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  چکیده 

 علمـی  هیئـت اعتیـاد بـه کـار اعضـاي     بـر  کیفیت زندگی کاري  تأثیرهدف کلی پژوهش حاضر بررسی 

جامعـه  . تحقیـق توصـیفی ـ همبسـتگی اسـت     روش . باشد میدانشگاه با ارائه مدل معادالت ساختاري 

که حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از      باشد میدانشگاه سیستان و بلوچستان  علمی هیئتآماري شامل اعضاي 

شـامل دو   گیـري  انـدازه ابـزار  .نفر به دست آمد 350اي مرحلهتصادفی  گیري نمونهجدول مورگان و با 

تجزیـه  . باشد میکار اسپنس و رابینز با پایایی مطلوب  پرسشنامه کیفیت زندگی کاري والتون و اعتیاد به

 هـا  یافتـه اهـم  . انجـام گرفـت  لیزرل  افزار نرمبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با  ها دادهو تحلیل 

و  بـوده  دلبستگی اجتماعی از مفهوم کیفیت زندگی کاري مؤلفهمرتبط با  تأثیربیشترین که  دهد مینشان 

در واقـع  . باشـد  یمـ  عجین شدن با کـار  تأثیرپذیرمؤلفهاعتیاد به کار نیز بیشترین  ذاريتأثیرگدر سپس 

نتیجه گرفت که زنـدگی کـاري خوشـایند بـا تمرکـز بـر دلبسـتگی اجتمـاعی مـابین اعضـاي            توان می

در نهایـت مـدل معـادالت سـاختاري     . دارد تأثیربر بروز اعتیاد عجین شدن با کار دانشگاه علمی هیئت

.شده است تأییدو برازش آن مبتنی بر نتایج به دست آمده  تحقیق

  .دانشگاه علمی هیئتکیفیت زندگی کاري، اعتیاد به کار، اعضاي :واژگان کلیدي
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  مقدمه

شرایط متفـاوت عملکـرد سـازمانی شـده      ساز زمینهتحوالت گسترده در جوامع امروزي 

ه کیفیت را بـه همـراه کمیـت    اساسی است ک هاي زمینهطرح زمینه رقابتی یکی از . است

تا هم منابع انسانی و هم خدمت گیرندگان سازمان، از سازمان و عملکـرد   کند میالزامی 

بـه نظـر لوتـانس   ترتیب  ینبد .شوند مند بهرهآن 
1

مـدیریت معاصـر مفهـوم    در) 1998(

کیفیت زندگی کاري
2

از . اي در سراسر دنیا مبدل شـده اسـت   به موضوع اجتماعی عمده 

به زعم فیلیپ پو این رو
3

برنامه کیفیت زندگی کاري شـامل هرگونـه بهبـود در    ) 1998(

به بیان دیگـر،  . شود است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می سازمانی فرهنگ

مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاري خوب، پرداخـت و  «کیفیت زندگی کاري به 

ي کـار چـالش گرانـه، مشـارکتی، و اقنـاع      مزایاي مطلوب و مهم تر از همه ایجاد فضـا 

زندگی کاري با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسـفه روابـط کارکنـان بـه     . است» کننده

هـاي مـنظم از سـوي سـازمان اسـت کـه بـه کارکنـان          آیـد و شـامل کوشـش    دست می

کارشان و تشریک مساعی در اثربخشـی کلـی   تري براي اثرگذاري بر  هاي بزرگ فرصت

هسو و کموهان(دهد سازمان می
4
رو، نظام ارزشی کیفیت زنـدگی کـاري؛    از این).2006،

ـ  بر روي افراد را به عنوان مهم گذاري سرمایه  راهبـردي مـدیریت ر در معادلـه  ترین متغی

طالعاتی گوردونهاي م یافته. دهد مورد توجه قرار می
5

دهد کـه اجـزاي    نشان می) 1993(

نـرخ غیبـت از کـار، کـاهش      ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش این برنامه

میزان اعمال مقررات انضـباطی، افـزایش نگـرش مثبـت و افـزایش مشـارکت آنـان در        

                                                                                                                            
1. Luthans
2.Quality of working life
3. Filippo
4. Hsu and Kernohan
5. Gordon
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ن بـه  بعـالوه بـرآورده سـاختن نیازهـاي کارکنـا     . اسـت هاي نظام پیشنهادها بوده برنامه

