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  چكيده

هدف پژوهش حاضر، تبيين شيفتگي عجيب اعضاي هيأت علمي و مربيان رشتة تربيت بدني در قالب اعتياد به كار 
اي از باشد كه نمونههر تهران ميهاي تربيت بدني و مربيان ورزشي شجامعة آماري شامل اعضاي هيأت علمي دانشكده. است

هاي پژوهش پرسشنامه بوده كه براساس پيمايشي ابزار گردآوري داده. اين جامعه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است
هاي مقاله نيز حاكي از آن است كه بين اعتياد به كار اعضاي يافته. مبتني بر مدلسازي معادالت ساختاري انجام شده است

همچنين بين اعتياد . مي و مربيان ورزشي با بروز رفتار شهروندي سازماني در ميان آنها رابطة معناداري وجود داردهيأت عل
  .به كار و رفتارهاي شهروندي سازماني و ابعاد آن رابطة مثبت و معناداري وجود دارد

  

  هاي كليديواژه

  .اعتياد به كار، رفتار شهروندي سازماني، عجين شدن با كار

                                                           
                                                                           Email : anargesian@ut.ac.ir 09131632559: تلفن : نويسندة مسئول  - 1
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  قدمهم

در بين مشاغل مختلف جامعه، مشاغلي مانند پزشكي، پرستاري، مربيگري ورزشي، وكالت و استادي احتمال 
هاي دروني نيز با شغلشان عجين يا معتاد به كار هاي بيروني، به دليل انگيزهزيادي وجود دارد كه عالوه بر پاداش

اي كه گونهبه. ساز باشدكننده و مشكلولي خستهاعتياد به كار، اعتيادي است كه ممكن است لذتبخش، . شوند
توانند وقت آنها الزاماً عاشق كارشان نيستند ولي بدون كار نمي. داننداي اين حالت را يك بيماري ميحتي عده

توانند آن كار را انجام دهند و به كنند كه خودشان تنها كساني هستند كه ميآنها تصور مي. خود را بگذرانند
   .شوندفراط در كار، معتاد به كار شناخته ميدليل ا

اما اين حالت ممكن است در . هرچند كه در اكثر موارد، اعتياد به كار در يك شغل با درآمد باال همراه است
اين اصطالح در . كندپردازند هم صدق ميكساني كه به طرز افراطي به ورزش، موسيقي، هنر و مانند آن مي

شود كه عالوه بر داشتن رابطة شتباه در مورد شخصيت افراد پرانرژي و پركار به كار برده ميبسياري از موارد به ا
هاي فاقد سود مالي، استراحت كافي و حضور مناسب در خانواده و جامعه، خوب با همكاران، لذت بردن از فعاليت

كه تنها تفاوتشان با ديگران،  اين افراد اشخاصي نرمال هستند. گيرندزمان زيادي را براي كارشان در نظر مي
كه فرد مبتال به اعتياد به كار، به شكلي رفتار در حالي. ريزي صحيح در امور زندگي شخصي و شغلي استبرنامه
  ).1(آور است كند كه تالش وي براي خود، خانواده و زندگي اجتماعي خارج از كار، زيانمي

شود كه كاركنان در سازمان باتوجه به به همراه دارد و باعث مياز سوي ديگر، اعتياد به كار نتايج مثبتي نيز 
لذا محققان در . ويژگي اعتياد به كار، رفتارهاي فراتر از شرح وظايف رسمي خود را به صورت داوطلبانه بروز دهند

ني را در اين تحقيق برآنند كه رابطة ميان اعتياد به كار با پيامدهاي رفتاري مثبت نظير رفتار شهروندي سازما
  .اي مورد بررسي قرار دهندعنوان افراد حرفهبه هاي تربيت بدني و مربيان ورزشيدانشكدهبين اعضاي هيأت علمي 
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  اعتياد به كار

گيرد ولي تحقيقات تجربي كمي جهت اي مورد استفاده قرار ميطور گستردهاگرچه واژة اعتياد به كار به
رو اتفاق نظر روي معني و ابعاد آن وجود ندارد از اين. ده صورت گرفته استبهبود و افزايش درك افراد از اين پدي

  .ويژه در اين مورد در كشور تحقيقات چنداني صورت نگرفته استبه). 25(

دهند و گاه آن اعتياد به كار با پركار بودن متفاوت است، افراد پركار، كار را به عنوان چيزي واجب انجام مي
  گيرند كه دانند ولي معتادان به كار، كار خود را به عنوان جاي امني در نظر مينده ميرا يك وظيفة ارضاكن

دانند چگونه و افراد پركار مي. توانند در حين انجام آن از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از كار دور شوندمي
در كنار خانواده و دوستان حضور يابند  طور مناسباي براي كار خود قائل شوند تا بتوانند بهدر چه زماني محدوده

