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علم روانشناسی مثبت ،رویکردی نوین در روانشناسی است که به
جای تمرکز بر جنبههای منفی وجودی انسان بر جنبههای مثبت
تمرکز کرده و هدف آن تغییر تمرکز روانشناسی از اختالالت
روانشناختی به سمت کیفیت مثبت زندگی است [ .]1نتیجه این
عالقه به جنبههای مثبت روانشناسی ،ایجاد سازههای جدید است
که در این راستا شیفتگی به عنوان یکی از جدیدترین سازههای
روانشناسی مثبت مطرح میباشد.
شیفتگی برای اولین بار توسط پروفسور سیکزنت میهالی ابداع و
توصیف شد .او تجربه شیفتگی را در مرکز روانشانسی مثبت قرار
داد و آن را به عنوان حالتی از هشیاری تعریف کردکه در آن فرد
کامالً در یک فعالیت غرق میشود ،بهطوری که در آن حال هیچ
چیز دیگر مهم به نظر نمیرسد .این تجربه به خودی خود ،بسیار
لذت بخش بوده و باعث میشود افراد با وجود هزینهی زیاد ،فقط
بهخاطر خود فعالیت در آن درگیر شوند .لذت حاصل از فعالیت،
انگیزش درونی برای انجام فعالیت و درگیری کامل در فعالیت از
جنبههای مهم تجربهی شیفتگی میباشند [ .]1،9،5براساس
تعریف سیکزنت میهالی ،تجربه شیفتگی (اوج) ممکن است در هر
موقعیتی که مستلزم انجام فعالیتی است ،نمایان شود .محققین
شواهدی پیدا کردهاند ،که نشان میدهد شیفتگی هنگام انجام
فعالیتهای مختلف مانند ورزش [ ]7،6،2هنرهای خالق و
موسیقی [ ]3،8،7،2،1و کارهای دستمزدی (با دریافت حقوق) [9،5
 ]12،رخ میدهد [ ]11، 8همچنین بیان شده است ،که شیفتگی
ناشی از تعادل بین مهارت مورد نیاز برای انجام فعالیت و چالش
ناشی از فعالیت است ،بگونهای که اگر چالش بیشتر از مهارت باشد،
اضطراب ایجاد میشود ،اگر چالش کمتر از مهارت باشد ،کسالت
ایجاد میشود و اگر چالش و مهارت هر دو کم باشد ،بیعالقگی
ظاهر میشود [ .]15اعتقاد بر این است که ،شیفتگی یک مفهوم
چند بعدی است که شامل؛ اهداف روشن ،بازخورد فوری ،ادغام
آگاهی -فعالیت (تمرکز کامل آگاهی روی فعالیت) ،فقدان
خودآگاهی ،تمرکز کامل ،حس کنترل و تحریف زمان است [.]11
براساس تحقیقات سیکزنت میهالی برروی شیفتگی ،باکر برای
اولین بار مدل شیفتگی در موقعیت کاری را مطرح کرد و آن را به
عنوان تجربهی اوج کوتاه مدت در کار تعریف کرد که ،هنگامی رخ
میدهد که بین انتظارات شغلی و توانایی حرفهای کارکنان ،تعادل
وجود داشته باشد .بر طبق نظر باکر مدل شیفتگی مرتبط با کار به
وسیله سه عنصر جذب ،لذت کاری ،انگیزش درونی کار مشخص
میشود [ .]19جذب به حالتی از تمرکز کامل اشاره دارد که به
موجب آن کارکنان کامالً در کارشان درگیر میشوند و زمان به
سرعت میگذرد و آنان چیزهای اطراف خود را فراموش میکنند.
از سوی دیگر لذت کاری باعث میشود که کارکنان احساس شادی
کنند و قضاوتشان دربارهی کیفیت زندگی کاریشان مثبت شود .لذت
و شادی پیامد ارزیابی عاطفی و شناختی تجربهی شیفتگی است.
در نهایت انگیزش درونی به انجام کار با هدف تجربهی لذت و