بولینگ(شد خواهد بهسازي و کارایی بلندمدت سازمان نیز منجر 
1
،1995.(

دانشگاه نیز به دلیل جایگاه اجتماعی و رسـالت آن از جملـه نهادهـایی اسـت کـه بایـد       

بـه دلیـل سـهم     علمـی  هیئتاعضاي . شود تأمینکیفیت زندگی کاري نیروي انسانی آن 

نتایج فعالیت آنها در سـواد   ياثرگذارعلم و  در انجام آموزش، تحقیق و تولید شان عمده

علمـی دانشـگاه محـل خـدمت از      يبنـد  رتبهدانشجویان، موقعیت دانشگاه و ارزیابی و 

محـیط   تـأمین کـه بایـد در جهـت حفـظ و      شـوند  یمـ متولیان اصلی دانشگاه محسوب 

ــن   ــا ای ــرمادانشــگاهی متناســب ب ــاي یهس ــهفکــري  ه ــزير برنام ــود ی ــام و (نم آن، ی

روجیرو
٢
قابـل توجـه    علمـی  هیئـت از این بحث کیفیت زندگی کاري اعضـاي  ).2011،

 يهـا  العمـل  عکـس هاي کیفیت زندگی کاري و در انطباق آن با  در مقوله مشخصه. است

سـاروس و  وینـر، تیلـور،  (اسـت  فردي کارکنـان، مـوارد اساسـی زیـر شـایان مطالعـه       

تروبل
٣
،2000(:  

هاي جبرانی براي حفظ استاندارد  یر پرداختبا توجه به سا: پرداخت کافی و مناسب -1

، مخصوصاً در مقایسه با سایر کارها، چه مقدار پرداخت و مزایـا  قبول قابلزندگی کاري 

محیط فیزیکی و روحی کار چیست؟ آیا شرایط : محیط ایمن و سالم -2کند؟  کفایت می

ی، راحتـی ناروایی خطرآفرین است؟ چه شرایط روحی و جسمی بر سالمت طور بهکاري 

هـاي   گسـترش ظرفیـت   -3و فساد اداري کارکنان در حین انجام کارشان مـوثر اسـت؟   

است؟ کار  یرانهگ سختها چقدر  اند و کنترل شده یهتجزکارها تا چه حد ساده و : انسانی

هـا   کند که مهارت و دانـش خـود را بهبـود بخشـیده از آن     تا چه حد کارکنان را قادر می

: رشد و امنیـت  -4. و مهم باشد دار یمعنرا انجام دهند که برایشان استفاده کنند و کاري 

انجام وظایف محوله تا چه حد در حفظ رشد ظرفیـت اشـخاص مـوثر اسـت؟ چگونـه      

                                                                                                                            
1. Bowling
2. An,Yom and Ruggiero
3. Winter,Taylor  Sarros and Trouble
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بـه  شـود   توان دانش و مهارت تازه براي انجام وظایفی که بعداً به کارکنان واگذار می می

وري در جهت و بـراي پیشـرفت    آورد؟ چه امکاناتی براي افزایش کارایی و بهره دست

فرد در مسیر سازمانی مربوط و به رسمیت شناختن وي با توجه به پیچیدگی سـاختاري  

و تمرکز از طرف هم قطاران و سایر اعضا وجود دارد؟ 

 طور به، شده استامروزه بیشتر تحقیقات تجربی که در زمینه کیفیت زندگی کاري انجام 

شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شـغل را نشـان    جدیدي از رضایت انداز چشمضمنی 

چروس(دهند یم
1

رضایت از شرایط کاري،  دهد میتحقیقات نشان ). 2006و همکاران،  

تفاوت . شود میکه این امر باعث کار زیاد در افراد  باشد میمنتج از کیفیت شرایط کاري 

لی یکـی از  کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی در این نکته اسـت کـه رضـایت شـغ    

