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زنی اينترنتی کارکنان: نقش میانجی سايش تأثیر بارکاری ذهنی بر پرسه

 اجتماعی 
 6/7/1233تاریخ پذیرش مقاله :                      1/10/1233تاریخ دریافت مقاله : 

 *1احاود کاالی زارچ

 2فایده اکاری
 پژوهشی مقاله

 چکیده
پیامدهای منفی ایلن  محیط کار و در کارکنان  زنی اینترنتیپرسه فزاینده شیوع توجه به با: اقداه

وری و اتالف منابع، بررسی این گونه رفتارهلا و عللل بلروز آن در محلیط     پدیده نظیر کاهش بهره

زنلی اینترنتلی   پرسله  بر بار کاری ذهنی تاثیربررسی لذا هدف از پژوهش حاضر  .است سودمند کار

 اجتماعی بود.   سایش ایواسطهنقش با توجه به کار  محیط کارکنان در

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، در زمره تحقیقلات توصلیفی بلود.    : روش

 799های شهر یزد بود. نمونله آملاری بله حجلم     جامعه آماری تحقیق کلیه کادر اداری دبیرستان

از  پلژوهش  متغیرهلای  سلنجش ای تصادفی انتخلاب شلد. جهلت    گیری خوشهنفر به روش نمونه

(، بلار کلاری ذهنلی )روبیوواللدهیتا، لوپزنلونز،      9979رنتی )اسلتودارت، زنی اینتهای پرسهمقیاس

( اسلتفاده شلد. جهلت بررسلی     9971( و سایش اجتماعی )حمزه، 9971لوپزهیگز و دیازرامیرو، 

 استفاده شد. 9نسخه  Smart-PLSافزار سازی معادالت ساختاری توسط نرمها از مدلفرضیه

زنلی  اری ذهنلی در کارکنلان، باعلف افلزایش میلزان پرسله      افزایش بار کل نشان داد  جینتا: نماهج

و مستقیم است. بار کاری ذهنی بر پرسله زنلی اینترنلی از     706/9شود و میزان تاثیر اینترنتی می

تاثیر غیرمستقیم نیلز دارد. میلزان تلاثیر بلار      070/9طریق متغیر میانجی سایش اجتماعی میزان 

و مسلتقیم اسلت. همچنلین سلایش      193/9ر کاری ذهنی بر سلایش اجتملاعی در محلیط کلا    

 دار دارد.تاثیر مثبت و معنی 179/9زنی اینترنتی به میزان اجتماعی بر پرسه

بله صلورت غیرمسلتقیم و از طریلق      : بار کاری ذهنی هم به صورت مستقیم و هلم گیمینمیجه

دارد و تلاثیر  محیط کلار تلاثیر   در کارکنان  زنی اینترنتیپرسهبر سایش اجتماعی  اینقش واسطه

 غیرمستقیم آن بیشتر از تاثیر مستقیم است.

 زنی اینترنتی، سایش اجتماعی.: بار کاری ذهنی، پرسهکلاات کلیدی

 

                                                           
 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار. 7

 ma.kamali.z@pnu.ac.ir: مسئول نویسنده* 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه دولتی، مدیریت گروه استادیار. 9



 زنیاینترنتیکارکنان:نقشمیانجیسایشاجتماعیتأثیربارکاریذهنیبرپرسه

41 

 

Effect of Mental Workload on Employees Cyberloafing: 

Mediating Role of Social Undermining  
Mahmood KamaliZarch

1*
 

Hamideh Shekari
2
 

Original Article 

Abstract 
Introduction: Considering the increasing prevalence of 
employee's cyberloafing at the workplace and the negative 
consequences of this phenomenon, such as productivity reduction 
and waste of resources, investigating such behaviors and their 
causes are very beneficial. So, the present study aims to investigate 
the effect of mental workload on employee cyberloafing at the 
workplace by considering the mediating role of social 
undermining. 
Method: Present study is applied research in terms of purpose and 
descriptive research in terms of method. The statistical population 
of this research is the personnel of high schools in Yazd city. A 
sample comprising 120 members was selected using the clustering 
random sampling method. The statistical instruments consisted of 
three questionnaires including the cyberloafing scale (Stoddart, 
2016), mental workload scale (Rubio-Valdehita, López-Núñez, 
López-Higes & Díaz-Ramiro, 2017), and social undermining scale 
(Hamza, 2018). Data analysis was done using structural equation 
modeling via Smart-PLS 2 software.  
Results: The results showed that mental workload has a direct, 
positive, and significant impact (0.515) on cyberloafing. Mental 
workload has an indirect and significant impact (0.159) on 
cyberloafing too. The mental workload can predict social 
undermining at the workplace positively and its direct effect is 
0.723. Also, social undermining has a direct, positive, and 
significant impact (0.712) on cyberloafing. 
Conclusion: Mental workload has a direct effect on cyberloafing 
at the workplace and also an indirect effect via the mediating role 
of social undermining and the indirect effect is more than the direct 
effect. 
Keywords: Mental Workload, Cyberloafing, Social Undermining. 
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 مقدمه
مرردم و   یگي روزانهدیر از زناناپایيدش جنعنوان یک ب استفاده از اینترنت به امروزه در بسیاری از کشورها
(. 1332زاده و منشرئي،  د )خالقیان، سجادیان، فراتحي آیتل  به حساب مينهای مابزاری حیاتي برای فعالیت

انتشرار   دیگرران، ترین اختراعات قرن بیستم، نحوه ارتباط برقرار کردن مردم با اینترنت به عنوان یکي از مهم
تعرامالت  (. 1332دادی و غالمري،  )واحردی، الره   اطالعات، انجام کسب و کار و سرگرمي را تغییر داده است

را در ابعراد منتلر  تحرت     هرا آن یازهایاز ن یاریو بس نقش مهمي دارد هاانسان روزمره يزندگ در ينترنتیا
هرای فرراوان، اینترنرت    م امتیازهرا و قابلیرت  رغر (. با وجود ایرن و علري  1331)حیدری،  دهديپوشش قرار م

(. بره عنروان مثرا  برا ایجراد      1336زاده و باقری، مشکالت جدی را ایجاد کرده است )شکرافشان، عسکری
 رویره بري  ۀاسرتفاد (. 1331وابستگي در انسان به خود، موجب اثرات نامطلوبي شده است )مرزوقي و حیدری، 

