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 کیدهچ
 

برخی آن را پدیده ای منفی و برخی آن را دارای پیامدهای مثبت . دیدگاههای گوناگونی در بین اندیشمندان در خصوص پیامدهای اعتیاد به کار وجود دارد

ضمن  تالش می کند تا این مقالهارزیابی می نمایند. پیامدهای مثبت اعتیاد به کار درکنار پیامدهای منفی آن در تحقیقات بسیاری مورد تحقیق قرار گرفته است. 

از طریق  تحقیقداده های  ت آن یعنی بروز رفتار شهروندی سازمانی را مورد مطالعه قرار دهد.تشریح این پدیده و ابعاد مختلف آن، یکی از پیامدهای مثب

همبستگی رتبه ای فرضیه ها، ابتدا از آزمون آزمون به منظور . گردآوری گردیدکاشان  بیمارستان شهید بهشتی کادر درمانی از  نفر 043 میان پرسشنامه و از 

حاکی از یافته های تحقیق  گردید. آزمون  رابطه علی بین متغیرها، از روش مدل سازی معادالت ساختاریسپس اده شد. اسپیرمن جهت سنجش همبستگی استف

اعتیاد به کار عالوه بر  نتایج نشان می دهد است که بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آن

برای یده فراگیر پیامدهای منفی دارای پیامدهای مثبت همچون خلق رفتارهای شهروندی سازمانی نیز می باشد. این موضوع چالشی بزرگ را در برخورد با این پد

 مدیران ایجاد می کند.

 

 :كلید واژه ها
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 مقدمه
اعتیاد به کار مفهومی است که از اوایل هزاره جدید میالدی 

تاکنون توجه تعداد زیادی از دانشمندان را به خود جلب کرده 

دانشمندان مختلف از منظر های گوناگون به این  .است

جای تعجب نیست که عقاید،  بنابراین .ه اندنگریست موضوع

مشاهدات و نتایج در خصوص اعتیاد  به کار هم متنوع و هم 

(، 1991)1برخی از دانشمندان مانند کیلینگر. باشنددر تعارض 

( به 1911) 4( و شائف و فَسِل2331) 0(، پورتر1991)2آتس

از  دیگر برخی صورت منفی به این پدیده توجه نموده اند.

(، مکلووایتز 1919) 5نظیر کُرن، پیرات و المبرونویسندگان 

 سورنسن و همکاران (1919) ( و اسپرانکل و اِبل1913)

به اعتیاد به کار از منظر ( 2331(، شوفلی و همکاران)2339)

نکته مشترکی که در  سازمانی به صورت مثبت نگریسته اند.

تعاریف آنها در خصوص اعتیاد به کار مشاهده می گردد این 

است که افراد معتاد به کار با توجه به میل درونی قوی ای که 

شدیدی به سخت کارکردن  در آنها وجود دارد، تمایل بسیار

منظور  و به ندمی کن با کار خود پیوند روحی برقرار داشته و

انتظاراتی برآورده نمودن الزامات اقتصادی و سازمانی فراتر از 

)شیمیزو و شوفلی، که از آنان می رود کار می کنند

در ارتقاء  رفتار های شهروندی سازمانیاهمیت  (.2339

اثربخشی سازمانی و فراهم آوردن منفعت های زیاد برای 

را به خود معطوف  زیادی توجه محققانسازمان ها،  

 1991تا  1990به طوریکه در بین سالهای  داشته است،

موضوع نگاشته این مقاله در خصوص  122تعداد بیش از 

تحقیقات بروی این موضوع در حوزه های  شده است.