سیرگی(است زندگی کاري  کیفیتنتایج 
2

دانا و گریفین). 2001، 
3

معتقدند کـه کیفیـت    

در راس (هرمی است که مفـاهیم آن را شـامل رضـایت از زنـدگی      مثابه بهزندگی کاري 

هاي مختص کـار نظیـر    و نیز رضایت از سایر جنبه) در اواسط آن(یشغلت ، رضای)هرم

روسـمیلر (شـود  رضایت از میزان حقوق، همکاران و ناظران مـی 
4
یـک برنامـه   ). 1992،

آن همه اعضاي سـازمان از راه   یلهبه وساست که  اینديفرکیفیت زندگی کاري به معنی 

کـه   هـایی  یمتصماست در مجاري ارتباطی باز و مناسبی که براي این مقصود ایجاد شده

به نوعی دخالت  گذارد یمکلی اثر  طور بهبخصوص، و بر محیط کارشان  یشانها شغلبر 

شود و فشار عصبی ناشی  می و در نتیجه مشارکت و خشنودي آنان از کار بیشتر یابند یم

ــانگر نــوعی  . یابــد یمــاز کــار برایشــان کــاهش  در واقــع کیفیــت زنــدگی کــاري نمای

یا شیوه مدیریت است کـه کارکنـان بـر اسـاس آن احسـاس مالکیـت،        سازمانی فرهنگ

اینگونـه   تـوان  میبا توجه به موارد مذکور . کنند یمخودگردانی، مسئولیت و عزت نفس 

یعنـی امکـان ارضـاي بیشـتر نیازهـاي شخصـی       » یت زنـدگی کـاري  کیف«عنوان کرد که 

                                                                                                                            
1. Cherose 
2. Sirgy
3. Griffin
4. Rossmiller



105  ...الگویابی ساختاري تاثیر کیفیت زندگی کاري بر اعتیاد به

کارکنان، وجود امنیت براي افراد به نحوي کـه آنهـا بتواننـد بـا خیـال راحـت در کنـار        

دیگران به زندگی خود ادامه دهند و احساس مفید بودن بنمایند و مقبول دیگـران واقـع   

رودکـی،  (باشـند  شـته  شوند و در نهایت براي افزایش مهارت و دانش خـود فرصـت دا  

1387.(  

اما کیفیت زندگی کاري گاه در بین برخی از کارکنـان، عملکـرد را از حالـت رقـابتی و     

و جنبه پرکار بودن و تعهد به کار جـاي خـود را بـه اعتیـاد بـه کـار        کند میبهینه خارج 

1
بورك(دهد می

2
کار را افراد پر کار، . اعتیاد به کار با پر کار بودن متفاوت است. )1999،

ولـی   داننـد  یمـ ارضـاکننده و گاه آن را یک وظیفه  دهند یمبه عنوان امري واجب انجام 

و  اند گرفتهکه به آن خو  گیرند یممعتادان به کار، کار خود را به عنوان چیز امنی در نظر 

شیمازو و اسچوفلی(نیاز فراوانی به آن دارند
3
چگونه و در  دانند یمافراد پر کار . )2009،

مناسب در کنار خانواده  طور بهبراي کار خود قائل شوند تا بتوانند  يا محدودهمانی چه ز

و دوستان حضور یابند ولی کار براي معتادان به کار باالترین اهمیت را در فهرست امور 

نـد زمـان کـافی بـه خـانواده و دوسـتان       توان مـی زندگی دارد و به خاطر الزامـات کـار ن  

و  هـا  ضـرورت معتادان به کار در مواجهـه بـا    ولوژیکی نیزاز نظر فیزی. اختصاص دهند

ولی افراد کوشا و  کنند یمآدرنالین را تجربه  یادآوراعتسخت شغلی، ترشح  هاي یتموقع

ایـوان و روبـین  (پر کار چنین حـالتی ندارنـد  
4
و پرکـار   همچنـین افـراد کوشـا   ). 2006،

ند دست از کـار  توان میادان به کار نند اشتیاق خود به کار را از بین ببرند ولی معتتوان می

آنها حتی در اثناي انجام کار دیگر، باز هم فکرشان مشغول کـار سـازمانی خـود    . بکشند