 یهرا عرادات و مهرارت   ،يسالمت ،ياجتماع یو رفتارها گااشتهافراد  يبر زندگ يمنف تاثیرتواند يم نترنتیاز ا
اسرتفاده مفررط از اینترنرت، ظهرور      (. حاصرل 4116، 1)کسر، کاووک و نومانوگلو قرار دهد ریآنان را تحت تأث

ز روانشناختي از جمله اضطراب فناوری، اعتیاد اینترنتي و تعدی سرایبری اسرت. یکري ا   -های اجتماعيپدیده
معروف شده است و به یک نگرانري   4زني اینترنتيها که امروزه در جامعه رایج شده است، به پرسهاین پدیده

 (.  4116، 3جدی در حوزه اجتماعي تبدیل شده است )آکبولوت، دورسن، دونمز و ساهین

نیز  زني اینترنتي تحت عنوان اصطالحاتي نظیر انحراف اینترنتي، سوء استفاده از اینترنتپرسه
زني اینترنتي در حا  رخنه کرردن در  (. پرسه4141، 2مطر  شده است )سائو، چانداک، پاتل و باداد

، 5آمروزان )ویرالرد  قشرهای منتل  اجتماع است. تحقیقات پیشین نفوذ این پدیرده را برین دانرش   
(، معلمان 4112، 6(، کارمندان )صالح، داکا، عبدالرحیم و ساکات1331(، دانشجویان )حیدری، 4111

زني اینترنتي حوزه های نفوذ پرسهاند. یکي از حوزه( و ... گزارش کرده4112، 1)دوراک و ساریتپکي
   (.4112، 2سازمان و در بین کارکنان در محیط کار است )صالح، داکا، عبدالرحیم و ساکات

کننرد  ار تعری  ميزني اینترنتي در محیط کار را بنشي از رفتارهای کارکنان در محیط کپرسه
شرود و از سروی سرپرسرتان بره     که توسط کامپیوتر و به خصوص با استفاده از اینترنت انجام مري 

زني اینترنتي (. پرسه1335شود )اسمعیلي، ایزدپناه و یگانه دلجو، عنوان یک وظیفه کاری تلقي نمي
سرازمان در طرو    در محیط کار به صورت استفاده شنصي از فناوری اطالعات و ارتباطرات یرک   

زني اینترنتي یکي از انواع رفتارهرای  (. پرسه4112شود )وو، مي و آگرین، ساعت کاری تعری  مي
 (.4141شود )سائو، چانداک، پاتل و باداد، کاری منرب مدرن در محیط کار محسوب مي
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انجرام   نظیرر  هرا ای از فعالیرت و دامنره  گونراگون اسرت   یهرا تیفعال ورفتارها زني اینترنتي شامل پرسه
ماننرد  ) ياجتمراع  یهرا تیر (، فعاليابیشغل و دیامور مسافرت، خر ،يامور بانکمانند انجام ) یفرد یهاتیفعال

 یوجسرتج ماننرد  اطالعرات )  ی(، جسرتجو لیر میو ا امیر چرت، ارسرا  پ   ،ياجتمراع  یهاچک کردن شبکه
ي( و هواشناسر  يورزش ،یخبر یهاتیاس يبررسمانند اخبار ) آگاهي از (، ولمیو ف ریتصاو از،یاطالعات مورد ن

زنري اینترنتري در محریط کرار را     های پرسره ترین فعالیتترین و رایج(. مهم1331گیرد )حیدری، را در بر مي
هرا،  سرایت های اینترنتري آنالیرن، بازدیرد از وب   های اجتماعي، چت کردن، بازیها و رسانهاستفاده از شبکه

ها، ارسا  و چرک کرردن پسرت الکترونیرک و انجرام      ها و برنامهدانلود بازیدیدن یا دانلود فیلم و موسیقي، 
 (.4112دانند )دوراک و ساریتپکي، خریدهای آنالین مي

-بندی مياهمیت و پراهمیت تقسیمزني اینترنتي در محیط کار به دو گروه کمرفتارهای پرسه

ترنت در محل کار است. نظیر چک اهمیت دربرگیرنده انجام امور شنصي با اینشوند. رفتارهای کم
هایي که ارتباطي به شغل ندارد. رفتارهای پراهمیت شامل اسرتفاده  میل و بازدید از سایتکردن ای
های غیرایمن در محیط کار است که ممکن است به سیستم سازمان آسیب برساند )صالح، از سایت

 (.4112داکا، عبدالرحیم و ساکات، 
وری، محیط کار منجر به نتایج و پیامردهای منفري ماننرد کراهش بهرره     زني اینترنتي در پرسه

شرود  اتالف منابع، افزایش خطر هک شدن کامپیوترها، نقک حق نشر آنالین و پنش ویروس مي
هرا و  در سرازمان  زني اینترنتيپرسه رفتارهای فزاینده شیوع توجه به با(. 4112، 1)چو، سینها و ژائو

گونره رفتارهرا در برین    هرا بره بررسري ایرن    سازمان تا است سودمند بسیارآن  با مرتبط هایهزینه
 عوامرل  حداقل یا و کنند شناسایي را چنین رفتارهایي در سهیم متغیرهای کارکنان خود بپردازند و

 تشرنیص  نماینرد  بینيکار پیش هایمحیط در را رفتارها این رخداد یا وقوع توانندکه مي ایبالقوه

رفتارها  این مهار و کاهش راهبردهای و هابرنامه کردن شناسایي، عملیاتي و صتشنی دهند. چنین
زنري  هرای پرسره  عوامل متعددی باع  گرایش کارکنان به فعالیتسازد. مي میسر کار محیط در را

های گاشته مبین عواملي نظیر استرس شغلي، تعارض نقش، خصوصیات شود. پژوهشاینترنتي مي
هرای دموگرافیرک و وضرعیت اسرتفاده از فنراوری      (، ویژگري 4116، 4حیفظا شغل )آرشاد، آفتاب و

کننرده  (، عادات، عوامل اجتماعي، شرایط تسرهیل 4112اطالعات و ارتباطات )دوراک و ساریتپکي، 
رسد بار کاری ذهني نیرز عامرل دیگرری بررای     ( و ... هستند. به نظر مي4111، 3)کوی، سوه و چو

بره   تراثیر ایرن عامرل   (. لاا در این تحقیق 4116کار باشد )استودارت،  زني اینترنتي در محیطپرسه
 شود. بررسي مي عنوان متغیر مستقل

