر  ي او آسانشده باشد، منابع فراوانی در دسترس او خواهد بود و بنابراين انجام وظيفه برا

                                                           
1-  Trougakos, Beal, Green, & Weiss 

2-  Graham & Dienesch 

3-  Hockey 
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  نشان دادند که احساس( 1002)باينواز و همکاران . طلبد می خواهد بود و تالش کمتري را
 

نظريه  .تجديد قواي کامل در صبح با انجام وظايف با کمترين ميزان تالش در روز ارتباط دارد

رين ص به نقل از اوب 4202)شايستگی وايت آمدي بندورا که در مقابل نظريه قديمی  کار خود

 بجاي فرض سائق درونی شايستگی که مستقل از عملکرد نيست . پديد آمده است( 429

به نقل )لوک و همکاران . گذاري تغيير دهد تواند عملکرد را با ميانجی هدف می آمدي کار خود

گذاري و بر  نشان دادند که افراد ناگزيرند عملکرد خود را از طريق هدف( 100از اوبرين ص

رغم کاهش  کنند بنابراين فردي که تجديد قوا نکرده، علی آمدي خود تعيين کار خودمبناي 

نيرو بايد به اهداف خود نائل شود و بنابراين بايد نيروي بيشتري براي نيل به اهداف صرف 

افراد با وجود (  422)در نظريه عزت نفس کورمن . کند که خود مستلزم نالش بيشتر است

ها  زيرا عزت نفس آن دهند ا، عملکرد خود را کاهش نمیه مشکالت و نقص در موقعيت

کنند که  می افراد داراي عزت نفس باال، خود را به صورت فرد مؤثر درک. بيند می خدشه

در صورت فقدان موقعيت مناسب از قبيل عدم استراحت . عملکرد سطح بااليی خواهند داشت

با ( 4392)حافظی . يشتري خواهند کرديا فقدان نيرو، ناگزير و براي حفظ تصوير خود تالش ب

( 4221داين و همکاران،  ون)در نظريه مشارکت . پژوهشی اين امر را نشان داده استهاي  داده

است که هر سه ( کنشی، حمايتی و اجتماعی)رفتار شهروندي سازمانی نيازمند مشارکت 

 .مستلزم نيرو و انرژي است که لزوماً با تجديد قوا سروکار دارند

ابراين هدف از انجام اين پژوهش شناسايی عواملی است که باعث تجديد نيروي افراد در بن

که اگر بعد از تعطيالت  شود می ين به بررسی اين موضوع پرداختهچن شود و هم می تعطيالت

تجديد قوا در فرد به ميزان زيادي صورت گرفته باشد عملکرد شغلی نيز در هفته بعد، از اين 

و رفتار شهروندي  مند کنشاگر در شخصی عملکرد شغلی بسيار باال، رفتار . گيرد می نيرو بهره

سازمانی مشاهده شود و اگر شخصی کاري را به صورت کامل و با کمترين خطا در هفته انجام 

تحقيقات . دهد به احتمال زياد تجديد قواي خوبی را در تعطيالت پايان هفته تجربه کرده است

يا در  (1003ساننتاج، )يد قوا و عملکرد و اثر آنی استراحت در همان روز قبلی رابطه ميان تجد

اما در اين پژوهش . اند را بررسی کرده( 1000فريتز و ساننتاج، ) اولين روز بعد از تعطيالت

وي  عملکرد آيا که اگر تجديد قوا در آغاز هفته کاري بخوبی صورت بگيرد شود می بررسی

اي، عملکرد مرتبط با رفتار شهروندي سازمانی و رفتار  د وظيفهدر هر شکل آن يعنی عملکر)
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در تمام طول هفته افزايش خواهد يافت و دومين نکته اين که اگر تجديد قوا در ( مند کنش

عملکرد خود نياز به تالش کمتري  آغاز هفته کاري بخوبی صورت بگيرد آيا فرد براي انجام

 .خواهد داشت

 

 پژوهشهای  فرضیه

، (4فرضيه )اي هفتگی  ميزان تجديد قوا در آغاز هفته کاري با عملکرد وظيفه: 1تا  4فرضيه 