ذهن این افراد مدام درگیر مسایل و مشکالت کاري است بـه زعـم   ). 2000بورك،(است

کرینگتون
5

بـار  اولـین  . یعنی نیاز وسواس گونه و بی امانی نسبت به کـار دارنـد  ) 1980(

                                                                                                                            
1. Workaholism
2. Burke
3. Shimazu and Schaufeli
4. Evan and Robyn
5. Cherrington
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وسیله اوتسه واژه معتاد به کار ب
1

در نظر وي معتادان بـه کـار   . بکار گرفته شد)1971(

افرادي هستند که نیاز به کار در آنها به حدي زیـاد و افراطـی اسـت کـه ممکـن اسـت       

 يهـا  نقـش خطري جدي براي سالمتی، شادي فردي، روابط درون فـردي و وظـایف و   

به کار بیش از حد دارنـد و زمـان    یرمعقولیغه تعهد آورد؛ چرا ک به وجوداجتماعی آنها 

  . دهند یمکاري اختصاص  هاي یتفعالدلخواه و درونی به  طور بهبسیار زیادي را 

اسپنس و رابینز 
2

تعریف آکادمیـک و عملـی از واژه اعتیـاد بـه کـار را      نخستین) 1992(

و برداشت هاي افراد  ها نگرشاعتیاد به کار از یک مجموعه از دیدگاه آنها،. ارائه کردند

کـه درگیـري در کـار     کنند یمبه کار را به شخصی قلمداد آنها معتاد. گرفته است نشأت

اي نسبت به کار دارد و لذت کمی  العاده اشتیاق درونی فوقباال، احساسات جبري باال یا

اسنیر و هارپاز . برد یماز کار خود 
3

افراطـی  اعتیاد به کار را به عنوان اختصاص ) 2006(

فعالیت هاي فیزیکی و یا فکري که مرتبط به کـار باشـد، تعریـف کـرده     زمان نسبت به

مک میالن. است
4
کـه   کنـد  مـی تعریف  گونه ینانیز اعتیاد به کار را ) 2001(همکاران و 

بـا  . کردن خود از کاري که همه وقت، نسبت به آن درگیـر اسـت  مقاومت فردي در رها

بر اساس میزان و درجـه؛ بـا     ، اعتیاد به کار)1992(و رابینزتوجه به نوع شناسی اسپنس 

.شود میعجین شدن با کار، تمایل درونی در کار و لذت از کار مشخص  مؤلفهسه 

در افراد معتاد به کار، درجه عجین شدن با کار باالست، تمایل و کشش بسیار زیادي بـه  

هس(برند کار دارند ولی از کار لذت زیادي نمی 
5
در مقابل، مشتاقان به کار بـا  . )1991،

ندارنـد  و کشـش افراطـی بـه کـار      برنـد  یمـ ولی از کارشان لـذت   شوند یمکار عجین 

اسکات. )2001بورك،(
6

نیز سـه الگـوي اعتیـاد بـه کـار کشـش       ) 1997(همکارانش و 

در نظر آنها معتادان به . و توفیق طلبی را شناسایی کردند ییگرا کمال، )وسواسی(افراطی 

                                                                                                                            
1. Oats
2. Spence and Robbins
3. Harpaz
4. Mc Millan
5. Haas
6 .Scott 
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وسواسی بوده، اضطراب و استرس زیادي دارند، کارشان موجب مشکالت جسـمی  کار؛ 

، رضایت پایینی از زندگی و شغلشان دارند و عملکرد شغلی آنها پـایین  شود میو روانی 

بوده، استرس و مشکالت جسمی و روانی بـاالیی دارنـد،    گرا کمالمعتادان به کار . است

، غیبت و ترك خدمت داوطلبانه کنند یمپیدا  روابط میان فردي خصمانه و غیر اثربخشی

نتیجـه   توان میلذا . زیادي دارند و همچنین رضایت شغلی و عملکرد شغلی پایینی دارند

گرفت معتادان به کار توفیق طلب، رضایت از زندگی، رضایت شغلی، سـالمت جسـمی   

خـدمت  و روانی، عملکرد شغلی و رفتارهاي شهروندي سازمانی باال و استرس و تـرك  

، اورسـین و اریکسـن  اندرسـون (دارنـد  داوطلبانه پـایینی  
1

همچنـین برخـی از   ). 2007، 

میان اعتیاد به کار با تحلیل رفتگی و سالمت روانی کارکنـان   یرمستقیمغتحقیقات رابطه 