 رایر مشررنص توسررط فررد     يبازه زمان کیکه در  يعبارت اسرت از مقدار کار کل یکار برار
و  يبه صرورت جسرمان  یار کار(. ب1335گیرد )بنشي، مظلومي و حسیني، ياز افراد انجام م يمیت
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خاص را انجام  یافهیفرد وظ کیکه  يدر ارتباطند و زمان گریکدیاست و هررر دو همواره با  یفکر
اسرت کره  يعموم یاواژه یار کار فکر. بجدا نمود مآن دو را از ه توانيدهد به طور کامل نميم
مردزاده،  رود )فالحري، معت به کار مري  فهیوظ یازهایکامل ن یفکر صرف شده در اجرا حیتشر یبرا

(. بار کاری ذهني متغیر مهمي در درک عملکرد فرد است 1335مقدم و سلطانیان، شریفي، حیدری
 یا شناختيو  یفکر زنیا(. بار کاری ذهنري کره بره صرورت سرطحي از      4113، 1)چارلز و نیکسون

مشنص  ظیفهو یک محیطيو  مانيز فیزیکي یتقاضا منجاا جهت فررررد زنیا ردمو تحلیلي شتال
 ،ظیفهو جيرخا یهازنیا تأثیر تحت کهدارد  هپیچیدو  یچندبعد ریساختاشرررده اسرررت، تعریررر  
 مشاغليدر . دارد ارقر شنص شناختياداری و  نایيهایياتوو  نيو روا مانيزسا یهارفاکتو ،محیط
 یيراکا ،نامناسب یبنررردنماز برنامهو  خستگي دجوو علت بهدارد  دجوو دییاز هنيذی رکا ربا که
 کاهشو  ادفرا نجيو زودر یپایرتحریک ،تفکر یندافر به سیبآ ،حافظه کاهش باع و  هشد کم
 ضایتر کاهشو  تتباطاار بر غیرمستقیم رطو به نداميتو هنيذی رکا ر. بادميشو دفر یگیردیا

-بگاارد )سرسنگي، صابری، حناني، هنرجو، سلیمتأثیر کارکنان  شغلي گيدفرسوو  شنگیزا ،شغلي

-يفرد را کاهش م ردکاز حد باشد عمل شتریب يذهن یاگر بارکار(. 1335آبادی، گروهي و کاظمي، 
 یهرا نهیموجب وارد آمدن هز و خواهد گااشت تاثیر مستیکل س یوربهره یرو زین ندهیدهد و در آ

سروسرتاني، صرداقتي، قطمیرری و کوهنرورد،     )زمانیران، روشرن   خواهد گشت زیبه سازمان ن اریبس
کراری،  ، اهمرا  میزآ همناطر یهارفتار بنتناا ایبر یبیشتر  حتماا همچنین افراد خسته. (1332
های غیرکراری  و همجنین گاراندن وقت برای فعالیت نظایفشاو منجاا ایبر برنمیا یهارکاانجام 

آبرادی، گروهري و   نظیر پرسه زدن در اینترنت دارند )سرسرنگي، صرابری، حنراني، هنرجرو، سرلیم     
 کارکنران  زنري اینترنتري برین   پرسه افزایش بار کاری ذهني،رسد با لاا به نظر مي(. 1335، کاظمي
 .یابدافزایش 

در تاثیر متغیر بار بتواند به عنوان میانجي  4سایش اجتماعيرسد متغیر در این میان به نظر مي
 یرفتارهرا  همره سایش اجتماعي شامل  .کارکنان عمل کند زني اینترنتي بینکاری ذهني بر پرسه

شود و باعر   يوارد م یبا فرد بر و نیمتعامل یاز سو یاست که در طو  زمان کار یابرندهلیتحل
ي شامل همره  اجتماع شیسا(. 1336پور، )نظری، بنیت و عیدی گردديمی وی هایيتوانا ی تضع

ایش نظیر های شنص مورد سزند و توانایيرفتارهای منفي است که در طو  زمان از افراد سر مي
های شغلي، اعتبار و محبوبیت در سرازمان را  فردی، موفقیتبرقراری و نگهداری روابط مثبت میان

کارکنران در محریط کرار    معطروف بره    یرفتارها ياجتماع شیسا(. 4112، 3کند )حمزهتضعی  مي
کنرد  را منتقل مري  با نیت منفي يانتقاد منف ای يابیارز ای گاارديم يمنف ریتأثبر روابط کارکنان که 

کارکنران   یعمد هایبه رفتار ياجتماع شیسا (.4141، 2پرز و رویزولیرا)رودریگزمونو، آنتونیو، لئون
                                                           
1. Charles & Nixon 

2. Social Undermining 
3. Hamza 

4. Rodríguez-Muñoz, Antino, León-Pérez & Ruiz-Zorrilla 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260520933031
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260520933031
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260520933031
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260520933031
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 اعتبرار و  تیحفظ روابط خوب، موفق یرا برا گرید کارکنان یيشود که توانا يگفته مدر محیط کار 
  (.4141، 1)مصطفي، فارلي و زاهاری دهديکار کاهش ممحیط در 

تواند دارای دو جنبه فعا  و غیرفعا  باشد. جنبه فعا  شامل بیان مطالرب  اجتماعي مي سایش
تحقیرآمیز در مورد فرد و جنبه غیرفعا  شامل منفي کردن اطالعات مهم از فررد در محریط کرار    

گیررد )نصرر   باشد که عموما رفتارهایي هستند که با هدف تضعی  فرد مورد اسرتفاده قررار مري   مي
 (1335، المه، شائمي و تیموریعاصفهاني، 

سایش اجتماعي پیامدهای منفي برای سازمان به همراه دارد. این پیامدها در تحقیقات به سه دسرته  
 یامردها یپ پیامدهای نگرشي، پیامدهای سالمت و بهزیستي و پیامردهای رفتراری تقسریم شرده اسرت.     