خشنودی درونی اشاره دارد .کارکنان با انگیزش درونی همیشه به
کارشان عالقه نشان میدهند و شیفتهی انجام کارشان هستند [.]9
از جمله حوزههای جدیدی که سازه شیفتگی مرتبط با کار در آن
نقش بسزایی دارد؛ رضایت شغلی میباشد [ ]9رضایت شغلی به
دیدگاه و ارزیابیهای افراد در مورد شغل برمیگردد و این دیدگاه
در اثر نیازها ،ارزشها و انتظارات ،قابل تغییر است .بنابراین افراد
شغلشان را براساس عواملی ارزیابی میکنند که از نظر خودشان
مهم است [ .]11رضایت شغلی موضوعی است که نه تنها مورد
عالقهی پژوهشگران است ،بلکه مورد توجه گستردهی کارکنانی
که در سازمانها کار میکند ،نیز میباشد و متغیری است که بیش-
ترین مطالعات رفتار سازمانی را هم در پژوهشهای نظری و هم
در پژوهشهای عملی از طراحی شغل گرفته ،تا سرپرستی به خود
اختصاص داده است و به عنوان یک متغیر مرکزی در این مطالعات
محسوب میشود [ .]12پژوهشهای متعددی به نقش رضایت
شغلی در سالمت روان کارکنان پرداختهاند ،به عنوان مثال لی و
همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عامل
رضایتمندی شغلی و خشنودی شغلی نقش مهمی در سالمت روان
کارکنان دارد [ .]16همچنین احدی در پژوهشی نشان داد که
رضایت شغلی با سالمت روان همبستگی مثبت دارد و با
اختاللهای روانپزشکی همچون وسواسها فکری ،حساسیتهای
بین فردی ،افسردگی ،اضطراب ،داشتن شخصیت پارانویید و
سایکوتیک بودن همبستگی منفی دارد [ .]17در زمینه متغیرهای
مذکور ،تحقیقات فراوانی صورت گرفته است .استیوم و کریستیانسن
در پژوهشی بر روی کارکنان یک شرکت صنعتی دریافتند که ،میان
تجربه شیفتگی با انگیزش و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد
و شیفتگی با اثرگذاری بر رضایت کارکنان باعث بهبود عملکرد
شغلی آنان میشود [ .]18مزبرگ ،نیز در پژوهش خود که بر روی
صد کارمند از دو سازمان مختلف انجام داد ،به این نتیجه رسید که
کارمندان هنگامی بیشترین تجربهی شیفتگی را دارند که بین
رجحانهای شخصی و آنچه که در محیط کاری از آنها انتظار
میرود ،هماهنگی وجود داشته باشد ،این امر خود بر روی رضایت
شغلی اثر میگذارد که منجر به بهترین عملکرد شغلی در کارمندان
میشود [ .]13باکر نیز در پژوهش خود که با هدف تعیین رابطه
تجربه شیفتگی و رضایت شغلی بود ،به این نتیجه رسید که بین
سه بعد شیفتگی و رضایت شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود
دارد و بعد لذت کاری از باالترین ضریب همبستگی با رضایت شغلی
برخوردار بود [ .]9باکر و همکاران گزارش نمودند ،که باال بودن
تجربه شیفتگی در بازیکنان فوتبال میتواند رابطه قوی با رضایت
و عملکرد آنان داشته باشد و شیفتگی با اثرگذاری بر رضایت
بازیکنان باعث بهبود عملکرد آنان میشود [ .]11چیانگ و همکاران
رابطه تجربه شیفتگی و عواطف مثبت را در یک نمونه  92نفری از
دانشجویان تایوانی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطه
مثبت و معناداری بین شیفتگی و عواطف مثبت مانند لذت ،شادی
و رضایت وجود دارد [ .]52همچنین روگاتکو نیز در پژوهشی که بر
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روی 27دانشجوی دوره کارشناسی روانشناسی انجام داد ،مشاهده
کرد آزمودنیهای گروه آزمایش که مستلزم انجام تکالیفی بودند که
باعث ایجاد میزان باالی شیفتگی در آنها میشد ،در مقایسه با
آزمودنیهای گروه گواه که تکالیف با سطوح پایین شیفتگی را انجام
میدادند ،سطوح باالتر رضایت و خشنودی را گزارش کرده بودند
[ .]51در مجموع بر اساس مطالب فوق الذکر ،با توجه به اهمیت
رضایت شغلی در محیط کار از یک سو و روز آمد بودن سازه
شیفتگی مرتبط با کار در حوزه روانشناسی مثبت از سوی دیگر و
همچنین به دلیل اینکه بر اساس جستجوهای انجام شده در ایران
نیز تاکنون پژوهشی که واجد چنین خصوصیاتی باشد در دسترس
نبوده است ،لذا بررسی ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی
کارکنان ،کانون هدف این مطالعه قرار گرفت.