اسچوفیال(اند کردهتأییدرا 
2

  ).2008و همکاران،

مطالعه جدیدي که توسط محققان دانشگاه مریلند
3
دهـد کـه    می، نشانشده انجامآمریکا  

در  2008سـال  این تحقیق که نتـایج آن در  . برد کار زیاد، زندگی خانوادگی را تحلیل می

شناسی کاربردي مجله روان
4
داد که ساعت کاري زیاد باعث به چاپ رسیده است نشان 

افسردگی و سایر مشـکالت  شود که این مسئله، خود تداخل کار و زندگی خانوادگی می

باعث مرگ افراد هـم شـده   کار زیاد، حتی در مواردي .ی از استرس را به دنبال داردناش

اسچوفیلی، تریس و وانرنن(است 
5
،2008.(  

 دهـد  مـی تحقیقات زیادي در زمینه اعتیاد به کار صورت گرفته است که نتایج آنها نشان 

بیشـتر وظیفـه    به جاي آنکه نتیجه گرا شـوند  شوند یمکه افرادي که دچار اعتیاد به کار 

رابینسون، فالورز و کارول(گردند یمگرا 
6
به عبارتی دیگر، افراد معتاد بـه کـار   . )2001،

بیشتر به فرآیند انجام کار توجه دارند تا این که به خروجـی هـاي کـار خـود معطـوف      

                                                                                                                            
1. Andreassen,Ursin and Eriksen 
2 .Schaufelia
3 .Mariland
4. Psychology of Applied Journal
5. Schaufeli,Taris  and van Rhenen
6. Robinson, Flowers and Carrol
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مک کنزي(شوند 
1

لذا حالـت افراطـی کـار کـردن، داراي عواقـب      ). 2005و همکاران،  

وي  بلندمـدت اي فرد بوده و باعـث تحلیـل رفتگـی در مسـیر شـغلی      بر یريناپذ جبران

ابعاد کیفیت زنـدگی کـاري اعضـاي    «در بررسی تحت عنوان ) 1392(سلیمانی . شود می

 نشـان داد کـه  » در آیینه پژوهش در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد گرمسـار    علمی هیئت

یت شـغلی، توسـعه   اعضاي پاسخگو وضعیت کیفیت زندگی کاري خود را در ابعاد رضا

اي، شرکت در اجتماعات علمی نامطلوب و پـایین و در دو بعـد   علمی و بهسازي حرفه

در بررسی دیگر تحـت  . انداي در حد متوسط ارزیابی نمودهآزادي علمی و اخالق حرفه

ـ «عنوان  همکـاران  احمـدي و   ، »ار شـهروندي سـازمانی  بررسی اثر اعتیاد به کار در رفت

. انـد  شـده به نتیجه افزایش اعتیاد به کـار در رفتـار شـهروندي سـازمانی نائـل      ) 1391(

نقش عوامل شخصـیتی در شـکل گیـري    «تحت عنوان  احمدي و همکاران در پژوهشی

جبـور  نامحدود سـازمانی افـراد را م   يها خواستهو  فشارهانشان دادند که » اعتیاد به کار

اعتیاد به کـار در   یريگ شکلکه مداوم در حال کار کردن باشند، در نتیجه احتمال  کند می

در مشاغلی که انرژي ذهنی بیشـتري در آنهـا بکـار مـی رود      یژهو بهیابد یمآنها افزایش 

در مقاله خود به ایـن نتیجـه  ) 1387(همکاران قلی پور و  ).1389احمدي و همکاران، (

وجـود   داري یمعنـ يرابطـه یژگی هاي شخصیتی افراد و اعتیاد به کاررسیدند که بین و

تاریز، ورهون و شافلی. دارد
2

با تحقیقاتی که بر روي  کارکنـان اعتیـاد بـه کـار     ) 2005(

منفی بین اعتیاد به کار و روابط خـانوادگی   يرابطهانجام دادند به این نتیجه رسیدند که 

. تی بین اعتیاد به کار و افـزایش حقـوق وجـود دارد   مثب يرابطهکه یدرحال. برقرار است