تاکنون بسیار گسترده شده و مقاله  1991مختلف از سال 

)پودساکف و های زیادی در این زمینه به چاپ رسیده اند

تببین یکی این تحقیق ،  هدف بنابراین . (2333، همکاران

از پیامدهای رهیافت مثبت به اعتیاد به کار یعنی بروز 

و سوال اساسی تحقیق این  بوده رفتار شهروندی سازمانی

______________________________________ 
1 - Killinger 

2- Oates 

3- Porter 

4- Schaef & Fassel 
5 - Korn, Pratt, & Lambrou 

رفتار شهروندی  موجب بروز اعتیاد به کار آیاکه  است

 ؟می گرددسازمانی 

 اعتیاد به کار

الگو برداری شده  6عبارت اعتیاد به کار که از عبارت الکلیسم

مطرح گردید. او در  (1991)است ، اولین بار توسط آتس 

)) اعترافات یک معتاد به کار(( اجبار غیر  کتابش تحت عنوان

معمول خود به کارکردن مداوم را توصیف و برخی از 

خصوصیاتی که توسط معتادان به کار نشان داده می شوند و 

نشات می گیرند را بیان پیامد های منفی که از این پدیده 

اولین تعریف در خصوص . (1992)اسپنس و رابینز، نمود

او معتادین به کار را  .انجام داد نیز خود اواعتیاد به کار را 

افرادی می دانست که در آنان نیاز به کارکردن بسیار شدید 

اتی را برای سالمتی، شادابی بوده و این امر ممکن است خطر

صی و وظائف اجتماعی آنان در پی ، روابط بین شخشخصی

اعتیاد  (1913) چرینگتون (.2336)اسنیر و هارپاز، داشته باشد

به کار را یک نوع تعهد غیر منطقی به کار زیاد می 

معتادین  (1910)موزی یر. (2336)اسنیر و همکاران، دانست

ساعت  53به کار را افرادی می دانست که در هفته بیش از 

اسپنس و  از دیدگاه. (1992و رابینز، )اسپنس می کنند کار

فردی است که به مقدار زیادی با  معتاد به کار، (1992)رابینز

بوده و به دلیل فشار های درونی  احساس  وابستهشغل خود 

ی باشد و از کار لذت چندانی می کند که مجبور به کارکردن م

-آکادمیکتعریف آنان از اعتیاد به کار اولین تعریف  نمی برد.

)بورکی و همکاران، تحقیقی در خصوص این مفهوم می باشد

اعتیاد به کار را سه ( 1999)موری و میککلی اسکات، (. 2334

سپری نمودن آگاهانه  الگوی رفتاری پایدار تعریف کرده اند:

فکر کردن در مورد کار در  ،زمان در جهت فعالیت های کاری

در راستای الزامات کارکردن و  زمان عدم حضور در محل کار

اسنیر و  .(2331)مودراک و ناقتون، سازمانی و اقتصادی

اعتیاد به کار را اختصاص مداوم و قابل توجه  (2333)زوهار

زمان شخصی به کار، فعالیت های مرتبط به کار و فکر کردن 

نمی گیرد،  در مورد کار که از نیازهای خارجی فرد نشات
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 اعتیاد به نوشیدن الکل - 6



    
 
 

29 ، تابستان3سال اول، شماره فصلناهم   مدرییت سازمانهای دولتی؛    63 

 (2334ز)بولنز و پولمان(. 2336)اسنیر و هارپاز، تعریف نمودند 

فرا  بعد اصلی می باشد، 0بیان کردند که اعتیاد به کار دارای 

 لذت از کار. تعهد به کار، وابسته شدن افراطی به کار،

تعریف برجسته ای از اعتیاد (، 2339)سورنسن و همکارانش 

به کار را که تالش، شناخت و رفتار را منعکس می ساخت، 

معتادین به کار را کسانی تعریف کردند که از  بیان کردند. آنان

عمل کارکردن لذت برده و با کار پیوند روحی ایجاد نموده و 

ساعات طوالنی و زمان شخصی خود را به کار اختصاص می 

 اعتیاد به کار از منظر .(2339)ون لیانگ و مینگ چو، دهند

وجود میل درونی قوی به سخت  (2331)و همکاران شوفلی

کارکردن که نمی توان در برابر آن مقاومت نمود، می باشد. از 

دیدگاه دانشمندان اخیر ، اعتیاد به کار دو عنصر را در بر دارد: 