توانند ولي كار براي معتادان به كار، باالترين اهميت را در فهرست امور زندگي دارد و به خاطر الزامات كار نمي
ها از نظر فيزيولوژيكي نيز معتادان به كار در مواجهه با ضرورت. زمان كافي به خانواده و دوستان اختصاص دهند

كنند ولي افراد كوشا و پركار چنين حالتي ي سخت شغلي، ترشح اعتيادآور آدرنالين را تجربه ميهاو موقعيت
توانند توانند اشتياق خود به كار را از بين ببرند ولي معتادان به كار نميهمچنين افراد كوشا و پركار مي. ندارند

اي ديدن نمايش به مدرسة فرزند خود رفته آنها حتي اگر در حال بازي گلف هم باشند يا بر. دست از كار بكشند
  ).24(ذهن اين افراد مدام درگير مسايل و مشكالت كاري است  .باشند، باز هم فكرشان مشغول كار است

در نظر وي، معتادان به كار افرادي . كار گرفته شدبه) 1971(اولين بار واژة معتاد به كار به وسيلة آتس 
به حدي زياد و افراطي است كه ممكن است خطر جدي براي سالمتي، شادي هستند كه نياز به كار در آنها 

چراكه تعهد بيش از حد غيرمعقول به . هاي اجتماعي آنها به وجود آيدفردي، روابط درون فردي و وظايف و نقش
  ).26(دهند هاي كاري اختصاص ميطور دلخواه و دروني به فعاليتو زمان زيادي را به) 8(كار دارند 

اماني نسبت به كار گونه و بيشود كه نياز وسواسفرهنگ لغت هريتيج، معتاد به كار به شخصي گفته مي در
تواند لذتبخش يا شود، اعتيادي است كه براي شخص مييسم از آن ياد ميلاعتياد به كار كه برگرفته از الك. دارد

گونه هاي وسواسدانند كه در دستة اختاللاي اين حالت را يك بيماري ميعده. ساز باشدكننده و مشكلخسته
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مشكل اين است كه اين افراد اعتقاد دارند كه اگر كار نكنند، احساس عجز و ناتواني به آنها دست . گيردقرار مي
  .دهندآنها لزوماً عاشق كار خود نيستند يا كوششي براي رسيدن به مدارج باال از خود نشان نمي. دهدمي

كنند و برخي ديگر با آن مخالفند و تمايل به ممانعت ياد به كار موافقند و آن را ترغيب ميبرخي با پديدة اعت
  باتوجه به . ها به ويژه به خصوصيات اين افراد پي ببرنددر هر حال، الزم است كه سازمان). 25(از آن دارند 

  :شودمؤلفة زير مشخص مي، اعتياد به كار براساس ميزان و درجة سه )1992(شناسي اسپنس و رابينز نوع

  .لذت از كار. 3تمايل دروني در كار و . 2عجين شدن با كار . 1

تمايل و كشش بسيار زيادي به كار دارند ولي از كار . در افراد معتاد به كار، درجة عجين شدن با كار باال است
كشش  ليبرند وشان لذت ميشوند و از كاردر مقابل، مشتاقان به كار با كار عجين مي. برندلذت زيادي نمي

اند كه عبارتند نيز سه الگوي اعتياد به كار را شناسايي كرده) 1997(اسكات و همكارانش . افراطي به كار ندارند
  .)موفقيت طلب(طلب توفيق. 3گرايي كمال. 2) وسواس(كشش افراطي . 1 :از

كارشان موجب مشكالت جسمي . دارند در نظر آنها، معتادان به كار وسواسي بوده، اضطراب و استرس زيادي
معتادان به كار . شود، رضايت پاييني از زندگي و شغلشان دارند و عملكرد شغلي آنها پايين استو رواني مي

روابط ميان فردي خصمانه و غير اثربخشي پيدا . گرا بوده، استرس و مشكالت جسمي و رواني بااليي دارندكمال
  لذا . وطلبانة زيادي دارند و همچنين رضايت شغلي و عملكرد شغلي پايينكنند، غيبت و ترك خدمت دامي
طلب، رضايت از زندگي، رضايت شغلي، سالمت جسمي و رواني، توان نتيجه گرفت معتادان به كار توفيقمي

). 23(عملكرد شغلي و رفتارهاي شهروندي سازماني باال و استرس و ترك خدمت داوطلبانة پاييني دارند 
رفتگي و سالمت رواني كاركنان را ن برخي از تحقيقات رابطة غيرمستقيم ميان اعتياد به كار با تحليلهمچني

  ).22(اند تأييد كرده

  :توان در نظر گرفتباتوجه به نظرهاي متعدد در زمينة اعتياد به كار، سه رويكرد زير را مي