وستمن
3

مثبتی بین وجود مشـکالت   يرابطهکه  دهد میدر پژوهش خود نشان ) 2005(

، محقـق قصـد بـر    ذکرشدهلذا با عنایت به موارد  .وجود دارددر زندگی با اعتیاد به کار

                                                                                                                            
1 MacKenzie
2. Taris, Verhoeven and Schaufeli
3. Westman
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 علمـی  هیئتر بین اعضاي دکیفیت زندگی کاري و اعتیاد به کار را آن دارد که رابطه بین 

  .دانشگاه مورد بررسی قرار دهند

  روش 

جامعـه  .  و از حیث هدف کاربردي است باشد میروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 

که حجم نمونه بـا   باشد میدانشگاه سیستان و بلوچستان  علمی هیئتآماري شامل اعضاي 

. نفر به دست آمد 350اي حلهمرتصادفی  گیري نمونهاستفاده از جدول مورگان و با 

جهت بررسی متغیر هاي تحقیق از پرسشنامه کیفیت زندگی کاري بـر  :گیري اندازهابزار 

مؤلفه مدل والتون 8اساس 
1

پرداخت منصفانه و کافی، محـیط  (در ابعاد  سؤال27شامل  

در سـازمان،   یـی گرا قـانون فرصـت رشـد و امنیـت مـداوم،      تأمینکار ایمن و بهداشتی، 

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در  ،بستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگیوا

لیکرت طراحی گردیـده   اي ینهچندگزبه صورتکه ) انسانی هاي یتقابلسازمان، توسعه 

. محاسبه شـد ) 84/0(پایایی ابزار بوسیله آزمون ضریب آلفاي کرونباخ . بود استفاده شد

عجین شـدن  (که داراي سه بعد ) 1992(اسپنس و رابینز براي اعتیاد به کار از پرسشنامه 

بود استفاده گردیـد کـه    سؤال20و مبتنی بر  )با کار، تمایل درونی در کار و لذت از کار

در تحلیل نتایج آمـاري از  . شد گزارش) 89/0(بوسیله ضریب آلفاي کرونباخ پایایی آن 

لیزرل و  تحلیل معادالت ساختاري افزار نرم
2

. شد استفاده  

  هایافته

، هـا  یـع توزنرمالیته  تأییدو  1پس از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف مطابق جدول 

 1جـدول  . شـود  میتحقیق در راستاي بررسی رابطه بین متغیرها ارائه  هاي یهفرضآزمون 

باشـد   دار نمـی  از نظر آماري در سطح آلفاي پنج صـدم معنـی   Zدهد که مقادیر  نشان می

                                                                                                                            
1. Walton
2. Lisrel
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)05/0p> ( دهـد  مینشان  2ي جدول ها دادههمانطورکه. باشد بیانگر توزیع نرمال می و 

بین متغیر مستقل یا کیفیت زندگی کاري و نیز متغیر وابسته اعتیاد به کار رابطـه مسـتقیم   

وجود دارد، بطوریکه با افزایش یا کاهش هـر یـک    95/0و  99/0در سطح  داري یمعنو 

. شود میده و یا کاسته از آنها میزان متغیر دیگر نیز افزو

  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 1جدول 

– Pآماره آزمونمتغیرها value

2/109/0کیفیت زندگی کاري

43/107/0اعتیاد به کار

  

  نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق. 2جدول 

دل ساختاري متغیرهاي تحقیقبررسی م

نمودار اول حاوي ضرایب تحلیل مسـیر  . شود میدر تحقیق حاضر دو نوع نمودار ارائه 

در الگوي تابع ساختاري  گونه همان. دهد میو نمودار دوم حالت معناداري مدل را نشان 

مدل در وضعیت مناسبی اسـت بطوریکـه کیفیـت زنـدگی      شود میمشاهده  1در نمودار 

. باشـد  مـی =42/0βبر اعتیاد به کار با ضـریب   دار یمعنداراي اثر مستقیم، مثبت و کاري 