 افرراد  برین و عردم اعتمراد    نییاتعهد پر  ،یمندتیکه شامل عدم رضا  یضع يمانند نگرش شغل ينگرش
باشرد. پیامردهای   مري  يو افسردگ يدگین. پیامدهای سالمت و بهزیستي که شامل فشار روحي، تباشديم

کاری، غیبت، وقفه در کار، کنردکاری ارادی و  رفتاری که شامل رفتارهای انحرافي مانند خشونت و خراب
تواند منجر به روابط نابهنجار کارکنان با ذینفعان داخلري  باشد. این پیامدها ميرفتارهای غیرشهروندی مي

و خارجي سازمان نظیر مشتری، همکار و حتي خانواده فرد، بروز سوانح و حوادث شغلي و نهایترا کراهش   
(. سایش اجتمراعي در برین کارکنران    1336پیکاني، واناني و هادیوری فردی و سازماني شود )الوانيبهره

سراز افرت   نهیکه زم یافت عملکرد فرد تیتعامالت و در نها ضع  در ،يعاطف يگفرسوددر محیط کار،  
(. از دیگرر پیامردهای فرردی و سرازماني     1331)احمردی،   خواهد بود را بدنبا  دارد زین يعملکرد سازمان

تنري، بهزیسرتي انردک،    نفس، فرسایش عراطفي، عالئرم روان  توان به کاهش عزتسایش اجتماعي مي
هدفي، خشم، تنفرر، اضرطراب، کراهش کیفیرت زنردگي      دی کمتر، تنهایي، خستگي، بيرفتارهای شهرون

های غیرسازنده، رفتارهای فرساینده متقابرل، عردم مانردگاری در سرازمان، تمایرل      کاری، افزایش فعالیت
(. برا  1336، صادقیان و یزداني نیا،بیشتر به ترک خدمت و افزایش جابجایي در محل کار اشاره کرد )رحیم

برین   سرایش اجتمراعي   رسد وجرود وجه به پیامدهای منفي ذکر شده برای سایش اجتماعي، به نظر ميت
را زنري اینترنتري   پرسره و کنرد  تسرریع  را  زني اینترنتيبار کاری ذهني بر پرسه تاثیرگااری کارکنان بتواند
 دهد. افزایشبیش از پیش 

کرادر  ، در گرو وجرود  نظم در دانش آموزانمدارس و نهادینه کردن لاا از آنجا که افزایش کیفیت در 
آمروزان نیرز   و برای دانش دهند به موقع انجامو  وظای  خود را به نحو احسنای است که با انگیزه اداری

زني بار کاری ذهني بر پرسهبررسي تاثیر  و هدف اصلي این تحقیق، مسئله اصلي این تحقیق الگو باشند،
یرزد   های شرهر کارکنان )کادر اداری( دبیرستاندر بین  سایش اجتماعيبا توجه به نقش میانجي  اینترنتي
 است.   1بر این اساس مد  مفهومي تحقیق به صورت شکل  مي باشد.
 

 

                                                           
1. Mostafa, Farley & Zaharie 
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 تحقیق . مدل مفهومی0شکل 

 
 عبارتند از:های پژوهش حاضر بر اساس مد  مفهومي تحقیق، فرضیه

 دار دارد.های شهر یزد تاثیر معنيزني اینترنتي در بین کارکنان دبیرستانبار کاری ذهني بر پرسه .1

 دار دارد.های شهر یزد تاثیر معنيبار کاری ذهني بر سایش اجتماعي در بین کارکنان دبیرستان .4

 دار دارد.یزد تاثیر معني های شهرزني اینترنتي در بین کارکنان دبیرستانسایش اجتماعي بر پرسه .3

هرای شرهر یرزد    زني اینترنتي در بین کارکنان دبیرستانسایش اجتماعي در تاثیر بارکاری ذهني بر پرسه .2
 نقش میانجي دارد.

 

 روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ زمان، مقطعي و از لحاظ روش در زمره تحقیقرات  

های شهر یزد )اعرم  شامل کلیه کارکنان اداری دبیرستان توصیفي است. جامعه آماری این پژوهش
واحرد آموزشري     424در  1331-32از دوره او  و دوم متوسطه( بوده است که در سا  تحصریلي  

از آنجا واحد در دوره دوم متوسطه(.  113واحد در دوره او  متوسطه و  143اند )مشغو  به کار بوده
در ماتریس  حجم نمونه تابع تعداد متغیرها، باشدتغیره ميکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات چندم

 5. بدین صورت که اگر توزیع متغیرها نرما  باشد، حجرم نمونره بایرد حرداقل     باشدهمبستگي مي
برابرر تعرداد    11برابر تعداد متغیرها و اگر توزیع متغیرها نرما  نباشرد، حجرم نمونره بایرد حرداقل      

برابرر   21حجرم نمونره    این تحقیق حجم نمونه بر اساس قاعرده در  (.1321متغیرها باشد )هومن، 
مرورد اسرت، حجرم     3تعداد متغیرها، تعیین شده است. از آنجا که تعداد متغیرهای پنهران تحقیرق   

ای انتناب شرده اسرت.   گیری تصادفي خوشهباشد. نمونه آماری به روش نمونهنفر مي 141نمونه 
او  و دوم متوسرطه در شرهر یرزد بره نسربت آمرار کرل         هایبدین صورت که از هر کدام از دوره

هرا کرل   واحد آموزشي انتناب شده است. در هر کدام از دبیرستان 11و  13ها، به ترتیب دبیرستان
نفر( به عنوان  5اند )به طور متوسط هر مدرسه افرادی که به عنوان کادر اداری مشغو  به کار بوده

 گروه نمونه در نظر گرفته شدند.

زنی پرسه

 اینترنتی

بارکاری 

 ذهنی

سایش 

 اجتماعی 
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هرای مرکرزی و   ترین شاخصها در بنش آمار توصیفي از مهممنظور تجزیه و تحلیل دادهبه 
ها و توصی  نمرات در بین افراد گروه نمونه استفاده شده است. بره منظرور بررسري    پراکندگي داده

سازی معادتت ساختاری های همبستگي، تحلیل عاملي تاییدی و مد های تحقیق از روشفرضیه
و  44نسرنه   SPSSافزارهرای  است. کلیه تحلیل های فوق الاکر با استفاده از نررم  استفاده شده

Smart-PLS  انجام شده است 4نسنه. 