و يك تمايل ذاتي به كار زياد و سخت ). 6(رد گياز عشق به كار نشأت مي: رويكرد مثبت به اعتياد به كار. 1
اين رويكرد باعث ايجاد رفتارهاي كاري مثبتي نظير افزايش تعهد سازماني و بروز رفتار شهروندي ). 12(باشد مي

  .شوددر سازمان مي
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ياد و به عنوان يك اعت) 8(به عنوان تعهد غيرمنطقي به كار بيش از حد : رويكرد منفي به اعتياد به كار. 2
  ).18، 10(باشد مطرح مي

، معتاد به كار و )17(وجود انواع مختلفي از معتادان به كار وسواسي و درگير شغل : شناسيرويكرد نوع. 3
  ).23(طلب گرا و توفيق؛ معتاد به كار وسواسي، كمال)27(معتاد به كار مشتاق 

اعتياد به كار هم داراي پيامدهاي مثبت و توان نتيجه گرفت كه حال باتوجه به مطالب مطرح شده در باال مي
ها در سازنده نظير رفتار شهروندي سازماني و هم پيامدهاي منفي مانند تحليل رفتگي را براي كاركنان سازمان

  .ها بايد اين پديده را براي بروز پيامدهاي رفتاري مثبت، مديريت كردبنابراين مديران سازمان. پي خواهد داشت

  سازمانيرفتار شهروندي 

توسعة اين مفهوم از . مطرح شد) 1983(وسيلة ارگان و همكاران واژة رفتار شهروندي سازماني اولين بار به
در مورد تمايل به همكاري و مطالعات كاتز در مورد عملكرد و رفتارهاي خودجوش و ) 1938(نوشتارهاي بارنارد 

در تعريف اوليه رفتار شهروندي سازماني كه ). 7(ناشي شده است  1978و  1966، 1964هاي نوآورانه در سال
  طور كلي آن دسته از رفتارهايي مورد توجه قرار به. مطرح شده است 1980وسيلة باتمن و ارگان در دهة به
گيرد كه عليرغم اينكه اجباري از سوي سازمان براي انجام آنها وجود ندارد، در سايه انجام آنها از جانب مي

  ).11(شود هايي ايجاد ميازمان منفعتكاركنان، براي س

ها در تعريف ديگري از رفتار شهروندي سازماني از آن به عنوان يك تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش
شود و سازماني كه براساس مشاركت و اعمال مناسب كاركنانش بنا شده و در نهايت موفقيت سازمان ياد مي

  ).4(باشد باشد از اين مزيت برخوردار مي

مطرح ) 1988(يكي ديكر از تعاريف اوليه كه مورد قبول بسياري از محققان قرار گرفته است، توسط ارگان 
  :شده است

رفتار شهروندي سازماني شامل رفتارهاي اختياري كاركنان است كه جزء وظايف رسمي آنها نيست و 
ود ولي ميزان اثربخشي كلي سازمان را شمستقيماً توسط سيستم رسمي پاداش سازمان در نظر گرفته نمي

  ).19(دهد افزايش مي
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ها و حاالت گذاري اين رفتارها به كمك معيارهايي كه به نگرشبيني و ارزشنكتة ديگر اينكه احتماالً پيش
چراكه جنبة ارادي و اختياري اين . ي عملكرد استبكنند، بهتر از معيارهاي متداول ارزياكاركنان توجه مي

همچنين اثرات مفيد رفتار شهروندي سازماني بر . تر از رفتارهاي عادي يك شغل استا بسيار برجستهرفتاره
هاي كمي و تر از اثرات آن بر شاخصهاي اجتماعي، روانشناسي، سازماني و سياسي يك سازمان باارزشزمينه

  .عملكردي است

براي مثال ابعادي نظير . محققان وجود ندارد دربارة ابعاد رفتار شهروندي سازماني هنوز يك توافق واحد بين
كننده، رامردي و گذشت، وفاداري سازماني، پيروي از دستورات، نوآوري فردي، وجدان، توسعة رفتارهاي كمك

دهندة رفتار در تحقيقات مختلف به عنوان ابعاد شكل... فردي، ادب و مالحظه، فضيلت مدني، نوعدوستي و 
همچنين بعضي محققان بين رفتارهاي شهروندي در رابطه با ديگر . اندجه قرار گرفتهشهروندي سازماني مورد تو

  ).28، 20(اند افراد و نيز در رابطه با كل سازمان تفاوت قائل شده

نوعدوستي، وجدان، ادب و : اند عبارتند ازابعادي كه بيشترين توجه را ميان محققان به خود جلب كرده
  .مدني رفتارمالحظه، رادمردي و گذشت، 