رابطه مثبت دارد و با تالش ( 3فرضيه )و رفتار شهروندي سازمانی ( 1فرضيه )ابتکار شخصی 

 (.1فرضيه )ادراک شده هفتگی در کار رابطه منفی دارد 
 

 روش

 گیری جامعه و نمونه

شرکت صنعتی از دو هلدينگ بزرگ صنعتی در ايران بوده  3نمونه اين پژوهش شامل 

با توجه به حساسيت متغير پژوهش حاضر که مربوط به کاهش زمان کار بوده است و . است

گيري  ذکر نشده و تنها شيوه نمونهها  اند نام شرکت به آن حساس بودهها  مديريت سازمان

 محاسبه که در زير به آن اشاره شده کوکراننه بر اساس فرمول حجم نمو. شود می توضيح داده

ي سه هفته از براها  نفر بدست آمده است که پرسشنامه 410حجم نمونه برابر . گرديده است

نمونه مربوط به . باشد می هفته 110مربوط به هاي  گرديد و شامل يافتهآوري  جمعها  آزمودنی

و نمونه مربوط به جامعه  32/0 و با انحراف معيار 14/32با ميانگين سنی ( n1=93)جامعه اول 

سنوات استخدام . بوده است 32/9با انحراف معيار  004/11با ميانگين سنی ( n2=02)دوم 

خدام نمونه دوم با ميانگين و سنوات است 34/1و انحراف معيار  10/11نمونه اول با ميانگين 

نمونه دوم  %93و ( n1=0 )نمونه اول % 29. بوده است 39/3و انحراف معيار  02/19

(12=n2 )انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده در هر دو جامعه صورت گرفته . اند مرد بوده

کارکنان . بوده است 32/42و   11/4ميانگين سنوات تحصيلی در دو نمونه به ترتيب . است

عملياتی و کارشناسی بوده و به دليل بافت متفاوت از ميان مديران هاي  مربوط به بخش

 .گيري انجام نشده است نمونه
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 ابزارهای پژوهش

در اولين هفته از آغاز پژوهش تجربه تجديد قواي زودگذر کارکنان در طول هفته 

در مرحله دوم در پايان هفته کاري، عملکرد شغلی هفتگی و تالش ادراک . گيري شد اندازه

، تالش ادراک شده، خلق می عملکردو در مرحله عمومی سطح عمو. گيري شد شده اندازه

بجز سؤاالت جمعيت شناختی در ها  همه سؤال. جمعيت شناختی ارزيابی شدهاي  منفی و داده

 .درجه ايی ليکرت مطرح شدند 0مقياس 

 ( 100)سط ساننتاگ و کرول سؤالی ساخته شده تو 1قوا از طريق يک مقياس  تجديد

چگونگی تجديد قوا و احساس آسايش در يک  اين مقياس اشاره به. گيري شده است اندازه

نه از آن يک نمو. سنجند می کاري را ي هاحساس فرد در آغاز هفتها  الؤاين س. شخص دارد

 .«دارم احتآرامش و استرمن کامالً احساس »عبارت است از 

سؤال اقتباس شده از مقياس عملکرد رو، زينوويوا، دنيز و   عملکرد وظيفه هفتگی با 

دهد تا چه ميزان يک فرد وظايف  می اين سنجش نشان. اندازه گيري شده است (1000) 4هورن

ل در اين هفته نتايج بعنوان مثا. کاري خود را در طول هفته گذشته به خوبی انجام داده است

 (.گذاري معکوس نمره)از نتايج قبلی بوده است  کار من بهتر

فرز و ) شخصی مندي رسشنامه کنشسؤال اقتباس شده از پ 2هفتگی با ( PI)مندي  کنش

االت عبارت است از در اين هفته ؤيک نمونه از س. مورد سنجش قرار گرفت (4222همکاران، 

 .مفعاالنه به حل مشکالتم پرداخت

OCB  گيري رفتار شهروندي سازمانی  سؤال اقتباس شده از مقياس اندازه 3هفتگی با

دهد که چگونه  می مقياس نشان اين. شد يابیارز( 4224) 1ويليامز و آندرسونمعطوف به فرد 