 

 پژوهش ابزارهای
 باشد:نامه به شر  زیر ميپرسش سه شامل پژوهش این در داده گردآوری ابزار

اینترنتري از مقیراس   زنري  گیرری پرسره  بررای انردازه   زنی اینترنتی:نامه پرسهالف( پرسش

باشد و در قالب طیر  پرنج   سوا  مي 44 مقیاس حاوی این ( استفاده شده است.4116) 1استودارت
-)کامال موافق( طراحي شده است. جمع نمرره  5)کامال منال ( تا نمره  1ای لیکرت از نمره درجه

ی بررسري پایرایي   شود. برازني اینترنتي محسوب ميسوا  به عنوان نمره کلي پرسه 44های این 
استفاده شد که میزان این دو ضریب در ایرن   4این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و پایایي مرکب

از آنجا که مقرادیر محاسربه   بوده است.  323/1و  324/1زني اینترنتي به ترتیب تحقیق برای پرسه
ه همسویي دروني خوب این امر نشان ،است 1/1بیشتر از  هر دوشده آلفای کرونباخ و پایایي مرکب 
( آلفرای کرونبراخ   1331خلیلري )  (.1334داوری و رضرازاده،  ) و موید پایایي مطلوب مقیاس اسرت 

( 1331را برای این ابزار گزارش کررده اسرت. همچنرین جاویردی )     366/1و پایایي مرکب  363/1
. اسرتودارت  را برای این ابزار بره دسرت آورده اسرت    335/1و پایایي مرکب  345/1آلفای کرونباخ 

را برای این ابزار گزارش کرده اسرت. در پرژوهش حاضرر جهرت      32/1( نیز آلفای کرونباخ 4116)
بررسي روایي این ابزار از روش تحلیل عاملي تاییدی و میانگین واریانس استنراجي استفاده شرد.  

گویره ایرن    44زني اینترنتي نشان داد کره بارهرای عراملي    نتایج تحلیل عاملي تاییدی متغیر پرسه
بود  2/1باتی  تمامي بارهای عامليمقدار در نوسان است. از آنجا که  311/1تا  215/1متغیر بین 
روایي همگرای  امر اینبود،  36/1باتی  داری تيقدرمطلق تمامي ضرایب معنيمقدار و همچنین 
ن واریانس استنراجي معیار میانگی (.1334دهد )داوری و رضازاده، را نشان مياین ابزار  قابل قبو 

 ،است 5/1مقدار این معیار باتی به دست آمد. از آنجا که  144/1زني اینترنتي نیز برای ابزار پرسه
  (.1334دهد )داوری و رضازاده، را نشان مي ابزار تحقیق روایي همگرای قابل قبو  امر این

گیرری برار کراری ذهنري افرراد از مقیراس       برای اندازه نامه بار کاری ذهنی:ب( پرسش

 29 مقیاس حراوی  این استفاده شده است. (4111) 3روبیووالدهیتا، لوپزنونز، لوپزهیگز و دیازرامیرو

                                                           
1. Stoddart 
2. Composite Reliability (CR) 

3. Rubio-Valdehita, López-Núñez, López-Higes & Díaz-Ramiro 
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ها در ایرن  باشد. پاسخباشد و نمرات باتتر بیانگر میزان بیشتر بار کاری ذهني در افراد ميگویه مي
)کرامال موافرق(    5)کرامال منرال ( ترا نمرره      1مره ای لیکرت از نمقیاس توسط طی  پنج گزینه

سنجیده شده است. برای بررسي پایایي این مقیاس از ضرریب آلفرای کرونبراخ و پایرایي ترکیبري      
و  313/1استفاده شد که میزان این دو ضریب در این تحقیق برای برار کراری ذهنري بره ترتیرب      

ایرایي مطلروب مقیراس اسرت.     بوده اسرت کره نشرانه همسرویي درونري خروب و مویرد پ        321/1
را بررای ایرن ابرزار بره      21/1( آلفای کرونباخ 4111روبیووالدهیتا، لوپزنونز، لوپزهیگز و دیازرامیرو )

دست آوردند. در خصوص بررسي روایي، نتایج تحلیل عاملي تاییدی نشان داد که بارهرای عراملي   
تمرامي  مقردار  اسرت. از آنجرا کره    در نوسان  253/1تا  615/1گویه متغیر بار کاری ذهني بین  43

 36/1براتی   t-valueداری قدرمطلق تمامي ضرایب معنيمقدار و نیز  2/1باتی  بارهای عاملي
مقدار  (.1334دهد )داوری و رضازاده، را نشان مياین ابزار  روایي همگرای قابل قبو  امر اینبود، 

روایري  بره دسرت آمرد کره      645/1معیار میانگین واریانس استنراجي برای متغیر بار کاری ذهني 
  دهد.را نشان مياین ابزار  همگرای قابل قبو 

حمرزه  گیری سایش اجتمراعي از مقیراس   برای اندازه نامه سایش اجتماعی:ج( پرسش

نمرات باتتر بیانگر میرزان بیشرتر    سوا  است و 13 مقیاس حاوی این استفاده شده است.( 4112)
ای لیکررت از  ها در این مقیاس توسط طیر  پرنج گزینره   باشد. پاسخسایش اجتماعي بین افراد مي

)کامال موافق( سنجیده شرده اسرت. بررای بررسري پایرایي ایرن        5)کامال منال ( تا نمره  1نمره 
ه میرزان ایرن دو ضرریب در ایرن     مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و پایایي ترکیبي استفاده شد کر 

بوده است کره نشرانه همسرویي درونري      315/1و  313/1تحقیق برای سایش اجتماعي به ترتیب 
و پایرایي مرکرب    354/1( آلفای کرونبراخ  1332خوب و موید پایایي مطلوب مقیاس است. جلیلي )

ایش اجتمراعي  ( برای مقیراس سر  4112را برای این ابزار به دست آورد و همچنین حمزه ) 352/1
را گزارش کرده است. در خصوص بررسي روایي، نتایج تحلیل عاملي تاییردی   23/1آلفای کرونباخ 

-مري  316/1تا  156/1گویه متغیر سایش اجتماعي از  13نشان داد که دامنه تغییر بارهای عاملي 

ار  معیرار  همچنرین مقرد   دهرد. را نشران مري  این ابزار  روایي همگرای قابل قبو  امر اینباشد که 
روایي همگررای  به دست آمد که  153/1میانگین واریانس استنراجي برای متغیر سایش اجتماعي 

  دهد.را نشان مي ابزار تحقیق قابل قبو 
 

 هایافته
 141دهد که از مجموع شناختي تحقیق نشان ميهای آمار توصیفي متغیرهای جمعیتنتایج تحلیل

-درصرد از مشرارکت   5/1درصد زن بودند. از نظر سرن،   54 درصد مرد و 22کننده تحقیق، شرکت

درصرد   5سرا  و   51تا  21درصد بین  21سا ،  21تا  31درصد بین  5/21سا ،  31کنندگان زیر 
کنندگان دارای مردرک دیرپلم،   درصد از مشارکت 5/4اند. از نظر تحصیالت، سا  داشته 51باتی 
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درصرد دارای   6/41دارای مردرک کارشناسري و   درصرد   4/53درصد دارای مدرک کارداني،  1/16
کنندگان سرابقه کراری   درصد از مشارکت 2/5اند. از نظر سابقه کاری، مدرک کارشناسي ارشد بوده