روشها

رضایت شغلی
تجربه شیفتگی
جذب
لذت
انگیزش درونی

نتایج
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت
شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی در اصفهان بود .بدین
منظور ابتدا ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش تشکیل شد.
نتایج این تحلیل در جدول شماره  1ارائه شده است.
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این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش،
کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی در اصفهان در سال  31بودند.
نمونهگیری بصورت خوشهای مرحلهای انجام شد ،به این ترتیب که
از بین کلیه صنعتهای شرکت ،یک صنعت به صورت تصادفی
انتخاب شد و از بین کلیه بخشهای صنعت ،یک بخش نیز بصورت
تصادفی انتخاب شد .تعداد کارکنان بخش مربوطه  572نفر بودند.
به منظور گردآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.
با هماهنگی مسئوالن و سرپرستان بخش مربوطبه پرسشنامهها
بین تمامی افرادی که مایل به پاسخ دادن بودند توزیع شد ،در آغاز
تکمیل هر پرسشنامه توضیحاتی در مورد موضوع و هدف پژوهش
به افراد نمونه داده شد و پس از جلب رضایت آنها ،پرسشنامهها
توسط خودشان تکمیل شد .در نهایت تعداد  562پرسشنامه که به
طور کامل پاسخ داده شده بودند ،مورد تحلیل قرار گرفت .همه
آزمودنیها مرد ،با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به باال ،دارای قرارداد
رسمی و حداقل سه سال سابقه کار بودند .میانگین سنی
آزمودنیهای پژوهش  92/27و انحراف معیار  1/31بود حداقل و
حداکثر سن آزمودنیها به ترتیب  59و  22سال بود و بیشترین
درصد واحدهای مورد مطالعه در گروه سنی  92-12بودند.
برای سنجش شیفتگی مرتبط با کار از پرسشنامه شیفتگی مرتبط
با کارکه توسط باکر ساخته شده است ،استفاده شد .این پرسشنامه،
 19مادهای خود گزارشی است که هر کدام از گویههای آزمون بر
روی یک مقیاس پنج درجهای لیکرتی ،از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم درجهبندی میشود .بررسی ویژگی روانسنجی توسط باکر