کند و يک جو کاري خوشايند  می را تشويقها  کند يا آن می يک شخص به همکاران خود کمک

                                                           
1-  Roe, Zinovievo, Dienes, & Horn 

2-  Williams & Anderson 



 33 (1 ی شماره ،1313 بهار و تابستان ،1 سال ،اول ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی صنعتی و سازمانی مطالعات روان مجله

در اين هفته به . االت اين مقياس چنين استؤيک نمونه از س. کند می را در طول هفته ايجاد

پايايی آلفاي کرونباخ  (4399)اسالمی وقار . کسانی که کارشان سنگين بود کمک کردم

 .گزارش داده است 222/0را

 (1002)و همکاران  باينوايزتوسط سؤال ساخته شده  3در کار با  تالش ادراک شده هفتگی

اين مقياس . سنجيده شد( 1040) 4باينوايز، ساننتاج و موجزاتوسط سؤال ساخته شده  1و 

مثالً در اين هفته به . گذارد می فته اثردهد چگونه خستگی و فشار بر اجراي کار در طول ه می

 .م نياز دارمفانرژي بيشتري براي کار بر روي وظاي

از پرسشنامه خلق ( تیمثالً اضطراب، ناراح)ال خلق منفی سؤ 1سطح عمومی خلق منفی با 

ها  اين سؤال. شده است گيري اندازه( 4229، 3واتسون، کالرک و تليجن) 1منفیمثبت و 

 .داده استگزارش  0/ 2آلفاي کرونباخ را( 4391) ابوالقاسمی .سنجند می ااحساس کلی فرد ر

، (PI)مندي  سطح عمومی وظيفه، کنش سطح عمومی عملکرد و تالش ادراک شده در کار

OCB استفاده ها  که براي تحقيق هفتگی از آنهايی  و تالش ادراک شده در کار با همان ابزار

در رابطه با ها  قابل توجه اينست که جنبه عمومی سؤالبهرحال نکته . شده بود، سنجيده شد

ضريب آلفاي کرونباخ براي عملکرد . عملکرد و تالش مورد نياز در کار مورد نظر بوده است

و  باينوايزتوسط  93/0و  1/0 ، 22/0، 23/0و تالش در کار به ترتيب  PI ،OCBوظيفه، 

 .گزارش شده است( 1040)همکاران 

 

 (تحلیل آماریهای  روش)ها  تجزیه تحلیل داده

هاي  روش. استفاده شده است 1سطحی روش چند ازها  براي تجزيه و تحليل آماري يافته

اي  در نوع اول آن در مورد امکان تحليل يافته. شود می چند سطحی به دو دسته کلی تقسيم

گيرد که خود از دو رويکرد تحليل واريانس درون و بين  می چند سطحی تالش صورت

. کند می استفاده( ICC2و  ICC1) 0ضرايب همبستگی درون رده اي و يا( WABA)روهی گ

                                                           
1 -Binnewise, Sonnentag & Mojza 

2 -positive and negative affect schedule (PANAS) 

3 - Watson, Clark, & Tellegen 

4-  multilevel model analysis 

5-  intraclass correlation 
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 شوند بنابراين فرض بر اين است که امکان چند می در چند سطح آشيانیها  در نوع دوم داده

، (HLM) 4 رويکرد مدل خطی سلسله مراتبیسطحی شدن ميسر است و سپس با استفاده از 

ها در دو سطح درون  دأ در هر سطح بررسی و تفاوت بين آنضرايب رگرسيون و عرض از مب

بخش  توان در عريضی و جهان می نوع اول را. گيرد می توجه قرارآزمودنی و بين آزمودنی مورد 

 مختلف چند سطحی هاي  لمد. يافت( 4399)دومی را در عريضی و گل پرور و نوع ( 4320)
 

 .اند مقايسه شده( 4320يضی و اميري،عر)معادالت ساختاري هاي  با استفاده از روش

 