یک میل درونی قوی و سخت کارکردن به عالوه دیدگاههای 

مختلف ، هر دو بعد را که در اکثر تعاریف در خصوص اعتیاد 

)شوفلی می دهد ه آنها اشاره گردیده را مورد تائید قراربه کار ب

 (.2339و همکاران، 

برخی از دانشمندان اعتیاد به کار را از منظر سازمانی مثبت 

( یک مصاحبه کیفی طراحی 1913مکلووایتز ) .تلقی نموده اند

نفر از معتادین به کار را مورد بررسی قرار داد  133و بیش از 

او استدالل  می  زندگی شان راضی هستند. و فهمید که آنان از

کرد که  معتادین به کار ، به کار خود در حالی که در حال کار 

 (.2331)بورکی و همکاران، کردن نیستند هم فکر می کنند

به اعتیاد به کار ، دیدگاهی نوع شناسانه می  دیگررویکرد 

دانشمندان سعی نموده اند که ابعاد اعتیاد  در این دیدگاهباشد. 

به کار را مطرح نمایند بدون توجه به اینکه آیا این پدیده 

( اعتیاد به کار را 1992مثبت است یا منفی. اسپنس و رابینز )

در قالب عبارتی با سه خصوصیت تعریف نمودند: عجین 

. هم چنین آنان در شدن با کار ، تمایل به کار و لذت از کار

مقابل دسته ای دیگر از افراد را به نام مشتاقین به کار معرفی 

نوع الگوی اعتیاد به  سه (1999)اسکات و همکارانش نمودند. 