12345678910متغیرها

1کیفیت زندگی کاري. 1

پرداخت مکفی. 2
**

38/01

محیط کار ایمن. 3
**

37/0
**

33/01

امنیت. 4
**

16/0
**

24/0
*

13/01

قانون گرایی. 5
*

18/0
*

19/0
**

23/0
**

27/01

وابستگی اجتماعی. 6
*

49/0
*

21/0
*

24/0
*

17/0
*

21/01

فضاي کلی زندگی. 7
*

34/0
*

32/0
*

17/0
*

35/0
*

37/0
*

19/01

اجتماعی انسجام. 8
*

27/0
*

39/0
*

22/0
*

38/0
*

27/0
*

41/0
*

33/01

ــتقابلتوســعه . 9 ــاي ی  ه

اجتماعی

*
25/0

*
38/0

*
31/0

*
21/0

*
42/0

*
36/0

*
28/0

*
19/01

اعتیاد به کار. 10
*

28/0
*

17/0
*

19/0
*

18/0
*

28/0
*

26/0
*

31/0
*

33/0
*

27/01
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بیانگر اثر مثبت، مستقیم و معنادار عجین شـدن بـا کـار در ارتبـاط بـا     =29/0βضریب 

به عبارتی کیفیت زندگی کاري بر اعتیاد به کار از نوع عجین . کیفیت زندگی کاري است

داري بـر   در مـدل سـاختاري معنـی   . شود میباعث ارتقا آن و  گذارد یمتأثیرشدن با کار 

– t(اساس ضریب مسیر  value( چنانچه مقدار ،t  باشد، ارتباط دو  57/2الی  96/1بین

داري  باشد، معنـی  57/2بیش از  tدار است و اگر مقدار  معنی > 05/0pسازه در سطح  

 t، چون مقـادیر  2نمودار  طبق اطالعات حاصله در.باشد می > 01/0pارتباط در سطح 

. در دامنه مجاز قرار دارد و از این رو مدل معنادار است

  

مدل ساختاري متغیرهاي پژوهش بر اساس ضرایب مسیر. 1نمودار 

  

  tمدل ساختاري بر اساس ضرایب . 2نمودار 

  

 3با تحلیل نتایج به دست آمده، برازش مدل آماري تحقیـق بـا شـاخص هـاي جـدول      

نتـایج حاصـل در    .به برازش کامل نزدیـک اسـت   ها یلتحلدهد میکه نشان بررسی شد 
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، حاکی از آن است که در نمونه مورد مطالعه، شاخص هاي برازش مدل نهـایی  3جدول 

 05/0از  RMSEAهـر چـه مقـدار     ها شاخصبا توجه به نتایج . هستند تأییدوضعیت 

نیز با  ها شاخصسایر . تکوچکتر باشد مستدل اس 08/0کوچکتر باشد مدل خوب و از 

در حد خوب و  اند ذکرشده3مقایسه مقادیر به دست آمده و مقادیر مجاز که در جدول 

  .باشد میتأییداز این رو مدل پیشنهادي در وضعیت مطلوب و مورد . باشند یممناسب 

  شاخص هاي برازش مدل تحقیق. 3جدول 

Percent> =<Abr.Index

85/182X2Chi-Squared test

93dfDegree of Freedom

93/0≥0.90GFIGood Fit Index

92/0≥0.90AGFIAdjusted GFI

05/00.05≤RMSEARoot mean square error of approximation

92/0≥0.90NFINormed Fit index

90/0≥0.90NNFINon- Normed fit index

91/0≥0.90RFIRelative Fit Index

90/0≥0.90IFIIncremental Fit Index

93/0≥0.90CFIComparative Fit index
  

  گیري یجهنتبحث و 

دانشگاه با ارائه مدل معادالت سـاختاري انجـام شـد     علمی هیئتاعضاي این بررسی در میان 

. قرار گرفـت  تأییدکه مدل پیشنهادي با مقایسه شاخص هاي برازندگی در وضعیت خوب و 

بیان داشت زندگی کاري خوشایند، دلبستگی اجتماعی و ارزشی کار اعضـاء   توان میواقع  در

بـه  نتـایج  . موجب بروز اعتیاد عجین شدن با کار در برخـی از آنهـا شـده اسـت     علمی هیئت

، )1391(همکـاران  احمـدي و  آمده تحقیقات مندرج در پـژوهش هـاي دیگـر نظیـر     دست