 ها یافته
شود  می همانطور که مشاهده. توصيفی پژوهش ارائه شده استهاي  داده 4در جدول 

 .ضرايب پايايی متغيرهاي پژوهش در حد مطلوب گزارش شده است

  

 سنجی و توصيفی ابزارهاي پژوهش روانهاي  ويژگی. 4جدول 

 میانگین متغیر سطح
انحراف 

 معیار

 كرونباخ آلفای ییپایا

 های پژوهش
خطای 
معیار 

 گیری اندازه

پایایی 
ضریب 
 تنصیف

پایایی 
 بازآزمایی

 حاضر قبلی

 فردي

 22/0 22/0 14/0 22/0 90/0 0/ 1 21/3 عملکرد
 93/0 22/0 49/0 94/0 99/0 14/0 02/3 مندي کنش

 21/0 20/0 12/0 0/ 2 22/0 02/0 3/ 9 شهروندي سازمانی 
 22/0 94/0 0/ 1 93/0 99/0 1/0  02/3 تالش

 هفتگی

 23/0 22/0 12/0 20/0 23/0 09/0 22/3 عملکرد
 21/0 20/0 32/0 21/0 22/0 2/0  1/3  مندي کنش

 20/0 0/ 2 10/0 24/0 22/0 91/0 12/3 شهروندي سازمانی 
 23/0 21/0 32/0 22/0 93/0 22/0 21/1 تالش

سنجش 
فقط در 
يک 
 سطح

د قوا در آغاز تجدي
 هفته

  /3 22/0 24/0 91/0 31/0 94/0 90/0 

 91/0 90/0 11/0 99/0 0/ 2 9/0  4/ 2 خلق منفی
 _ _ _ _ _ 03/2 19/32 سن

                                                           
1-  hierarchical linear model 
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 و هفتگی رابطه متغيرها در سطح فردي. 1جدول   

 متغیرها سطح
 سطح فردی سطح هفتگی

تجدید قوا در  خلق منفی
 آغاز هفته

 مندی كنش عملکرد
روندی شه

 سازمانی
 مندی كنش عملکرد تالش

شهروندی 
 سازمانی

 تالش

 هفتگی

 عملکرد 
*14/0 _ _ _ _ 04/0 30/0 11/0 49/0 -12/0 -

 مندي کنش 
*19/0 19/0 _ _ _ 11/0 12/0 42/0 41/0 -0 /0 

 شهروندي سازمانی 
*0 /0 42/0 19/0 _ _ 14/0 3 /0 -32/0 02/0 -00/0 

 تالش 
*14/0 -33/0 -1 /0 -44/0 -_ 11/0 -44/0 -19/0 - 1/0 34/0 

 فردي

- 10/0* _ _ _ 4      عملکرد 
- 42/0* _ _ 39/0 43/0      مندي کنش 
- 03/0* _ 43/0 42/0 40/0      شهروندي سازمانی 
 39/0*- 30/0- 42/0- 33/0- 12/0      تالش 

  *P 00/0≥              **P  04/0≥  

 
بين تالش و تجديد قوا در آغاز هفته رابطه منفی وجود دارد به اين معنا که . دهد می طه متغيرهاي پژوهش را در سطح فردي و هفتگی نشانراب 1جدول شماره 

 ارو رفتمندي  اما ميان عملکرد، کنش. اگر تجديد قوا در پايان هفته بخوبی صورت پذيرد فرد براي انجام عملکرد خود نياز به صرف تالش کمتري خواهد داشت

  مند اي، رفتار شهروندي و رفتار کنش کارمندانی که بخوبی تجديد قوا شده باشند، در عملکرد وظيفه. با تجديد قوا رابطه مثبت وجود دارد شهروندي سازمانی
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افزايش کار و تالش موجب افزايش خلق . تمام طول هفته افزايش کارايی خواهند داشت در

ست که داشتن عملکرد خوب در طول هفته خلق منفی را در فرد اين در حالی ا. شود می منفی

تر است خلق منفی کمتر  مندي و رفتار شهروندي قوي در کارمندانی که کنش. دهد می کاهش

 .احساس شد

 