کار را مشخص نموده اند: وابستگی افراطی )وسواسی( ، کمال 

گرا و توفیق طلب. آنها بیان کردند که اعتیاد به کار موفقیت 

ی و جسمانی ، رضایت طلب، رابطه مثبتی با سالمتی روان

شغلی و رضایت از زندگی ، عملکرد شغلی باال و ترک 

)بورکی خدمت پائین و رفتارهای فرا اجتماعی خواهد داشت

( نوع شناسی ای از اعتیاد به 1991ناقتون)(. 2331و همکاران، 

افراطی  –کار بر مبنای ابعاد تعهد شغلی و گرایشات وسواسی 

و معتادین به کار  کار عجین با کارمعتادین به ارائه داده است، 

که دارای تعهد کاری  ی استافراد اول شامل دسته وسواسی،

می باشند ، وظائفی که از آنان  افراط پائین –باال و وسواس 

خواسته می شود را به خوبی اجرا کرده وبه میزان باالئی 

می به فعالیت های غیر کاری رضایت شغلی داشته و گرایش ک

 (.2330)هارپازواسنیر،دارند
 

 رفتار شهروندی سازمانی 

یککک دهککه و نککیم از زمککانی مککی گککذرد کککه دنککیس ارگککان و  

همکککارانش بککرای اولککین بککار عبککارت رفتککار شککهروندی     

بککا الگککو گککرفتن  (1911) سککازمانی را مطککرح کردنککد. ارگککان

از تمایککل بککه    (1901)از مفهککوم سککازی چسککتر بارنککارد    

کتککز میککان عملکککرد شککغلی همکککاری و تمککایزی کککه دانیککل 

قابککل اطمینککان و رفتارهککای خالقانککه و خودجککوش قائککل     

بککود، رفتککار شککهروندی سککازمانی را بککدین گونککه تعریککف    

کرد: رفتارهای فردی ککه اختیکاری بکوده و بکه طکور مسکتقیم       

و واضح توسکط سیسکتم رسکمی پکاداش شناسکائی نگردیکده       

 یشو به طور مداوم عملککرد اثکر بخکش را در سکازمان افکزا     

در تعریکککف اولیکککه رفتکککار   (.2335)انجاگیپ، مکککی دهنکککد

شهروندی سکازمانی ککه بکه وسکیله بکاتمن و ارگکان در سکال        

مطکککرح شکککده اسکککت بکککه طکککورکلی آن دسکککته از    1910

مکی گیکرد ککه علیکرغم اینککه       رفتارهکایی مکورد توجکه قکرار    

اجبککاری از سککوی سککازمان بککرای انجککام آنهککا وجککود نککدارد، 

جانککب کارکنککان، بککرای سککازمان   در سککایه انجککام آنهککا از  

در یککک تعریککف دیگککر از   .شککود هککایی ایجککاد مککی  منفعککت

ارگان وی بیان مکی کنکد ککه، رفتکار شکهروندی سکازمانی آن       

دسککته از رفتارهککایی اسککت کککه کارکنککان سککازمان در آن      

وری  نظککر از اهککداف بهککره اثربخشککی عملکردشککان را صککرف

ر د .(2335)کومئو و گکککریفس، دهنکککد شخصککی ارتقکککا مککی  

شککهروندی سککازمانی از آن بککه عنککوان   تعریککف دیگککری از

هککا و در  یککک تعهککد مککداوم و داوطلبانککه بککه اهککداف، روش 
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شککود و سککازمانی کککه   نهایککت موفقیککت سککازمان یککاد مککی  

بنککا شککده  کارکنککانش  براسککاس مشککارکت و اعمککال مناسککب

 (.2335)انجاگیپ، باشد برخوردارمی باشد از این مزیت

طبقه ذیل قرار  5رفتار شهروندی سازمانی را در ( 1991)ارگان

 داد:

کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با  نوع دوستی:

 مشکالت و وظایف مرتبط است. 

به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از  وظیفه شناسی:

حداقل الزامات نقش فراتر می رود. مثل فردی که بیشتر از 

حالت معمول سر کار می ماند و یا کارمندی که وقت زیادی 

 را برای استراحت صرف نمی کند. 

به تالش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها  ادب و مالحظه:

 ران گفته می شود.و مشکالت کاری در رابطه با دیگ

به معنی نشان دادن تحمل و گذشت در  ایثارگری و گذشت:

شرایط غیر ایده ال سازمان بدون شکایت و غر غر کردن می 

 باشد. 

به معنی تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری  فضیلت مدنی:

در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می 

 باشد. 

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار نته می یر نیز 

 ،طبقه استفاده کرده است که عبارتند از: رادمردی وگذشت

به هر حال این . دوستی نوع بودن، وظیفه شناس ،رفتار مدنی

رفتارها برمبنای تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی 

جه را بندی شدند. نهایتاً باید گفت ابعادی که بیشترین تو طبقه

نوع دوستی،  میان محققین به خود جلب کرده اند عبارتند از:

 چهاراین  و گذشت، رفتار مدنی. ایثارگری وظیفه شناسی، 

مطرح شدند و پادساکف و  1911بعد توسط ارگان در سال 

با کمک روش تحلیل عاملی برای  1993همکارانش در سال 

در ن مقیاس، نداردی ایجاد کردند که ایسنجش استا ، ابزارآنها

سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد 

)پودساکف و  استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است

 (. 1993همکاران، 

برای سنجش رفتار در این تحقیق نیز از ابعاد ذکر شده در باال 

شهروندی سازمانی و از مدل اسپنس و رابینز که دارای سه 

و لذت از کار می  کار بهبعد عجین شدن به کار، تمایل درونی 

. از این رو برای سنجش اعتیاد به کار استفاده شده است باشد،

 فرضیه های تحقیق عبارتند از:

رفتار شهروندی سازمانی و  اعتیاد به کاربین رضیه اصلی: ف

 وجود دارد. و معناداری رابطه مثبت

 فرضیه های فرعی:

 و معناداری رابطه مثبترفتار مدنی و  ه کاراعتیاد ببین  .1

 وجود دارد.

و  رابطه مثبتایثارگری و گذشت و  اعتیاد به کاربین  .2

 وجود دارد. معناداری

 و معناداری رابطه مثبتوظیفه شناسی و  اعتیاد به کاربین  .6

 وجود دارد.