نشان داد که پرسشنامه ،دارای سه عامل جذب ( 1آیتم) ،لذت کاری
( 1آیتم) و انگیزش درونی کار ( 2آیتم) میباشد و عاملها کال 62
درصد از واریانس را تبیین میکند .نتایج مطالعه باکر ،نشان داد که
این پرسشنامه از همسانی درونی باال (آلفای کرونباخ) برخوردار
است ،بطوریکه عامل جذب از ضریب آلفا با دامنه  2/72تا  2/86و
عامل لذت کاری از ضریب الفای  2/88تا  2/36و عامل انگیزش
درونی کار از ضریب  2/69تا  2/85برخوردار است [ .]9این ابزار
برای نخستین بار در پژوهش حاضر به فارسی ترجمه و سپس برای
انطباق با متن انگلیسی مجددا به زبان انگلیسی بازگردانی شد و
موارد عدم انطباق با ترجمه ،مجددا اصالح شد .این با توجه به
مراحل توصیه شده برای ترجمه یک ابزار ،همراه با مالحظات
فرهنگی میباشد [ .]55اعتبار صوری و محتوایی سؤاالت آن توسط
یک نفر از متخصصین روانشناسی صنعتی بررسی و اصالحات در
آن اعمال گردید .اعتبار سازه آن در پژوهش حاضر از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی بررسی شد ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده
از  SPSS-18مشخص گردید که ساختار سه عاملی (جذب ،لذت
کاری و انگیزش درونی کار) بهترین برازش را دارد .بطوریکه
عاملها در مجموع  71/97درصد از واریانس را تبیین میکنند.
عالوه بر این ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده
مقیاسهای جذب ،لذت و انگیزش درونی به ترتیب ،2/31 ،2/88
 2/88و  2/82بهدست آمد .برای سنجش رضایت شغلی ،از مقیاس
رضایت شغلی که توسط جوج و همکاران ساخته شده ،استفاده شد.
این مقیاس دارای  2سوال بوده و طیف پاسخگویی به آن ،طیف
لیکرتی  2درجهای میباشد به طوری که ،به گزینه کامالً مخالفم
نمره  1و به گزینه کامالً موافقم ،نمره  2تعلق میگیرد .سواالت 9
و  2به صورت معکوس نمره گذاری میشود ،روایی و پایایی این
پرسشنامه در ایران در پژوهش فصیحیزاده ،مطلوب احراز شده
است [ .]59تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 ،SPSS18ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام
انجام شد.
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نتایج نشان میدهد که ضرایب همبستگی بین رضایت شغلی و
شیفتگی مرتبط با کار  2/78و همبستگی بین رضایت شغلی و
زیرمقیاسهای تجربه شیفتگی یعنی جذب ،لذت و انگیزش درونی
به ترتیب  2/71 ،2/72و 2/65میباشند بیشترین ضریب همبستگی
بین رضایت شغلی و زیر مقیاسهای تجربه شیفتگی مربوط به بعد
لذت میباشد .به منظور بررسی دقیقتر روابط مذکور و همچنین
بررسی قدرت پیشبینیکنندگی زیر مقیاسهای شیفتگی مرتبط با
کار با رضایت شغلی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
نتایج این تحلیل در جدول  5ارائه شده است.
نتایج جدول  5نشان میدهد که در خصوص پیشبینی رضایت
شغلی در اولین گام متغیر لذت وارد معادله رگرسیون شده است .در
این راستا نسبت  Fبرابر  18/81برآورد شده است که در سطح
( )p<2/221معنادار میباشد .عالوه بر این ،بر اساس ضریب تعیین

( )R2مشخص میشود که متغیر لذت  22درصد از واریانس رضایت
شغلی را پیشبینی میکند .در گام دوم ،متغیر جذب وارد تحلیل
شده است و دقت پیشبینی را بصورت معنیداری افزایش داده است
( .)p<2/221همچنین در گام دوم نسبت  Fبرابر 516/591
برآورده شده است که در سطح ( )p<2/221معنادار میباشد.
براساس ضریب تعیین ( )R2مشخص میشود ،که ترکیب
متغیرهای لذت و جذب  69درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت
شغلی) را تبیین مینمایند .عالوه بر این ،جهت ضرایب بتا ،نشان
میدهد که زیر مقیاسهای لذت و جذب ،رضایت شغلی را بصورت
مثبت پیشبینی میکنند .در گام سوم ،متغییر انگیزش درونی وارد
معادله رگرسیون شده است و دقت پیشبینی را به صورت
معنادارافزایش داده است و نیز نسبت  Fبرابر  118/82برآورد شده
است (.)p<2/221

جدول .5نتایج رگرسیون گام به گام زیر مقیاسهای شیفتگی مرتبط با کار در پیشبینی رضایت شغلی
لذت
جذب
انگیزش درونی