 بينی عملکرد هفته اي در سه مدل برآورد چند سطحی براي پيش. 3جدول 

 مدل سوم مدل دوم مدل اول 
β SE t β SE t β SE t 

 32/22 032/0 042/3 32/22 032/0 042/3 9 /02 011/0 042/3 عرض از مبدأ
- 09/1 020/0- 401/0- 02/1* 020/0 -0/ 40    سطح عمومی عاطفه منفی
 14/0 020/0 0/ 10 14/0 020/0 0/ 10    سطح عمومی عملکرد

 4/1  034/0 094/0       تجديد قوا
log (1h) 1 -  02/349   24/301   19/122 

Log 1 -     **99/40   *13/0 
 4   3      تفاوت درجه آزادي

واريانس عرض از مبدأ 
 4در سطح 

401/0   402/0   412/0   

واريانس عرض از مبدأ 
 1در سطح 

42 /0   434/0   430/0   

*P 00/0≥              **P  04/0≥  

 

به . شوند می دو تأييد شود مدل دوم و مدل سوم هر می ديده 3همانطور که در جدول 

 اي با افزودن سطح عمومی عملکرد و نيز تجديد قوا بهتر بينی عملکرد هفته عبارت ديگر پيش

به عبارت ديگر تجديد قوا عملکرد . بنابراين تجديد قوا در عملکرد بعدي مؤثر است. شود می

 .را بهتر بهتر ساخته است

مندي با افزودن سطح  بينی کنش يشپ. شوند می نيز مدل دوم و سوم تأييد 1در جدول 

مندي بعدي مؤثر  قوا در کنش بنابراين تجديد. شود می قوا بهتر مندي و نيز تجديد عمومی کنش

 .شود می مندي بيشتر يعنی تجديد قوا موجب کنش. خواهد بود
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 مندي در سه مدل بينی کنش برآورد چند سطحی براي پيش. 1جدول 

 
 مدل سوم مدل دوم مدل اول

β SE t β SE t β SE t 
 12/42 019/0 114/3 2 /20 012/0 119/3 0 /41 002/0 119/3 عرض از مبدأ

 09/4 0/  0 024/0 01/4 0/  0 2/0 0    سطح عمومی عاطفه منفی

  0/ 09 0/0   0/2   9/0      مندي کنشسطح عمومی 

 23/3 014/0 403/0       تجديد قوا

log (1h) 1- 1 /122 14/119   11/392 

     - log1تفاوت 
**90/ 9   

**42/32 

 4   3      تفاوت درجه آزادي

واريانس عرض از مبدأ  
 4در سطح 

4 0/0 4 9/0 4 1/0 

واريانس عرض از مبدأ  
 1در سطح 

312/0 120/0 122/0 

   *P 00/0≥              **P  04/0  

 
 مانیبرآورد چند سطحی براي پيش بينی شهروندي ساز. 0جدول  

 
 مدل سوم مدل دوم مدل اول

β SE t β SE t β SE t 
 1 /14 0/  0 139/1 1 /11 0/  0 132/1 9/02  024/0 132/1 عرض از مبدأ

 -41/1 -092/0 -0/ 49 -44/1 092/0 -491/0    سطح عمومی عاطفه منفی

  / 1 022/0 12/0   /00 022/0 34/0     سازمانی شهروندي عمومی سطح 

 04/1 1/0 0 411/0       قواتجديد 

log (1h) 1-   11/231   14/ 32   32/ 12 

Log 1-      
**93/21   

**01/40 

 4   3      تفاوت درجه آزادي

واريانس عرض از مبدأ در 
 4سطح 

142/0 149/0 143/0 

واريانس عرض از مبدأ در 
 1سطح 

110/0 302/0 344/0 

 *P 00/0≥              **P 04/0  
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شوند به اين  می مدل دوم و سوم هر دو تأييد 0مطرح شده در جدول هاي  طابق با يافتهم

بينی رفتار شهروندي سازمانی با افزايش سطح عمومی شهروندي سازمانی و نيز  معنا که پيش