با كمك روش تحليل عاملي ) 1990(مطرح شدند و پادساكف و همكاران ) 1988(اين پنج بعد توسط ارگان 
هاي بعد براي ها در سالبراي هر كدام از اين پنج بعد، مقياس سنجش استاندارد ايجاد كردند كه اين مقياس

در اين تحقيق نيز ). 21، 19(قرار گرفته است  سنجش رفتار شهروندي سازماني مورد استفاده بسياري از محققان
  .انداين پنج بعد رفتار شهروندي در نظر گرفته شده

مانند كاركناني كه . كمك به ديگر اعضاي سازمان در رابطه با مشكالت و وظايف مرتبط است: نوعدوستي. 1
و سودبخشي از قبيل ايجاد صميميت، اين بعد به رفتارهاي مفيد . كنندوارد و يا كم مهارت كمك ميبه افراد تازه

  .همدلي و دلسوزي ميان همكاران اشاره دارد

مثل فردي كه . شودشود كه از حداقل الزامات نقش فراتر ميبه رفتارهاي اختياري گفته مي: وجدان. 2
  .كندماند و يا كارمندي كه وقت زيادي را براي استراحت صرف نميبيشتر از حالت معمول سر كار مي
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ها و مشكالت كاري در رابطه با ديگران گفته به تالش كاركنان براي جلوگيري از تنش: ادب و مالحظه .3
  .شودمي

آل سازمان بدون شكايت و به معني نشان دادن تحمل و گذشت در شرايط غير ايده: رادمردي و گذشت. 4
  .باشدغر غر كردن مي

پذيري در زندگي سازماني و نيز ارائة تصويري مناسب يتبه معني تمايل به مشاركت و مسئول: مدني رفتار. 5
هاي فوق برنامه و اضافي، آن اين بعد شامل رفتارهايي از قبيل حضور در فعاليت). 20، 13(باشد از سازمان مي

حمايت از توسعه و تغييرات ارائه شده توسط مديران سازمان و تمايل به . هم زماني كه اين حضور الزم نباشد
مجالت و افزايش اطالعات عمومي و اهميت دادن به نصب پوستر و اطالعيه در سازمان براي  ،كتاب مطالعة

  .شودآگاهي ديگران، مي

هاي بيني عوامل ايجادكنندة رفتار شهروندي سازماني، بر ويژگيتحقيقات تجربي صورت گرفته دربارة پيش
يكي از ). 20(اند رفتارهاي رهبري تمركز داشتههاي سازماني و هاي وظيفه، ويژگيفردي يا شخصيتي، ويژگي

تر از روز قبل كار كند و به شود فرد هر روز سختهاي شخصيتي اعتياد به كار است كه باعث مياين ويژگي
حال باتوجه به . هاي بيشتري برسد و كارش در فهرست امور زندگي بيشترين درجة اهميت را پيدا كندموفقيت
يابيم كه شود، درميكار كه عجين شدن با كار، تمايل دروني در كار و لذت از كار را شامل ميهاي اعتياد به مؤلفه

زيرا در رفتار . تواند به نحوي رفتار شهروندي سازماني را به دنبال خود همراه داشته باشداعتياد به كار مي
ف رسمي فرد است و فرد فراتر از كنيم كه رفتاري داوطلبانه و خارج از شرح وظايشهروندي سازماني مشاهده مي

هاي اقتصادي و شود كه فرد فراتر از احتياجنيازهاي مشخص شده در كار مشاركت داشته و اين زماني محقق مي
كنيم كه فرد بدون در نظر گرفتن سازماني پيش رود كه اين موضوع را ما در رفتار معتاد به كار نيز مشاهده مي

  .كنداعي كار ميهاي اجتمافزايش حقوق و مزيت

  :شودبنابراين فرضية اصلي تحقيق به صورت زير مطرح مي

هاي تربيت بين اعتياد به كار و رفتار شهروندي سازماني در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده: فرضية اصلي
  .بدني و مربيان ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد
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  :شوندفرضية فرعي زير مطرح مي گانة اعتياد به كار نيز سهبراساس ابعاد سه

هاي تربيت بدني و مربيان بين اعتياد به كار و وجدان در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده: فرضية فرعي اول
  .ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد

دني و هاي تربيت ببين اعتياد به كار و ادب و نزاكت در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده: فرضية فرعي دوم
  .مربيان ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد

هاي تربيت بدني و بين اعتياد به كار و نوعدوستي در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده: فرضية فرعي سوم
  .مربيان ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد

هاي تربيت بدني و مربيان دانشكدهبين اعتياد به كار و جوانمردي در بين اعضاي هيأت علمي : فرضية چهارم
  .ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد

هاي تربيت بدني و مربيان بين اعتياد به كار و رفتار مدني در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده: فرضية پنجم
  .ورزشي شهر تهران رابطة مثبتي وجود دارد

  :شودنشان داده مي براساس فرضيات تحقيق مدل مفهومي تحقيق به صورت زير

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي – 1 شكل 

 نوع دوستي 

 وجدان

 ادب و مالحظه

گذشتي و درادمر  

 تمايل دروني در كار

 لذت از كار

رفتار 
شهروندي 
 سازماني

اعتيار به 
 كار

 عجين شدن با كار

مدني رفتار  
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  روش تحقيق

ها از نوع تحقيقات توصيفي تحقيق حاضر از حيث هدف، كاربردي و از حيث نحوة گردآوري داده
هاي در ضمن باتوجه به اينكه از روش مدلسازي معادله. رودو از شاخة همبستگي به شمار مي) غيرآزمايشي(

تاري براي آزمون فرضيات استفاده خواهد شد، در ميان تحقيقات همبستگي، اين تحقيق از نوع تحليل ساخ
محققان قصد دارند كه رابطة بين اعتياد به كار را با رفتار شهروندي . باشدماتريس همبستگي يا كواريانس مي

  .سازماني مورد بررسي قرار دهند

  متغيرهاي تحقيق

  .اندمتغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده اعتياد به كار به عنوان

  جامعه و نمونة آماري

هاي تربيت بدني و مربيان ورزشي شاغل در دانشكده) زن و مرد(نمونة آماري شامل اعضاي هيأت علمي 
حجم نمونة آماري براساس فرمول  .گيري به روش تصادفي ساده صورت گرفته استنمونه. شهر تهران بوده است

  پرسشنامه  280پرسشنامه توزيع شد و  300نفر برآورد شده است كه براي اطمينان بيشتر  277حدود 
  .آوري شدجمع

  ها و روايي و پايايي آنابزار گردآوري داده

، 16س نسخة اپيافزار اسبه اين منظور به كمك نرم. ها پرسشنامه بوده استابزار اصلي گردآوري داده
الزم به ذكر است كه در طراحي . مقياسي براي متغيرهاي اعتياد به كار و رفتار شهروندي سازماني طراحي شد

در طراحي سؤاالت . هاي استاندارد استفاده شده استسازي آن با شرايط كشور از مقياسها و بوميهمة مقياس
در اين تحقيق از . وضوح كافي برخوردار باشند عمل آمده تا سؤاالت از سادگي وپرسشنامه دقت الزم به

و پرسشنامة رفتار شهروندي سازماني پادساكف و همكارانش ) 1992(پرسشنامة اعتياد به كار اسپنس و رابينز 
پرسشنامة رفتار شهروندي . سؤال بود 20پرسشنامة اعتياد به كار دربرگيرندة . استفاده شده است) 1990(

ها توسط اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي تكميل شده و در اين پرسشنامه. ؤال بودس 12سازماني نيز داراي 
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به معناي بسيار موافقم  5به معناي بسيار مخالفم تا  1اي ليكرت از سؤال براساس طيف پنج گزينه 32كل 
  .تنظيم شده بود

ضريب آلفاي . و گردآوري شد پرسشنامه در جامعة آماري توزيع 30منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد به
همچنين آلفاي كرونباخ مقياس رفتار شهروندي . باشدمي 782/0سؤال،  20كرونباخ مقياس اعتياد به كار با 

  .بوده است 724/0سؤال  12سازماني با 

براي سنجش . همچنين براي آزمون روايي سؤاالت هم از اعتبار محتوا و از نوع اعتبار صوري استفاده شد
در اين مرحله . صوري پرسشنامه از نظرات متخصصان، اساتيد دانشگاهي و كارشناسان خبره استفاده شد اعتبار

هاي مختلف و كسب نظرات افراد يادشده، اصالحات الزم به عمل آمده و به اين ترتيب اطمينان با انجام مصاحبه
  .سنجدحاصل شد كه پرسشنامه همان خصيصة مورد نظر محققان را مي

  هاي تحقيقها و يافتهوتحليل دادههاي تجزيهروش

، جهت 16اس پيافزار اساي اسپيرمن با استفاده از نرممنظور آزمون فرضيات، از آزمون همبستگي رتبهبه
سپس رابطة علّي بين متغيرهاي مستقل و وابستة تحقيق، با . سنجش همبستگي بين متغيرها استفاده شد

  .آزمون شد 54/8افزار ليزرل معادالت ساختاري، با كمك نرم استفاده از روش مدلسازي

به دليل . شودمنظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن، بين دو متغير از آزمون همبستگي استفاده ميبه
 1اينكه در اين تحقيق متغيرها كيفي هستند از همبستگي اسپيرمن استفاده شده است كه نتايج آن در جدول 