تا  16درصد بین  5/1سا ،  15تا  11درصد بین  2/22سا ،  11تا  6درصد بین  2/45سا ،  5زیر 
 اند.هسا  داشت 41درصد سابقه کاری باتی  5/14سا  و  41

هرای چرولگي و کشریدگي و آزمرون     برای بررسي توزیع متغیرها از دو روش بررسي شراخص 
 آمده است. 1اسمیرنوف استفاده شده است. نتیجه بررسي توزیع متغیرها در جدو  -کولموگروف

 
. نتیجه بررسی توزیع متغیرها0جدول 

 متغیر
 ضریب

 چولگی

خطای 

استاندارد 

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی

خطای 

استاندارد 

 کشیدگی

 آماره آزمون

-کولموگروف

 اسمیرنوف

 آزمون 

-کولموگروف

 اسمیرنوف

زني پرسه
 اینترنتي

623/1 441/1 122/1- 223/1 416/1 111135/1 

 111131/1 123/1 223/1 -613/1 441/1 152/1 بار کاری ذهني

 111133/1 162/1 223/1 -112/1 441/1 551/1 سایش اجتماعي

 
( قررار نردارد   -1+ ترا  1ضرایب چولگي و کشیدگي متغیرها داخرل دامنره )   1که طبق جدو  از آنجا 

-از توزیع نرما  برخروردار نیسرتند. همچنرین بنرا بره نترایج آزمرون کولمروگروف         ها دادهتوان گفت مي

تک متغیرهرا رد  است، لاا فرض نرما  بودن توزیع تک 15/1آزمون کمتر از  .Sigاسمیرنوف، از آنجا که 
-ی هر سه متغیر از توزیع نرما  برخوردار نیستند. در تجزیه و تحلیرل داده ها دادهتوان گفت شود و ميمي

ها، در بررسري رابطره   ها باید این موضوع مد نظر قرار گیرد. در همین راستا بدلیل نرما  نبودن توزیع داده
سرازی معرادتت سراختاری بررای     بین متغیرها از آزمون همبستگي اسپیرمن استفاده و در قسرمت مرد   

 شود.استفاده مي Smart-PLSافزار های تحقیق از نرمبررسي فرضیه
های تر وضعیت متغیرهای مورد مطالعه، در این قسمت به ارائه شاخصبه منظور تصریح دقیق

معیرار، واریرانس و   دهنرده میرانگین، انحرراف   نشران  4توصیفي متغیرها پرداخته شده است. جدو  
س همبستگي متغیرهای مطالعه است. نتایج آزمون همبستگي اسپیرمن حراکي از همبسرتگي   ماتری

زنري اینترنتري و همچنرین همبسرتگي     دار بار کاری ذهني و سایش اجتماعي با پرسهمثبت و معني
 است. 33/1دار بار کاری ذهني با سایش اجتماعي در سطح اطمینان مثبت و معني
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 توصیفی و همبستگی بین متغیرها. نتیجه آمار 2جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار واریانس
زنی پرسه

 اینترنتی

بارکاری 

 ذهنی

سایش 

 اجتماعی

11/1 زني اینترنتيپرسه   

11/1 ** 512/1 بار کاری ذهني  

11/1 ** 641/1 ** 643/1 سایش اجتماعي 

 
تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل )برار کراری ذهنري( و میرانجي      تفکیکي سهم بررسي برای

 و فرضریات  پیشرنهادی  مد  بررسيزني اینترنتي و پرسه تغییرات بینيپیش)سایش اجتماعي( در 

اسرتفاده شرده    Smart-PLS افرزار نرم از استفاده با سازی معادتت ساختاریاز مد  مطالعه، این
 3 شرکل  در مسیرها داریمعني به مربوط نتایجو  4در شکل  مسیر ضرایب به مربوط نتایجاست. 

 .است آمده

 
 . مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد2شکل 
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 داری. مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین معنی3شکل 

 
 اسرت و همچنرین قردرمطلق    2/1براتی   4در شکل ها به این دلیل که که تمامي بارهای عاملي گویه

ای نبایرد از  توان گفرت هریچ گویره   است، مي 36/1باتی  3ها در شکل گویه t-valueداری معني ضرایب
داری بره  بر اساس مد  سراختاری تحقیرق در حالرت اسرتاندارد و معنري     این که قبل از مد  حاف شود. اما 

های برازش مد  را کنتر  کنیم تا ببینریم مرد  ایرن    اید شاخصب خته شود،تحقیق پرداهای بررسي فرضیه
 را بررسي کرد یا خیر. های تحقیققابلیت را دارد که بر اساس آن فرضیه

ي هایمعیاریکي از ضریب تعیین است.  ضریب تعیینشاخص های برازش مد  شاخصیکي از 
معادتت ساختاری به  سازی گیری و بنش ساختاری مد  است که برای متصل کردن بنش اندازه

زا )وابسرته(   زا )مستقل( بر یرک متغیرر درون   رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون کار مي
گرردد و در   زا( مرد  محاسربه مري    های وابسته )درون گاارد. مقدار ضریب تعیین تنها برای سازه مي

های  ضریب تعیین مربوط به سازه زا، مقدار این معیار صفر است. هر چه مقدار های برون مورد سازه
را  61/1و  33/1، 13/1زای یک مد  بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مد  است. سه مقدار  درون
وسریله    عنوان مقدار مالک برای ضعی ، متوسط و قوی بودن برازش بنش ساختاری مرد  بره   به

 زني اینترنتيپرسه های(. ضریب تعیین برای متغیر1334)داوری و رضازاده،  اندبیان کرده R2معیار 
بره دسرت    543/1و  631/1ر یدامقر  به ترتیرب  حاضر در مد  ساختاری تحقیقو سایش اجتماعي 

 .که نشان از برازش مناسب مد  است آمده است
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Q شاخص ،برازش مد  دوم برای بررسي شاخص
مرد    بینيپیش است. این معیار قدرت 2

 35/1و  15/1، 14/1زا سه مقردار  سازد و در صورتي که در مورد یک سازه درونرا مشنص مي

هرای  سرازه یرا سرازه    ضعی ، متوسط و قروی بیني کسب کند، به ترتیب نشان از قدرت پیش را

Qشاخصزای مربوط به آن دارد. برون
و سایش اجتمراعي   زني اینترنتيپرسه هایبرای متغیر 2