 قوا باعث بروز بيشتر رفتار شهروندي سازمانی بنابراين تجديد. شود می تجديد قوا بهتر

 .شود می

 

 بينی تالش در سه مدل برآورد چند سطحی براي پيش.  جدول 

 
 مدل سوم مدل دوم مدل اول

β SE t β SE t β SE t 
 12/04 003/0 212/1 19/01 001/0 212/1 13/32 2/0 0 214/1 عرض از مبدأ

 9/4  029/0 434/0 9/4  029/0 434/0    منفی عاطفه عمومی سطح 

 10/9 024/0 0/ 09 09/9 2/0 0 021/0    سطح عمومی تالش

 19/1 001/0 412/0       تجديد قوا

log (1h) 1-   1 /244   34/ 91   33/ 21 

Log 1-      
**20/19   

*29/2 

 4   3      تفاوت درجه آزادي

واريانس عرض از مبدأ 
 4در سطح 

3 0/0 3 2/0 302/0 

واريانس عرض از مبدأ 
 1در سطح 

320/0 111/0 119/0 

*P 00/0≥              **P 04/0  

 

ينی تالش با افزودن سطح عمومی تالش و نيز  شود پيش می ديده  همانطور که در جدول 

بنابراين تجديد قوا در تالش . شوند می پس مدل دوم و سوم تأييد .شود می قوا بهتر تجديد

 .شود می قوا باعث تالش بيشتر مؤثر است و به عبارتی تجديد

 

 گیری و نتیجه بحث
يان هفته که آيا اگر تجديد نيرو بخوبی در پاباشد  می ژوهش بررسی اين مسئلهاين پ هدف

 مند اي،عملکرد مرتبط با رفتار شهروندي سازمانی و رفتار کنش صورت بگيرد، عملکرد وظيفه
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چنين در صورت تجديد قوا در آغاز هفته آيا فرد براي انجام  افزايش خواهد يافت و همنيز 

نتايج اين پژوهش نشان داد که هر چه  به تالش کمتري خواهد داشت؟ عملکرد خود نياز

و  مند رفتار کنشتجديد قوا در تعطيالت پايان هفته بهتر صورت گيرد، عملکرد وظيفه هفتگی، 

و ادراک فرد در رابطه ( رابطه مثبت)شود  می نيز در هفته بعد بهتر عملکرد شهروندي سازمانی

نکته بسيار مهم در پژوهش حاضر  (.رابطه منفی)يابد  می کاهش با تالش مورد نياز براي کار

ه متغير عمده اين پژوهش در سطح سسازي  صادفیت در واقع. استفاده از مدل چند سطحی است

که به مرور )دهد که اگر در طول زمان تالش  می طول هفته و انباشت آن به لحاظ آماري نشان

که )مندي و رفتار شهروندي سازمانی  کرد و کنشو عمل( با خستگی رو به کاهش خواهد رفت

پاسخ به اين سؤال  ؟قوا ترميم خواهند شد آيا با تجديد( با فترت نيرو، افول خواهند يافت

زيرا با کار . متغير مهم که بايد کنترل شود عاطفه منفی است. باشد می HLMنيازمند مدل 

 طريق آن احتماالً متغيرهاي مالک کاهشيابد که از  می مداوم، خلق افراد به سمت منفی گرايش

عاطفه منفی کنترل و در سه مدل به پاسخ مسئله با اين حال در پژوهش حاضر . پذيرد می

 .پرداخته شد

واضح است که با افزايش آن، جا براي . مسئله تعطيالت آخر هفته يک مسئله داغ است

اما از طرف ( فرانسه به مسئلهپاسخ )واهد شد خکارکنان بيشتر و کاهش نرخ بيکاري هموارتر 

در جامعه ما اين بحث با افزودن ( پاسخ آلمان به مسئله)يابد  می ديگر توليد ملی نيز کاهش

در پژوهش . تر شده است ساعلت تعطيلی مدارس در آخر هفته در بسياري از صنايع اينک داغ

هاي  گران بود پاسخکه نبايد ن شناختی به مسئله داده شده است و آن اين حاضر پاسخی روان