دهندة معناداري همبستگي ميان متغير مستقل و متغير وابسته و ابعاد آنها اين ضرايب نشان. ه استمنعكس شد
  .درصد است 99با يكديگر با فاصلة اطمينان 
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  ضرايب همبستگي اسپيرمن ميان متغيرهاي تحقيق – 1جدول 

 ارفتر
ني
مد

شت  
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به 

ار 
عتي

ا
  

  

  اعتياد به كار  1                  

عجين شدن   764/0  1                
  با كار

تمايل دروني   782/0  334/0  1              
  در كار

  لذت از كار  705/0  289/0  438/0  1            

رفتار   432/0  391/0  319/0  218/0  1          
شهروندي 
  سازماني

  نوع دوستي  443/0  373/0  332/0  232/0  795/0 1        

  وجدان  321/0  286/0  228/0  144/0  799/0  604/0 1      

  ادب و مالحظه  131/0  188/0  154/0  021/0  460/0  197/0  124/0  1    

رادمردي و   240/0  210/0  143/0  146/0  609/0  295/0  433/0  161/0  1  
  گذشت

  مدني رفتار  341/0  308/0  192/0  218/0  711/0  462/0  494/0  238/0  353/0  1

  مدلسازي معادالت ساختاري

  منظور سنجش رابطة علّي كه در فرضيات ذكر شده بودند، از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده به
هاي الزم به ذكر است كه براي اينكه مدل ساختاري يا همان نمودار مسير، تأييد شود اوالً بايد شاخص. شودمي

 2اگر مقدار . و ضرايب استاندارد معنادار باشند t-Valueش مناسبي داشته باشند و دوماً بايد مقادير آن براز

بزرگتر  AGFIو  GFIو نيز  05/0كوچكتر از  RMSEA،  3كوچكتر از ) df(به درجة آزادي  2نسبت   كم،
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بزرگتر يا از  2مقادير  نيز اگر از . توان نتيجه گرفت كه مدل، برازش بسيار مناسبي دارددرصد باشند، مي 90از 
  .درصد معنادار خواهند بود 99كوچكتر باشند، در سطح اطمينان  -2

چراكه . شودها تأييد ميشود، اعتبار و برازندگي مناسب مدلمشاهده مي 3و  2اشكال طور كه در همان
بوده و نيز مقدار  3تر از ها كمو نسبت كاي دو به درجة آزادي و همة مدل RMSEAمقدار كاي دو، مقدار 

GFI   وAGFI درصد است 90ها باالي در همة مدل.  

  
  )ضرايب استانداردشده(مدلسازي معادالت ساختاري  – 2 شكل

 

  )معناداري(مدلسازي معادالت ساختاري  – 3 شكل
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نوعدوستي، اعتياد به كار عجين شدن با كار، تمايل دروني در كار، لذت از كار، رفتار شهروندي سازماني، 
نشان داده  3و  2ال شكامدني با عالئم اختصاري التين در  رفتاروجدان، ادب و مالحظه، رادمردي و گذشت و 

  .اندشده

دهد اثر اعتياد به كار بر رفتار شهروندي، سازماني معنادار است و تأييد نشان مي 3و  2 اشكالطور كه همان
. شوندكار با رفتار شهروندي سازماني نيز معنادار بوده و تأييد مي همچنين رابطة بين ابعاد اعتياد به. شودمي

دهد كه فرضية اصلي و فرضيات فرعي تحقيق مقادير  نشان مي. بوده و معنادار هستند 2مقادير  همه باالتر از 
ون هاي تحليل علّي با استفاده از مدل معادالت ساختاري براي آزميافته 2همچنين جدول . شوندتأييد مي

  .دهدفرضيات اصلي و فرعي تحقيق را نشان مي

 هاي حاصل از مدل معادالت ساختاري در آزمون فرضيات تحقيقيافته – 2جدول 

  نتيجه آزمون  عدد معناداري ضريب استاندارد فرضيه
بين اعتياد به كار و رفتار شهروندي : فرضيه اصلي 

 سازماني در بين اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر
  .تهران رابطة مثبتي وجود دارد

  فرضيه تاييد شده است  88/5  63/0

بين اعتياد به كار و وجدان در بين : فرضية فرعي اول
اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر تهران رابطة 

  مثبتي وجود دارد
  فرضيه تأييد شده است  01/7  71/0

بين اعتياد به كار و ادب و نزاكت در : فرضية فرعي دوم 
بين اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر تهران 

  رابطة مثبتي وجود دارد
  فرضيه تأييد شده است  33/5  43/0

بين اعتياد به كار و نوعدوستي در بين : فرضية فرعي سوم
اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر تهران رابطة 