و  رابطه مثبتنوع دوستی در بین و  اعتیاد به کاربین  .4

 وجود دارد. معناداری

 بنابراین مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد:

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شماره  نمودار

 

  روش بررسی
از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری پژوهش حاضر 

باشد. در  از نوع همبستگی می غیر آزمایشی( و)اطالعات توصیفی

ضمن با توجه به اینکه از روش مدل سازی معادالت ساختاری 

، در میان شده استاستفاده  رابطه علی میان متغیرهاتعیین برای 

تحقیقات همبستگی، از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس 

 باشد. می

از  آزمون فرضیه ها ها و اطالعات برای  آوری داده به منظور جمع 

 . استفاده گردیده استزیر  دو بخشبا  ای پرسشنامه

رفتار  اعتیاد به کار

 شهروندی

 تمایل درونی

 ایثارگری

 عجین شدن

 لذت از کار

 رفتار مدنی

 وظیفه شناسی

 نوع دوستی
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براساس مدل  بوده و گویه 23دارای  بخشالف( اعتیاد به کار: این  

سه بعد تمایل  لذا این مقیاساسپنس و رابینز  طراحی گردیده 

گویه( و عجین شدن با کار  9گویه(، لذت از کار ) 9) کار بهدرونی 

 گویه( را می سنجد. 6)

با استفاده از دو مقیاس  بخش اینب( رفتار شهروندی سازمانی: 

( و نت مه 1993رفتار شهروندی سازمانی، پادساکف و همکارانش)

( ، طراحی شده است. این پرسشنامه چهار 1999یر و همکارانش )

گویه(، نوع  2مدنی ) رفتارگویه(،  2و گذشت ) ایثارگریبعد 

برای  می سنجد. گویه( را 4) وظیفه شناسیگویه( و  0دوستی)

ای لیکرت استفاده گردیده  از طیف پنج گزینه امهپرسشنطراحی 

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش گردید تا . است

میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود. به منظور تعیین پایایی 

 .از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است مقیاس اندازه گیری

پرسشنامه پیش آزمون  03بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 

های به دست آمده از این  گردید و سپس با استفاده از داده

ضریب آلفای کرونباخ . ها ضریب اعتماد محاسبه شد پرسشنامه

 91/3 هروندی سازمانیرفتار ش و مقیاس 1/3 مقیاس اعتیاد به کار

این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد  بدست آمد که

ز پایایی الزم ابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر ااستفاده، از ق

از اعتبار  گویه هاهم چنین جهت آزمون روایی باشد.  برخوردار می

برای سنجش اعتبار صوری . استفاده شد (اعتبار صوری)محتوا

پرسشنامه از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان 

احبه های مختلف و خبره استفاده شد. در این مرحله با انجام مص

کسب نظرات افراد یاد شده، اصالحات الزم بعمل آمده و بدین 

ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد 

 نظر محققین را می سنجد. 

 مارستانیب کلیه کادر درمانی جامعه آماری در این تحقیق شامل  

نفر  212 حجم نمونه آماری حدود می باشد. کاشان یبهشت دیشه

 203پرسشنامه توزیع و 253که برای اطمینان بیشتربرآورد شده 

نمونه گیری به روش تصادفی  هم چنین پرسشنامه جمع آوری شد.

بین  ارتباطضریب برای بدست آوردن  ت.سساده صورت گرفته ا

و درصورت  ، از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفادهمتغیرها

وجود رابطه معنی دار میان متغیرها، رابطه علّی با روش مدلسازی 

 معادالت ساختاری سنجیده شد.

 یافته ها 
 نشان داده شده است.(  1جدول )ضرایب به دست آمده در 

 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن .1جدول 

 متغیرها اعتیاد به کار

 رفتار شهروندی سازمانی 563/3**
 نوع دوستی 415/3**

 وظیفه شناسی 494/3**

 جوانمردی و گذشت 562/3**

 رفتار مدنی 500/3**

 

معنی داری می  31/3** ضریب همبستگی در سطح خطای 

 باشد 

 

مشاهده شده برای این  (P-Value)داری  مقدار عدد معنی

که از  .باشد می و در واقع صفر 31/3ضرایب، کوچکتر از 

( کمتر است. لذا این =  31/3داری استاندارد ) سطح معنی

باشد. با توجه  دار می درصد معنی 99ضریب درسطح اطمینان 

باشند،  به این که ضرایب همبستگی دارای عالمت مثبت می

توان گفت که جهت تغییرات اعتیاد به کار و رفتار  بنابراین می

و از نوع مثبت می شهروندی سازمانی و ابعاد آن هم جهت 

 باشند.