سنجی توجه داشت اما اين نکته لحاظ نشده بود که کارکنانی که   اقتصادهاي  قبلی به شاخص

 اي و هم در بعد عملکرد پردازند هم در بعد عملکرد وظيفه می آخر هفته به استراحتدر 

وه بر اين عال. تر به ميدان خواهند آمد با نيرويی فزاينده( رفتار شهروندي سازمانی) اي زمينه

 .ميدان کار افزايش خواهد يافت درها  آنکرده و کنش و عملکرد تالش بيشتري 

ان با ساير مطالعات تأثير سودمندي تجربه تجديد قوا بر خلق و نتايج اين مطالعه همخو

 در (.1040 باينوايز و همکاران ،1009 ساننتاگ و همکاران،)دهد  میبهزيستی کارکنان را نشان 

که افراد به هايی  دهد که در هفته نشان مینتايج يزان تجديد قوا و عملکرد هفتگی رابطه با م
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ميزان زيادي تجديد قوا شده باشند، منابع بيشتري خواهند داشت تا به وظايف کاري اختصاص 

در طول هفته وجود  PIتري با  رابطه قوي .دهند و بنابراين عملکرد هفتگی را ارتقا بخشند

تر از  آسان PIاست، افزايش ( درونی و ذاتی)مند  يک رفتار کنش PIل که به اين دلي. دارد

افزايش عملکرد وظيفه و رفتار . افزايش عملکرد وظيفه يا رفتار شهروندي سازمانی است

تر  شهروندي سازمانی به اين دليل که اين رفتارها بيشتر وابسته به عوامل موقعيتی هستند سخت

اگر چه فردي که به ميزان زيادي تجديد نيرو شده، در . ( 100 ،4استوارت و نانکوليار) است

يابد اما اين امر به ميزان زيادي به  می رفتار شهروندي سازمانی هفتگی در او افزايشواقع 

 .احساس نياز همکاران وابسته است

به ميزان زيادي تجديد قوا شده باشد ادراکش اينست که وظايفش را فرد چنين زمانی که  هم

بنابراين ميزان تجديد قوا نه . طور کامل و بدون هيچ فشاري در طول هفته انجام داده استبه 

شناختی  روانهاي  چنين هزينه تنها بر عملکرد شغلی هفتگی مؤثر و سودمند است بلکه هم

حمايتی بر اين نظريه است که ها  اين يافته. دهد می تکميل وظايف در طول هفته را نيز کاهش

 به وظايف شغل را تسهيل زايش ميزان منابعی که تخصيص منابعتجديد قوا با اف ميزان باالي

 به نظر(. 1000بيل و همکاران، )سازد در ارتباط است  می تر کند و تکميل وظايف را آسان می

شناختی اجراي کامل وظايف اهميت خاصی براي عملکرد باال  روانهاي  رسد کاهش هزينه می

اثرات منفی در طوالنی مدت از جمله خستگی و  بر و ی تر دارددر يک بازه زمانی طوالن

 .گذارد می فرسودگی تأثير

ست که ناد میاي  يکی از عوامل اصلی سرکوب کنندهرا طول روز کار  (4222) 1مارکوزه

نخستين  را کاهش روز کاربه همين دليل  اصل واقعيت گرايی بر اصل لذت تحميل کرده است،

وري منجر به کاهش  قبلی تاريخ، افزايش بهرههاي  اگرچه در دوره .دانستپيش شرط رهايی 

بعد از انقالب کامپيوتري،  ي هشد، در چهار ده می داد ساعات کارپيوسته ميانگين ميزان تع

وري به دو صورت زمان کار را تحت تأثير  انقالب در بهره. خالف اين روند حاکم بوده است

ها  و زمان اندوز اين امکان را در اختيار شرکتاندوز  کار هاي رواج تکنولوژي. قرار داده است

                                                           
1-  Stewart & Nandkelyar 

2-  Marcuse 
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قرار داده تا کارگران را به صورت انبوه از توليد حذف و ارتشی ذخيره از کارگران بيکار 