، اسـکات  )2001(همکاران ، مک میالن و )2004(و هارپاز اسنیر ،)1387(همکاران قلیپور و 

نیز همراستا و هم ) 2005(وستمن و ) 2005(تاریز، ورهون و شافلی ،)1997(همکارانش و 



113  ...الگویابی ساختاري تاثیر کیفیت زندگی کاري بر اعتیاد به

در بررسی مدل تحلیـل ارتبـاط ممکـن میـان کیفیـت      .باشند یمجهت با یافته بررسی حاضر 

وارد تغییـر نظـام پرداخـت، ایجـاد     زندگی کاري و اعتیاد به کار؛ کیفیت زندگی کاري شامل م

امنیت، تاکید بر قانون، وابستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و توسـعه   تأمینمحیط کار ایمن، 

ـ  مـی شخص اعتیاد به کار اعتیادي است که برايکه یدرحالاجتماعی است،  هاي یتقابل د توان

کـه   داننـد  یمـ بیماري این حالت را یک يا عده. باشد ساز مشکلو  کننده خستهیا  بخش لذت

 اعتقاددارنـد ایـن افـراد   مشکل این است که. گیرد یمهاي وسواس گونه قرار  در دسته اختالل

تحلیل نتایج تحقیـق حاضـر مبتنـی بـر     . که اگر کار نکنند، دنیا بر سرشان خراب خواهد شد

ا براي کـار  د زمینه الزم رتوان میکه کیفیت زندگی کاري  کند میمبانی نظري بر این امر اشاره 

باال فـراهم آورد و موجـب رضـایتمندي کارکنـان کـه در ایـن تحقیـق اعضـاي          يور بهرهبا 

بشود و از سوي دیگـر دانشـجویان کـه از نتـایج ایـن کـار و فعالیـت         باشند یمعلمی هیئت

نیز راضی باشند، اما در همین شرایط گـاه در مـورد برخـی افـراد رویکـرد       شوند یممند بهره

کار متعهدانه و غناي کار حالت افراطـی بـه خـود     مسئلهو  کند میخودنمایی  منفی شروع به

کـه   شـود  میبا عنوان اعتیاد به کار ایجاد  يا گونهکه اثرات روانی وسواس  يبه طورگیرد یم

کیفیت زندگی کاري بر اعتیاد به کار بـا ضـریب    دار یمعناین امر به دلیل اثر مستقیم، مثبت و 

42/0β=تبیین است و این زمانی است که آسـتانه حـد تعـادل رعایـت نشـود      در مدل قابل..

براي مقابله با این حالت دو راه وجود دارد، راه اول عدم تقویت کیفیت زندگی کـاري اسـت   

نادیـده گرفتـه    یجادشـده ااي است زیرا که بخش اعظم رضایت لوحانه سادهکه این راه، اقدام 

و ایـن راه بـه    شـود  میگیرد یمکمی از افراد را در بر  و فداي اعتیاد به کار که حجم شود می

اما راه دوم، پیشـگیري از اعتیـاد و حفـظ    ؛ شود میعلمی و منطقی نیست و توصیه ن وجه یچه

بـراي ایـن منظـور توجیـه و     . حالت متعادل کمیت کار متناسب با کیفیت ایجاد شـده اسـت  

همچنـین  . کـار علمـی اسـت    مبنی بر میزان کـار و هـدف از   علمی هیئتروشنگري اعضاي 

در بـین همکـاران   » خیر االمـور اوسـاطها  «با تاکید بر اصل  يساز فرهنگکه  شود میپیشنهاد 

علمی انجام گردد و روشن شـود کـه افـراط در کـار اثـرات روانـی، فیزیکـی، خـانوادگی و         

 سالمت جسمانی، شـادي، روابـط بـین   د بر جاي گذارد و توان میرا  یريناپذ جبراناجتماعی 
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ـیه بـه اعضـاي     .کنـد  میفردي و روحیه اجتماعی بودن آنها را مختل  کـه   علمـی  هیئـت توص

فرهنگی، تفریحی، اجتماعی، مـذهبی را   هاي یتفعالدر جهت لذت بردن از سایر  یزير برنامه

  .در زندگی خود به جز کار و شغل اصلی داشته باشند
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