R2

F

سطح معناداري

2/61

118/82

P<2/221
P<2/221
P<2/221

بحث
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هر چند روانشناسی مثبت حدود یک دهه از عمر خود را سپری
کرده است؛ با این وجود ردپای این رویکرد جدید روانشناسی عالوه
بر حوزههای آسیبشناسی روانی و توانمندیها و نقاط قوت انسانی،
در حوزههای دیگر روانشناسی نظیر روانشناسی صنعتی -سازمانی
نیز گسترش یافته است ،به گونهای که امروزه بحث روانشناسی
صنعتی -سازمانی مثبتگرایجوج به عنوان یکی از مباحث مهم در
حوزه روانشناسی صنعتی -سازمانی مطرح میباشد [ .]51در این
راستا ،مفهوم شیفتگی در کار باکر ،از جمله موضوعات جدید و مورد
توجه روانشناسان مثبتنگر با رویکرد صنعتی -سازمانی میباشد.
با توجه به روزآمد بودن مفهوم شیفتگی کاری و با عنایت به تأثیرات
فراوان آن در ایجاد انگیزههای مثبت شغلی ،رضایت شغلی ،عملکرد
شغلی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شیفتگی مرتبط با کار و
رضایت شغلی کارکنان شرکت صنعتی نظامی بود .به طور کلی،
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تجربه شیفتگی در کار و
رضایت شغلی کارکنان ارتباط مثبت معنادار دارد .ضرایب همبستگی
بین رضایت شغلی و شیفتگی مرتبط با کار  2/78و همبستگی بین
رضایت شغلی و زیرمقیاسهای تجربه شیفتگی یعنی جذب ،لذت
و انگیزش درونی به ترتیب  2/71 ،2/72و 2/65میباشند و این
ضرایب در سطح ( )p<2/221معنادار میباشند .که بر این اساس با
مطالعه باکر [ ] 9و استیوم [] 18و مزبرگ [ ، ] 13چیانگ و همکاران
[ ،]52باکر [ ]11و روگاتکو [ ]51همخوانی دارد .باکر و همکاران
به این نتیجه رسیدند که باال بودن تجربه شیفتگی در بازیکنان
فوتبال همبستگی مثبت و معناداری با رضایت و عملکرد آنان دارد

[ .]11چیانگ و همکاران در پژوهشی میزان تجربه شیفتگی در92
دانشجوی تایوانی هنگام انجام تکالیف چالش انگیز بازیهای رایانه
ای را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسیدند ،که بین میزان
تجربه شیفتگی و سطوح هیجانهای مثبت مانند لذت ،شادی و
رضایت ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد [ .]52همچنین روگاتکو نیز
در پژوهشی که بر روی 27دانشجوی دوره کارشناسی روانشناسی
انجام داد ،مشاهده کرد ،آزمودنیهای گروه آزمایش که مستلزم
انجام تکالیفی بودند که باعث ایجاد میزان باالی شیفتگی در آنها
میشد ،در مقایسه با آزمودنیهای گروه گواه که تکالیف با سطوح
پایین شیفتگی را انجام میدادند ،سطوح باالتر رضایت و خشنودی
را گزارش کرده بودند [ .]51فرض بر این است که در تجربههای
شیفتگی نسبت چالش موجود در یک فعالیت و مهارت مورد نیاز
برای انجام دادن آن فعالیت تقریباً یک به یک است و چالش و
مهارت باید باالتر از حد متوسط باشد .هدفهای تکالیفی که به
تجارب شیفتگی منجر میشوند ،روشن هستند نه مبهم و بازخورد
حاصل از حرکت به سوی این هدفها ،فوری است نه درنگیده.
چون تکالیفی که به تجربههای شیفتگی منجر میشوند مستلزم
فعالیت در جهت اهداف مشخص و دریافت بازخورد آنی دربارهی
حرکت به سمت این هدفها است ،سطح عمیقی از تمرکز بر تکلیف
امری اساسی است .این امر به از دست دادن خود-آگاهی منجر
میشود .از سویی وقوع تجربهی شیفتگی ،منجر به تحریف ادراک
زمان در افراد میشود ،به طوری که ساعتها مانند دقیقه میگذرند
و احساس کنترل تمام بر تکلیف در افراد ایجاد میشود و همچنین
احساسی از اینکه خود فعالیت ذاتاً رضایتبخش است و عدم نیاز به
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نتیجهگیري
بین شیفتگی مرتبط با کار و سه زیر مقیاس آن (جذب ،لذت و
انگیزه درونی) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد
و بعد لذت کاری بیشترین سهم را در پیشبینی رضایت شغلی به
خود اختصاص داده است .با توجه به وجود رابطه بین شیفتگی
مرتبط با کار و رضایت شغلی و با توجه به اهمیت نقش رضایت
شغلی در سالمت جسمی و روانشناختی کارکنان ،الزم است که
سرپرستان و مدیران سازمانها شرایط کاری و محیط کاری را با
تواناییهای کارکنان تطبیق دهند ،تا کارکنان بتوانند شیفتگی را
هرچه بیشتر در محیط کاری تجربه کنند و بیشتر در این حالت
ذهنی باقی بمانند.
تشکر و قدرداني :بدینوسیله از کلیه کارکنان و سرپرستان که
ما را در اجرای تحقیق یاری کردند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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پاداشهای بیرونی را در افراد ایجاد میکند [ .]11،8در این راستا،
محققان معتقدند که افرادی که در کارشان شیفتگی را تجربه می-
کنند ،عموماً از کارشان راضی هستند .بعبارت دیگر پیامد شیفتگی،
لذت ،کامروایی و رضایت در کارکنان است .این امر باعث میشود
که آنها عمیقاً بر روی کارشان تمرکز داشته باشند و کار را در
کنترل خویش بداند .این درگیری در کار باعث میشود که آنها
بخاطر نگرانی ،عواطف نامربوط و حواسپرتی از محل کارشان
بیرون نروند .آنها لذات درونی را تجربه میکنند ،همهی اینها
عواطف مثبت است و این عواطف مثبت باعث میشود که کارکنان
بخواهند که دوباره آن را تجربه کنند [ .]51،52همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون در خصوص پیشبینی رضایت شغلی نشان داد که
در اولین گام متغیر لذت وارد معادله رگرسیون شده است .متغیر
لذت  22درصد از واریانس رضایت شغلی را پیشبینی میکند که
در سطح ( ،)p<2/221معنادار میباشد در گام دوم ،متغیر جذب
وارد تحلیل شده است و ترکیب متغیرهای لذت و جذب  69درصد
از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغلی) را تبیین مینمایند که در
سطح ( )p<2/221معنادار میباشد  .در گام سوم ،متغییر انگیزش
درونی وارد معادله رگرسیون شده است و دقت پیشبینی را به
صورت معنادارافزایش داده است و ترکیب متغییرهای لذت ،جذب
و انگیزش درونی 61درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین می
نمایند که در سطح ( )p<2/221معنادار میباشد.
بنابراین ،این فرضیه با یافته باکر [ ]9همسو است .در تبیین نتایج
حاضر باید به این نکته اشاره نمود که ،بودن در حالت شیفتگی
انگیزهی ادامه و اتمام فعالیت (کار) را به کارکنان میدهد .بازخورد
مثبت ،اهداف روشن و توازن بین دشواری کار و مهارت ،انگیزش
را افزایش میدهد .وقوع شیفتگی افراد را برای دنبال کردن فعالیت-
های مشابه در آینده باانگیزه میکند ،به خاطر آنکه آنها در انجام
کار قبلی احساس رضایت و موفقیت کرده بودند .افرادی که تجربه-
ی شیفتگی داشتند احساس قدرت میکنند و کمتر به خرسندیهای
بیرونی وابسته هستند .رضایت شغلی نیز ناشی از احساس کارآیی
باال است که این خود ناشی از کار کردن در حالت شیفتگی است
[ .]52،51اهمیت این یافتهها بدان جهت است که ،میتوان بدون
افزایش حقوق و دستمزد و صرفا از طریق ایجاد شرایط شیفتگی