 کين، ريف) گذرانند می بيافرينند که به جاي داشتن اوقات فراغت، وقت خود را به بطالت

تمزدها و مزاياي ساعات بيشتري کار کنند تا دس کسانی هم که سر کار هستند ناچارند. (4399

اعالم کرد اگر ساعات کار هفتگی  4221 در سال 4مک کارتی. کاهش يافته خود را جبران کنند

ميليون انسان به طبقات  30تا  10توزيع نگردد، تري  کم نشود و کار موجود به نحو منصفانه

. نگهداري کنيمها  از آنها  اد غذايی و يارانهتهيدست رانده خواهند شد و بايد با برنامه جيره مو

درخواست براي کاهش ساعات کار هفتگی به سرعت در سراسر اروپا بعد از دوران جنگ 

« 1با کار کمتر همه کار خواهند کرد»کارگري با شعار هاي  در ايتاليا اتحاديه .گسترش يافت

هفتگی از سی ونه ساعت به سی  ساعات کار  422در فرانسه از سال . اند دست به فعاليت زده

درصد کاهش در دستمزدها خواهد  0هر چند اين کاهش به معناي . و سه ساعت کاهش يافت

طرفداران اين . ميليون شغل جديد شد 1درصد يعنی  40بود اما باعث افزايش اشتغال به ميزان 

 وري بهره چنين بر اين باورند که تنظيم زمانی ساعات کار هفتگی موجب ارتقاء طرح هم

 .قادر به رقابت بيشتر خواهند بودشودو از اين رو  می

چنين کميسيون اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا براي حل مسئله بيکاري، طرفدار کاهش  هم

به زعم آنان اجتناب از تثبيت دو گروه متمايز در جامعه يعنی . ساعات کار هفتگی هستند

که فاقد آن هستند، حائز اهميت است؛ اين تحول  هايی که کاري ثابت دارند و آنهايی  آن

پيامدهاي مخرب اجتماعی دارد و در درازمدت تمام جوامع دموکراتيک را در معرض خطر 

بنابراين پيشنهاد اينست که دولت و صنايع با کاهش زمان کار، مشاغل موجود را . دهد می قرار

اي وجود دارد به  کاري گستردهحفظ کرده و مشاغل جديدي بيافرينند تا در دورانی که بي

برابري اجتماعی بيشتري دست يابيم و از طرفی با کاهش ساعات کار فرصت را براي تجديد 

هاي  حتی در ژاپن، کشوري که مدت. نتيجه عملکرد باالتر فراهم آورد نيروي کارمندان و در

افته است و مديد مدافع اخالق کار صنعتی بوده است ساعات کار هفتگی به تدريج کاهش ي

وري و رشد اقتصادي همراه بوده است و کاذب بودن اين  چشمگير بهرهاين کاهش با افزايش 

                                                           
1-  Eugene McCarthy 

2-  lavorare meno, lavorare tutti 
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را ها  دهد که کار کمتر و فراغت بيشتر رقابت جويی و سود شرکت می ادعاي مرسوم را نشان

 .دهد می کاهش

ت در مقابل کاهش ساعات کار هفتگی به اين دليل که مديريها  امکان مقاومت شرکت

 دانند که بايد شکاف ميان ظرفيت توليدي بيشتر و سقوط قدرت خريد  میها  شرکت

 در حقيقت فشار براي کاهش ساعات کار هفتگی. گردد می کننده پر شود، مسلماً کمتر  مصرف

باشد  می براي توزيع برابر کار موجود در ميان همه افراد جامعه بعنوان ابزاري که اين عالوه بر

ناشی از کار است به اين صورت که افراد زمان هاي  راي کاهش فشار و خستگیراهی مناسب ب

، ادراکشان از ميزان تالش صرف شده در بيشتري براي استراحت و تجديد قوا خواهند داشت

و بنابراين با نيرويی بيشتر در تري نگاه خواهند کرد  يابد و به کار با ديد مثبت می کار کاهش

 .پردازند می يتبه فعال آغاز روز کاري
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