  مثبتي وجود دارد
  فرضيه تأييد شده است  29/7  84/0

بين اعتياد به كار و جوانمردي در بين  :فرضية چهارم
اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر تهران رابطة 

  مثبتي وجود دارد
  فرضيه تأييد شده است  96/7  51/0

بين اعتياد به كار و رفتار مدني در بين : فرضية پنجم
اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شهر تهران رابطة 

  مثبتي وجود دارد
  ضيه تأييد شده استفر  82/6  64/0
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  گيريبحث و نتيجه

گيري كرد كه رابطة معناداري بين متغير اعتياد به كار يا توان چنين نتيجههاي تحقيق ميباتوجه به يافته
به اين معنا كه داشتن نگاهي مثبت و سازنده به پديدة اعتياد به كار . بروز رفتار شهروندي سازماني وجود دارد

باتوجه به اينكه حرفة استادي و مشاغل خانوادة . روز رفتارهاي داوطلبانه و نوعدوستانه باشدتواند نويدبخش بمي
آن نظير معلمي و مربيگري از جمله مشاغلي است كه در متن جامعه قرار دارد و اعضاي هيأت علمي و مربيان 

ه اين شغل با پيشرفت علمي در ورزشي روزانه با دانشجويان و شاگردان زياد و مختلفي سروكار دارند و از آنجا ك
هاي مختلف در حين سطح ملي مواجه است بايد آسودگي خاطر اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي از جنبه

  .كار فراهم شود تا با آسودگي خاطر و فراغت بال به كار خود مشغول باشند

درصد با بعد وجدان رابطة  99دهند كه اعتياد به كار در جامعة مورد نظر در سطح اطمينان نتايج نشان مي
شناسي به رفتارهاي اختياري گفته وجدان يا همان وظيفه. شودبنابراين فرضية فرعي اول تأييد مي. علّي دارد

ماند و يا مثل فردي كه بيشتر از حالت معمول سر كار مي. رودشود كه از حداقل الزامات نقش فراتر ميمي
هاي دانش و مراكز دانشجويان و شاگردان در محيط. كندراحت صرف نميكارمندي كه وقت زيادي را براي است

اي از ورزشي گاهي در سير مراحل آموزش و پژوهش و يادگيري حركات ورزشي نيازمند توجه و صرف زمان ويژه
در برخي از شرايط براي يادگيري بيشتر يك دانشجو يا . باشندسوي اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي مي

  .د نياز است تا بيشتر از حيطة شغلي عمل شودشاگر

. ميان اعتياد به كار و عامل ادب و نزاكت از متغير رفتار شهروندي سازماني رابطة معناداري وجود دارد
شوند معموالً براي جلوگيري به اين معنا كه افرادي كه در كار خود عجين مي. شودبنابراين فرضية دوم تأييد مي

  .كنندميان دانشجويان و بازيكنان تالش مياز تنش و مشكالت 

درصد با بعد نوعدوستي  99دهد كه اعتياد به كار در جامعة مورد نظر در سطح اطمينان نتايج نشان مي
كمك به ديگر اعضاي سازمان در رابطه با مشكالت و . شودبنابراين فرضية فرعي سوم تأييد مي. رابطة علّي دارد

همانطور كه قبالً بيان شد مشاغل دانشگاهي و استادي و همچنين . شودي تغيير ميوظايف با اصطالح نوعدوست
مربيگري ورزشي از جمله مشاغل سخت و دشواري بوده كه همواره اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي را با 
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معموالً كنند تر و بيشتر كار مياي كه سختاعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي. سازدهايي همراه ميچالش
  .توانند در اين شرايط مؤثر باشندمي

درصد موجب بروز  99دهند كه اعتياد به كار در جامعة مورد نظر در سطح اطمينان نتايج نشان مي
منظور از جوانمردي وگذشت، نشان . شودبنابراين فرضية فرعي چهارم تأييد مي. شودجوانمردي و گذشت مي

باتوجه به اينكه مشاغل . آل سازمان بدون شكايت و غرغر كردن استدادن تحمل و گذشت در شراط غيرايده
استادي و مربيگري ورزشي يكي از مشاغل سخت و پراسترس بوده، لذا در برخي موارد اين فشارهاي كاري 

هاي عصبي اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شده و ارائة كمك آموزشي و پژوهشي موجب خستگي و اختالل
به عنوان مثال در برخي موارد، دانشجويان و . دهدالشعاع قرار ميدانشجويان و شاگردان را تحت و يادگيري به