شغلی ،رضایت شغلی کارکنان را ارتقا بخشید .بر اساس نتایج این
پژوهش ،پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آینده ارایه می شود:
 برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه صاحبان صنایع و کارخانجاتدر خصوص تاثیر تجربه شیفتگی مرتبط با کار بر میزان رضایت
شغلی کارکنان و لزوم استفاده از روانشناسان در مسائل صنعتی-
سازمانی.
فراهم کردن زمینههای الزم جهت بکارگیری بیشتر سازهشیفتگی مرتبط با کار در فرایندهای مختلف سازمانی (نظیر؛
استخدام پرسنل ،گزینش نیرو برای پستهای اجرایی ،ارتقاء و
ترفیع و.) ...
 تکرار پژوهشهای آتی در جهت بررسی رابطه شیفتگی مرتبط باکار و متغیرهای دیگری از جمله سرزندگی شغلی بر روی سایر
مشاغل (مشاغل مدیریتی ،تخصصی ،خدماتی و غیره) و همچنین
کارمندانی با سطح تحصیالت ،درآمد و وضعیتهای سنی و
استخدامی مختلف (قراردادی ،پیمانی و رسمی).
از محدودیتهای این تحقیق میتوان به عدم استفاده از
آزمودنیهای زن (به دلیل شرایط خاص شغلی) و محدود بودن
پژوهش به کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی و همچنین
مشکالت و محدودیتهای تهیه مجوزهای الزم برای انجام تحقیق
به علت نظامی بودن سازمان ،اشاره کرد.
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