اکنون که وجود این رابطه همبستگی میان متغیرهای تحقیق 

توان رابطه علی میان آنها را با روش مدل  مشخص گردید، می

 LISRELساختاری و با استفاده از نرم افزار سازی معادالت 

الزم به ذکر است که مهمترین شاخص تناسب  سنجید. 8/8

می  2مدل در آزمون مدل سازی معادالت ساختاری آزمون 

تحت شرایط خاصی  2باشد ولی به خاطر این که آزمون

شود لذا یکسری  کند و همیشه این شرایط محقق نمی عمل می

د. مهمترین این شاخصها دگر میای نیز ارائه  شاخصهای ثانویه

هر  2. آزمون GFI   ،AGFI   ،RMSEAعبارتند از : 

چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختالف بین داده و 

درجه  به 2کم، نسبت 2اگرمقدار دهد.  مدل را نشان می
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مدل حالت بسیار مطلوبی  ،باشد 0کوچکتر از  (df)آزادی 

 AGFI و GFIنیز  و1/3کوچکتر از  RMSEAدارد.اگر 

 توان نتیجه گرفت که مدل برازش می % باشند، 93بزرگتر از 

  مناسبی دارد. بسیار

نتایج آزمون مدل تحقیق به روش مدل سازی  2و  1شکل های 

 دهند. می معادالت ساختاری را نشان

 

 نتایج آزمون مدل سازی معادالت ساختاری .2جدول 
 

 

 
میان اعتیاد به کار و رفتار شهروندی  ابطهآزمون رخروجی  .1شكل 

 ستاندارد(ا سازمانی)حالت

 

میان اعتیاد به کار و رفتار شهروندی  ابطهآزمون رخروجی  .2شكل 

 سازمانی)حالت معناداری(

 

با توجه به معنی دار بودن  ، اوالًشود همانطور که مشاهده می

تأیید می  درصد 99فرضیه اصلی در سطح اطمینان ،  t ارزش

مدل تأیید می شود، چرا  اعتبار و برازندگی مناسب شود. ثانیاً

و نسبت کای دو به درجه  RMSEAمقدارکه مقدار کای دو، 

 .درصد است 93باالی  نیز AGFI و GFIو مقدار  آزادی کم

جدول آزمون گردیدند. به همین روش  فرضیه های فرعی نیز 

به روش  را فرضیه های تحقیقکلیه نتایج آزمون  2شماره 

 می دهد. ا نشانر مدل سازی معادالت ساختاری

 

کلیه فرضیه ها در سطح ،  t ارزشبا توجه به معنی دار بودن 

با توجه به مطالبی که  ضمناد. نمی شود تأیی درصد 99اطمینان 

تأیید می  ها مدل اعتبار و برازندگی مناسب در باال عنوان شد،

و نسبت کای  RMSEAد، چرا که مقدار کای دو، مقدارنشو

 93باالی  نیز AGFI و GFIو مقدار  دو به درجه آزادی کم

 می باشند. درصد 
 

 بحث و نتیجه گیری
حاضر با هدف تبیین یکی از پیامدهای مثبت  تحقیق

و  شهروندی سازمانیرفتارهای پدیده اعتیاد به کار یعنی 

نتایج آزمون های آماری فرضیه ها  . ابعاد آن انجام شد

نشان دادند که اوالً بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی 

سازمانی وابعاد آن رابطه مثبت و قوی ای وجود دارد، 

ثانیاً اعتیاد به کار موجب بروز رفتارهای شهروندی 
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متغیر 

 وابسته

رفتار  30/1 61/1 10/13 4 369/3 99/3 96/3

 مدنی

ایثارگری  69/1 39/9 26/11 4 39/3 99/3 90/3

 و گذشت

وظیفه  05/1 12/5 19/24 9 315/3 95/3 93/3

 شناسی

نوع  92/3 31/4 21/29 11 131/3 96/3 93/3

 دوستی
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ها می توان گفت سازمانی می گردد. در تشریح این یافته  

افراد معتاد به کار افرادی هستند که میل به کار کردن که 

و این میل نیروی  وجود داشته ذاتیدر آنها بصورت 

که فرد را به کار کردن وا می قوی ای ایجاد می کند 

می گردد زمان زیادی  موجب فراتعهد به کار این دارند.