که نشان  به دست آمده است 334/1و  233/1ر یدامق به ترتیب حاضر اری تحقیقدر مد  ساخت

 (.1334)داوری و رضازاده، بیني قوی مد  است از قدرت پیش

برای برازش کلي مرد  بره   است که  GOFمعیار  برازش مد  دیگر برای بررسي شاخص

 ست:ارود. نحوه محاسبه این معیار از رابطه زیر  کار مي

  GOF=√               R2 

 

زني اینترنتي، سایش اجتمراعي و برار   در این تحقیق برای متغیرهای پرسه 1مقادیر اشتراکي

. میانگین مقادیر اشرتراکي برابرر   هستند 645/1و  153/1، 144/1کاری ذهني به ترتیب برابر با 

. با جاگرااری اعرداد در فرمرو     است 61/1برابر با  ضرایب تعیینو میانگین  11/1است با عدد 

 36/1 و45/1، 11/1با توجه به سه مقدار به دست آمد که  116/1عدد  GOFمعیار فوق مقدار 

تروان  مري ، (1334)داوری و رضرازاده،  عنوان مقادیر ضعی ، متوسط و قوی برای این معیرار    به

 ست.امد  تحقیق از برازش قوی برخوردار گفت 

شان داد که مد  سراختاری تحقیرق از بررازش قابرل قبرولي      های برازش نحا  که شاخص

-داری )شرکل بر اساس نتایج مد  ساختاری تحقیق در حالت استاندارد و معنري برخوردار است، 

پردازیم. نتیجه بررسي سه فرضریه او   تحقیق مي 3و  4و  1های ( به بررسي فرضیه3و4های 

 آمده است. 3تحقیق در جدو  

 
 بررسی سه فرضیه اول تحقیق. نتیجه 3جدول 

 فرضیه مسیر ضریب  استاندارد ضریب معناداری نتیجه

 او  بارکاری ذهني ← زني اینترنتيپرسه 153/1 121/4 تایید فرضیه

 دوم بار کاری ذهني ← سایش اجتماعي 143/1 121/15 تایید فرضیه

 سوم سایش اجتماعي ← زني اینترنتيپرسه 114/1 166/11 تایید فرضیه

 

دار هستند. زیرا قردرمطلق  قابل مشاهده است، هر سه مسیر معني 3 جدو همانگونه که در 

توان گفت برار  است. لاا در خصوص مسیر فرضیه او  مي 36/1ها باتی داری آنضرایب معني

                                                           
1. Communalities 



 زنیاینترنتیکارکنان:نقشمیانجیسایشاجتماعیتأثیربارکاریذهنیبرپرسه

52 

 

دار دارد. بدین معني که افزایش بار کاری کاری ذهني بر پرسه زني اینترنتي تاثیر مثبت و معني

و  153/1شود و میزان این تراثیر  زني اینترنتي ميدر کارکنان، باع  افزایش میزان پرسهذهني 

بینري کننرده   توان گفت بار کاری ذهنري پریش  مستقیم است. در خصوص مسیر فرضیه دوم مي

مثبت رفتار سایش اجتماعي در محیط کار است و مي توان نتیجه گرفت که افزایش برار کراری   

ع  افزایش میزان سایش اجتماعي در محیط کار مي شرود و میرزان ایرن    ذهني در کارکنان، با

تروان گفرت سرایش    در خصوص مسیر فرضیه سوم ميهمچنین و مستقیم است.  143/1تاثیر 

دار دارد. بردین معنري کره افرزایش سرایش      اجتماعي بر پرسه زني اینترنتي تاثیر مثبت و معنري 

 114/1شود و میزان این تاثیر زني اینترنتي ميهاجتماعي در کارکنان، باع  افزایش میزان پرس

 و مستقیم است.
 2فرضیه چهارم تحقیق توسط آزمون سوبل بررسي شد. نتیجه بررسي این فرضیه در جدو  

 آمده است.

 
 . نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق4جدول 

 Zآماره  مسیر
سطح 

 معناداری

اثر غیر 

 مستقیم
 نتیجه

بار کاری 

 ذهني
← 

سایش 

 اجتماعي
← 

زني  پرسه

 اینترنتي
113/3 1111/1 515/1 

تایید 

 فرضیه

 

اسرت و   36/1و بریش از   113/3، آمراره آزمرون سروبل برابرر برا      2از آنجا که طبق جدو  

مي باشد، در نتیجه در سطح  15/1و کمتر از  1111/1داری آزمون برابر با همچنین سطح معني

توان گفت بار کاری ذهني بر پرسره زنري   شود و ميمي% تاثیر متغیر میانجي تایید 35اطمینان 

(، تاثیر غیرمستقیم نیز دارد. این تراثیر از طریرق متغیرر    153/1اینترني، عالوه بر تاثیر مستقیم )

شود است. لاا همانگونه که مشاهده مي 515/1میانجي سایش اجتماعي است و میزان این تاثیر 

هرای شرهر یرزد از    زني اینترني کادر اداری دبیرسرتان هتاثیر غیرمستقیم بار کاری ذهني بر پرس

 طریق متغیر سایش اجتماعي، بیش از تاثیر مستقیم آن است.

 

 گیرینتیجهو بحث 

های اینترنتي بنرش ها و فنّاوریرایانه ،پیدا کردند زیادیها رشد و توسرعه ز زماني که فنّاوریا

صرورتي   چنرین شررایطي برره  اثردر برگرفت. زندگي مردم را  هرایو واقعیرت کارهامهمري از 

هرررای  پدیرررده  هرای اینترنرت پایره و اسرراس بررسیاری از     اسرت کره رایانره و فنّراوری     شده

الکترونیکري، سرالمت الکترونیکري،     مرروزشآالکترونیکرري ماننررد ارتباطررات الکترونیکرري، 
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گرسترده فنّراوری  ظهورمنافعي که  همه با وجودباشد. مي هراو ماننرد این تجارت الکترونیکري

 هم منتلفيمنفي  با ایجاد وابستگي انسان بره خرود، اثررات وليزندگي انسان داشته است،  در

اینترنتري  زنري  رفتار پرسره  بروز و ظهور جمله آثار منفري آن، ر زندگي آنان داشته است، که ازد

 بررخالف نّاوری اطالعات و ارتباطات (. ف1331کارکنان در محیط کار است )مرزوقي و حیدری، 

از  ،هرا را نیز افزایش داده است. در این راستا، نگرانريها داردنزیادی که برای سازما هایمزیت