هاي ورزشي ممكن است نسبت به درس و كالس شاگردان باتوجه به تأخير در يادگيري دروس و فنون ومهارت
. تدريس و آموزش پرداخت بنابراين نياز است با صبر و شكيبايي و حفظ آرامش و خونسردي به. تفاوت باشندبي

هاي تربيت بدني و مراكز مانند دانشكده(دهند هايي كه چنين خدمات علمي و آموزشي را ارائه ميلذا سازمان
بايستي از وجود اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي كه بتوانند اين شرايط سخت و دشوار را به راحتي ) ورزشي

اد به كار، افرادي هستندكه كار كردن را دوست دارند و اين شرايط را افراد معت. كنند، استفاده شودتحمل مي
  .كنندبدون هيچگونه شكايتي به خوبي تحمل مي

درصد موجب بروز رفتار  99دهند كه اعتياد به كار در جامعة مورد نظر در سطح اطمينان نتايج نشان مي
پذيري در مدني به تمايل به مشاركت و مسئوليت رفتار. شودبنابراين فرضية فرعي پنجم تأييد مي. شودمدني مي

افراد معتاد به كار، افرادي هستند كه حس . زندگي سازماني و نيز ارائة تصويري مناسب از سازمان اشاره دارد
گردد را به خوبي به انجام كنند كه وظايفي كه به آنان محول ميپذيري بااليي داشته و سعي ميمسئوليت
اين افراد از سازمان خود در . ها مشاركت داشته باشندگيرينان دوست دارند تا در تصميمهمچنين آ. برسانند

مديران بايستي اين . كنندمقابل ديگران به خوبي ياد كرده و تصوير مناسبي از سازمان در ذهن ديگران ايجاد مي
  .كنندهاي مهمي به آنان واگذار ها مشاركت داده و مسئوليتگيريافراد را در تصميم

كنند براي حمايت از وقوع رفتارهاي توأم با اعتياد به كار در محيط سازماني، بايستي نظران توصيه ميصاحب
هاي شخصي و اجتماعي اعتياد به كار گسترده هرچند هزينه. اي به اين رفتارها پاداش داده شودبه لحاظ حرفه
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شوند اغلب به عنوان الني در محيط كار حاضر مياعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي كه ساعات طو). 15(است 
كنند بهتر قادرند كه با افرادي كه ساعات طوالني كار مي. شوندافراد متعهد، دلسوز و مشتاق نگريسته مي
افراد معتاد به كار از ). 3(هاي مسير شغلي رقابت كنند ها و فرصتهمكارانشان از جهت دريافت قدرداني، پاداش

به جاي جذب افراد اضافي توسط . رساننددهند به سازمان نفع ميجم كار اضافي را انجام مياين لحاظ كه ح
  ).2(كشند سازمان، افراد معتاد به كار مسئوليت آنها را به دوش مي

در تحقيقات ديگري اين نتيجه حاصل شده كه بين اعتياد به كار و زمان صرف شده بر روي كار، ارتباط 
پردازي شده كه به احتمال زياد، افراد معتاد به كار ساعات بيشتري را به اين صورت تئورياين بحث . وجود دارد

  ).16(كنند در هفته نسبت به افرادي كه معتاد به كار نيستند، را صرف كارشان مي

 هاي تحقيق، راهكارهاي زير براي كاهش تأثيرات منفي پديدة اعتياد به كار و افزايش امكانباتوجه به يافته
  :شودبروز رفتارهاي شهروندي سازماني توصيه مي

ها و مراكز تربيت بدني براي اعضاي هيأت علمي و مربيان انداز دانشكدهتبيين واضح رسالت و چشم. 1
ها و هاي دانشكدهورزشي، تالش براي ابالغ اهداف و بازخور گرفتن از آنها، توجه به نظرسنجي از آنها دربارة ارزش

تواند منجر به پذيرش دني و تالش براي توجه به سالمت، روحيه و شرايط زندگي اعضا نيز ميمراكز تربيت ب
  .هاي سازماني توسط اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزشي شودبيشتر اهداف و ارزش

  .هايي در نظر گرفته شودبايستي براي بروز رفتارهاي اعتياد به كار كه مثبت هستند، پاداش. 2

ي مشاغل را به نحوي انجام داد كه مشاغل براي افراد جذابيت دروني داشته باشند و باعث بايستي طراح. 3
  .شوداشتياق و شوق بيشتر براي انجام كار شود كه اين وضعيت در نهايت منجر به بروز رفتارهاي شهروندي مي

شي بايستي به ميل هاي ورزشي به اعضاي هيأت علمي و مربيان ورزدر زمينة واگذاري وظايف و مأموريت. 4
  .دروني آنها توجه شود چرا كه در مشاغل مورد توجه آنها، امكان بروز رفتارهاي شهروندي بيشتر است
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