د. را برای کار کردن و تفکر بروی کار اختصاص دهن

می باشد،  کار عجین شدن با کاریکی از ابعاد اعتیاد به 

افراد معتاد به کار چنان سرگرم کار خود می شوند که 

متاثر از  گذشت زمان را احساس نمی کنند. این رفتار

 مشکالت مالی یا فشار سرپرستانفرایند انگیزش ویا 

روز می نمی باشد، بلکه این رفتارها بصورت غیر ارادی ب

یرا معتادین به کار به دلیل وجود تمایالت قوی ز دیاب

هم  (.1992)اسپنس و رابینز، درونی مجبور به کار هستند

چنین تئوری رفتار ، اعتیاد به کار را به عنوان الگوهای 

رفتاری پایدار نگریسته که این الگوها ذاتاً قابل تسری 

می باشند و ممکن است در موقعیت های ویژه نشان 

لذا فراتر رفتن از حوزه الزامات شغلی داده شوند، 

معتادین بصورت داوطلبانه، امری عادی و طبیعی در نزد 

به کار می باشد. همچنان که یافته های تحقیق حاضر نیز 

موجب بروز رفتار اعتیاد به کار ،این مطلب است  موید

کالرک و همکارانش  .می گردندشهروندی سازمانی 

اد به کار ممکن است به ( گزارش نمودند که اعتی1996)

)بورکی صورت مثبت با وظیفه شناسی رابطه داشته باشد

هم چنین شواهد تحقیقات قبلی نیز  (.2335و همکاران، 

ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و رفتارهای 

شهروندی را نشان می دهند، نظیر این ارتباطات بیان 

ت با کننده این موضوع  می باشد که کارکنانی که به شد

کار خود عجین شده اند تمایل دارند به دیگران در 

 شغلشان یاری برسانند.

معتادین به کار را افرادی تعریف کردند اسپنس و رابینز 

که در عجین شدن با کار  و تمایل درونی در کار نمره 

 ده و لذت چندانی از کار نمی برند.باالئی را کسب کر

کارکنان  تحقیقات اولیه که در خصوص ویژگی های

 بررسی هایی را انجام می دادند، داشتن روحیه اثرگذار

تعهد سازمانی به وجود  و شغلیکه در نتیجه رضایت  را

را به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی می آید 

اسکات و . (2334)بروکی و همکاران، دانستند می

همکارانش نیز مطرح کردند که معتادین به کار توفیق 

رای رضایت شغلی باالئی هستند بنابراین می طلب دا

توان انتظار داشت که آنان دارای روحیه اثر گذار بوده و 

آنان  از خود رفتار شهروندی سازمانی بروز می دهند.

مطرح کردند که معتاد به کار موفقیت طلب، رابطه مثبتی 

با سالمتی روانی و جسمانی ، رضایت شغلی و رضایت 

شغلی باال و ترک خدمت پائین و از زندگی ، عملکرد 

بورکی و همکاران، )رفتارهای فرا اجتماعی خواهد داشت

2331.) 

( در بین 2336مطالعه ای که توسط شوفلی و همکارانش)

کارکنان هتل ها و رستوران های اسپانیایی صورت 

گرفت نشان داد که سطح شیفته شدن کارکنان با کار 

این هتل ها و تاثیر مثبتی بر روی فضای خدماتی 

رستوران ها داشته و بروز رفتارهای فرا نقشی و رضایت 

مشتری قابل پیش بینی است. بنابراین به نظر می رسد 

با کار رابطه مثبتی با عملکرد شغلی  شیفته شدن

افراد شیفته به کار  .(2313شیمیزو و همکاران، )دارد

ز مشابه معتادین به کار در جنبه رفتاری مشابه بوده فقط ا

)شیمیزو و جنبه شناختی با یکدیگر متفاوت می باشند

 (.2339شوفلی، 
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