از اینترنررت   کارکنران و غیرمسئوتنه برخري از   زیاداستفاده  ها و اداراتسازمان مشکالت عمده

-مري  سازمانمنابع  رفتنهردر  موجبهرا ی است. این امر نه تنکاربررای مقاصرد شنصي غیر

-، به بطالت گارانده ميکندخود  شغليهای و فعالیت کارباید صرف  فردرا که  وقتيشود، بلکه 

)جاویردی،   وری فررد و سرازمان باشرد   اثر منفي برر عملکررد و بهرره    تواندشود که پیامد آن مي

 هردف از انجرام  ، ارکنان در محیط کاراینترنتي کزني با توجه به اثرات منفي رفتار پرسه(. 1331

سرایش  با توجه به نقش میانجي  زني اینترنتيبار کاری ذهني بر پرسهاین تحقیق بررسي تاثیر 

 .بود یزد های شهرکادر اداری دبیرستاندر بین  اجتماعي

سازی معادتت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که برای دستیابي به این هدف از مد 

دار دارد. بدین معنري کره افرزایش برار     زني اینترنتي تاثیر مثبت و معنيکاری ذهني بر پرسهبار 

شرود و کراهش برار کراری     زني اینترنتي ميکاری ذهني در کارکنان، باع  افزایش میزان پرسه

زني اینترنتي کارکنان در محیط کار را کاهش دهد. لاا با تواند میزان پرسهذهني در کارکنان، مي

هرا را کراهش داد. ایرن    زنري اینترنتري آن  توان میزان پرسههش بار کاری ذهني کارکنان ميکا

( ناهمسو است. آنها دریافتند که بار 4111) 1نتیجه با نتیجه تحقیق هاردیاني، رهاردجا و یونیاوان

 پرژوهش  بررای  کراربردی  پیشرنهاد زني اینترنتي کارکنان تاثیر ندارد. کاری ذهني بر رفتار پرسه

های دشوار کاری، گیریکمک به کارمند در تصمیم به معطوفنتیجه این فرضیه  حاضر در حوزه

های کوتاه برای استراحت به کارکناني که وظرای  دشروار و زیرادی روی دوششران     دادن زمان

است، کمک به کارکنان در درک اطالعاتي که درکشان دشروار اسرت و همچنرین صرحبت برا      

 .های کارشان استو دشواری کارکنان و شنیدن مشکالت

کننده مثبت رفتار سایش اجتماعي بینيهمچنین این تحقیق نشان داد بار کاری ذهني پیش

در محیط کار است. بدین معني که افزایش بار کاری ذهني در کارکنان، باعر  افرزایش میرزان    

اد، باع  کاهش توان با کاهش بار کاری ذهني افرشود. لاا ميسایش اجتماعي در محیط کار مي

 (4113) 4چرو و  سایش اجتماعي بین کارکنان در محیط کار شد. این نتیجه با نتیجه تحقیق میر

همسو است. این محققان دریافتند انگیزش و بار کراری ذهنري برر رفتارهرای سایشري در برین       

                                                           
1. Hardiani, Rahardja & Yuniawan 

2. Meier & Cho  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
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-ش ميهمکاران تاثیر دارد. نتایج نشان داد بهبود انگیزش در کارکنان، رفتارهای سایشي را کاه

دهد. پیشنهاد کاربردی در ایرن حروزه   دهد و افزایش بار کاری، رفتارهای سایشي را افزایش مي

جهت کاهش سایش اجتماعي کارکنان در محیط کار عبارتند از: توجره مردیر بره کارکنران بره      

صورت فردی تا کارکنان در سازمان احساس احترام و ارزشمندی داشته باشند، عدم تنبیه سنت 

دهنرد و همچنرین دادن   ندرت اشتباه انجام مري هنگامي که کارکنان کاری را سهوا و بهو شدید 

 های تزم به کارکنان زماني که کارشان نیازمند داشتن اطالعات جدید است.اطالعات و آموزش

زنري  همچنین نتیجه دیگر این تحقیق حاکي از این است که سرایش اجتمراعي برر پرسره     

دار دارد. بدین معني که افزایش سایش اجتماعي در برین کارکنران،   عنياینترنتي تاثیر مثبت و م

شود. در بررسي سوابق پژوهش، ها در زمان کاری ميزني اینترنتي آنباع  افزایش میزان پرسه

ای را بررسي کرده باشد مشاهده نشد. پیشنهاد کاربردی در این تحقیق مشابهي که چنین فرضیه

زني اینترنتي کارکنان در محیط کرار از طریرق کراهش سرایش     حوزه جهت کاهش میزان پرسه

هرا را در برین همکراران و    اجتماعي عبارتند از: مدیران به کارکنان احتررام بگاارنرد و شران آن   

 آموزان حفظ کنند، اطالعات را بدون تبعیک بین کارکنان تسهیم کنند.دانش

کارکنران  بره   آن جامعه آمراری توان به محدود بودن های مهم این تحقیق ميحدودیتاز م

. سازداشاره کرد که این امر تعمیم پژوهش را با دشواری روبرو ميهای شهر یزد اداری دبیرستان

نامره  باشرد کره از ابرزار پرسرش    شناسي ميدیگر محادودیت این پژوهش محدود شدن به روش

. بررای انجرام   دهرد مري رار قیر ثها را تحت تأهای آزمودنيخاستفاده شده است که برخي از پاس

تحقیقات آتي در حوزه متغیرهای این تحقیق، توصیه مي شود به موارد زیرر توجره شرود: تراثیر     

زني اینترنتري کارکنران بررسري    عواملي دیگر به جز بار کاری ذهني و سایش اجتماعي بر پرسه

کاری ذهني  دهد که عالوه بر بارآمده در این مطالعه نشان ميشود؛ چراکه ضریب تعیین بدست

کننرد. همچنرین از   زني اینترنتي کارکنان را تبیین ميو سایش اجتماعي، عواملي دیگر نیز پرسه

زني اینترنتي کارکنران در سرازمان، روی مرواردی نظیرر اعتبرار سرازمان، وجهره        آنجا که پرسه

زنري  پرسره وری سازمان و ... اثر مي گاارد، توصیه مي شود رابطه این متغیرها برا  سازمان، بهره

 اینترنتي مورد بررسي قرار گیرد. 

 

 منابع

 ( .الگویي جهت بسط مفهومي سایش اجتماعي پرستاران و ارزیابي 1331احمدی، کیومرث .)

 . 33-113(، 1)43آن. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان، 
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 . 61-13(، 113)31، (رانیا
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