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زندگی بر اشتیاق به کار با نقش تعدیل گر حمایت -تعادل کار تأثیربررسی  

 اجرایی شهرستان سیرجان های دستگاهسرپرست در 

 

 3، ملیحه خشوعی پاریزی2، فاطمه عتیقی1علیرضا فتحی

 دانشگاه پیام نور علمی هیئت 1
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور 1
 بازرگانی دانشگاه پیام نورکارشناس ارشد مدیریت  3

 

 چکیده

اجرایی  های دستگاهزندگی بر اشتیاق به کار با نقش تعدیلگر حمایت سرپرست در -تعادل کار تأثیربررسی هدف مقاله حاضر 

. جامعه آماری این تحقیق باشد میهمبستگی -روش توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر. تحقیق حاضر باشد می شهر سیرجان

نفر  101بوده است که از طریق فرمول کوکران نفر  3111اجرایی شهر سیرجان به تعداد  های دستگاهکارکنان شاغل در شامل 

(، 1111خانواده ) -سه پرسشنامه تعادل کارتصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق  گیری نمونهنمونه با روش  عنوان به

در  ها پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. (1992یت سرپرست آیزنبرگ )( و حما1112اشتیاق به کار شافلی و همکاران )

 تحقیق استفاده شد. های فرضیهآوری گردید و از اطالعات حاصله جهت بررسی و آزمون  بین نمونه آماری توزیع و جمع

یی شهر سیرجان رابطه معناداری اجرا های دستگاهخانواده و اشتیاق شغلی در  -بین تعادل کارپژوهش نشان داد که  های یافته

اجرایی شهر سیرجان رابطه معناداری وجود دارد. بین زمان  های دستگاهوجود دارد. بین حمایت سرپرست و اشتیاق شغلی در 

اجرایی شهر سیرجان رابطه معناداری وجود دارد. بین وفاداری به کار  های دستگاهکافی فراغت از کار داشتن و اشتیاق شغلی در 

زندگی و  -اجرایی شهر سیرجان رابطه معناداری وجود دارد. بین حمایت محل کار از تعادل کار های دستگاهشتیاق شغلی در و ا

در برنامه کاری و اشتیاق  پذیری انعطافاجرایی شهر سیرجان رابطه معناداری وجود دارد. بین  های دستگاهاشتیاق شغلی در 

اجرایی  های دستگاهو اشتیاق شغلی در  گیری جهترابطه معناداری وجود دارد. بین  اجرایی شهر سیرجان های دستگاهشغلی در 

اجرایی شهر سیرجان رابطه  های دستگاهشهر سیرجان رابطه معناداری وجود دارد. بین نگهداری کار و حرفه و اشتیاق شغلی در 

اجرایی شهر  های دستگاهی و اشتیاق شغلی در معناداری وجود دارد. بین کاهش داوطلبانه ساعت کاری برای رفع نیازهای شخص

 سیرجان رابطه معناداری وجود دارد.

 سرپرست حمایت شغلی، اشتیاق خانواده، -کار تعادلهای کلیدی:  واژه
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