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 کاراعتیاد به  مرور سیستماتیک مطالعات

   1برانوش نیک بین

   2اکبر حسن پور

  3سعید جعفري نیا

  4حسین عباسیان

  

٦/٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  
١٢/٤/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

بـا   از یک سـو و   ،کاربروز عواقب ناشی از آن همچون اعتیاد به کار در زندگی امروز و وجه به اهمیت با ت

پیشـایندها و  مفهوم اعتیاد به کار از نظـر ماهیـت،    موردنبود توافق الزم در بین محققان مختلف در توجه به 

اعتیاد  پیرامون هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شدهپیامدهاي این مفهوم از سویی دیگر، 

 55مقالـه،   67مقالـه و غربـال    122در این راستا با تکیه بر روش پریزما، بعد از شناسـایی   .می باشدبه کار  

تئوري  :مطابق با نتایج حاصل می توان بر تئوري ها و رویکردهایی همچون. مقاله جهت بررسی انتخاب شد

توسعه و  –سرایت  تئورياشتیاق،  تئوريز نظارتی، محافظت از منابع، تئوري خود تعیین گري، تئوري تمرک

ي تبیـین گـر رابطـه    و قوانین توقف را از جمله مهم ترین تئوري ها به عنوان ورودي وضعیت خلقی تئوري

اسپنس و رابینـز   دیدگاههایی همچون  دیدگاهنتایج گویاي  ،همچنین. اعتیاد به کار با متغیرهاي دیگر دانست

دیـد گـاه   و محققانی همچون بورك و شوفلی به عنوان برجسته ترین ) 1997(رانو اسکات و همکا) 1992(

مدلی فرایندي با تکیه بر پیشایندها و پیامدهاي  ،نهایت در .می باشدصاحبنظران در زمینه اعتیاد به کار ها و 

  . اعتیاد به کار ارائه شده است

  پریزما اعتیاد به کار، مرور سیستماتیک و :گان کلیديواژ
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  قدمه م

نگرانی هایی درباره افـت ارزش کـار  و جـایگزینی فعالیـت هـاي       1980،و اوایل دهه  1970در طول دهه 

تفریحی با اخالق کاري سنتی درجامعه غرب ایجاد شد و براي حل مسائل و مشکالت مطرح شـده تـالش   

تا اینکـه بـه دلیـل    . ش دادشد تا با ارائه تدابیري، درگیري و مشارکت کارکنان را در فعالیت هاي کاري افزای

پدیده ). 2003 و اسنیر،  هارپاز(کار کردن در افراد، پدیده اعتیاد به کار شکل گرفت  بهافزایش عالقه افراطی 

ه عموم را به خود جلب نموده، نشانه عدم تعادلی بود که در زندگی کاري سال پیش توج 40که از  یاد شده

عزیـز و  (استرس و مشکالت جسمی و روانی براي آنـان مـی شـد    باعث ایجاد  اغلبافراد ایجاد می شد و 

نمود که در حال حاضر سازمان ها همه جنبه هـاي  بیان گونه  می توان این ،دیگر به عبارت). 2011ترونزو، 

سازمانی که باید ابزاري براي نیل انسان بـه اهـدافش باشـد،     ؛بر گرفته است مختلف زندگی انسان ها را در

سازمان را خلق می کند تا به وي خدمت کنـد،   ،انسان. زاري براي مقاصدش تبدیل کرده استانسان را به اب

شرایط کاري در سـازمان  . می شود که گویی خادم سازمان است آناما پس از مدتی چنان شیفته و غرق در 

کـار   ست که موجب می شود که افراد بخش اعظمی از انرژي و اوقات خـود را بـه  اهاي امروز به گونه اي 

و پیامـدهاي   اما در عین حال عـوارض  ،این وضعیت می تواند پیامدهاي مثبتی داشته باشد. اختصاص دهند

اخیرا تحقیقاتی در زمینه موضوع صرف میزان فراوانی از وقت خـود بـه    ،از این رو. منفی نیز خواهد داشت

زنـدگی   ،از طـرف دیگـر  .  ه استشکل گرفت "اعتیاد به کار"هوم کار تحت عنوان مف کار و امورات مرتبط با

افزایش پیچیـدگی کارهـا و رقابـت     .سال گذشته دستخوش تغییرات شگرفی شده است 100کاري در طول 

، سـرعت بـاالي   مواردجهانی، از هم پاشیدگی کلیت مفهوم کار به لحاظ زمانی و مکانی و در کنار همه این 

تقاضاهاي جدیدي در آن شکل گرفتـه و مطـرح   نوآوري ها منجر به محیط هاي کاري شده که روز به روز 

به کارکنان این امکان را می دهد که با بهره گیري از  فناوريپیشرفت  ،عالوه بر این). 2008فرس (می شود 

ارتباطات با سرعت باال از طریق تلفن هاي همراه یا لپ تاپ در هر زمان و هر مکانی قادر به انجام کارشان 

چنین تغییرات تکنولوژیکی، زمینه ساز تشویق کارکنان بـه   ،طور کلیه ب). 2012ن وان بیک و همکارا(باشند 

در ). 2011وان ویژه  و همکـاران  (کار کردن سخت و شدید و در طی ساعت هاي طوالنی تري خواهد بود 

  با وجود چنین شرایطی در محیط حاکم بر سازمان ها، امروزه کارکنان سـاعات کـاري زیـادي را کـار      ،واقع

، سـازمان هـا را   آنبه نظر می رسد که فشارهاي اقتصاد جهانی و رقابت فزاینده توام بـا   ،همچنین. می کنند

در جهت موفقیـت در مسـیر    تحریک به پاداش دهی به کارکنان در جهت سخت کار کردن به منظور عاملی

تغییراتـی،   شرفت هـا و چنین پی). 2000؛ شابراك و کوپر، 2003لوي و جاکوبز، -بلیر(می نماید  شغلی شان

  .کارکردن در ساعات طوالنی را براي کارکنان فراهم تر می نماید
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ه کار کردن زل مختلفی انگییافراد مختلف به دال که در واقع، کار را می توان الزمه زندگی فردي قلمداد نمود

ه در ایـن  زمینـه وجـود     اما مشکلی ک. این انگیزه می تواند ناشی از عوامل درونی یا بیرونی باشد -می یابند

 -نوعی دید مبتنی بـر پرسـتش کارشـان    -دارد این است که برخی از افراد وابستگی غیرمتعارفی به کارشان 

برخـی   ،در واقـع . هدیه مـی دهـد   را اعتقاد دارند این کار است که به آنها زندگی و یا مرگو  می کنندپیدا 

ي فرد قرار می گیرد تا جایی که فرد بدون آن نمـی توانـد   اوقات اهمیت کار خیلی باال رفته و به عنوان خدا

اعتیادي است که براي فرد می تواند لذت  ،اعتیاد به کار. به کار ا عتیاد پیدا  می کند ،زندگی کند و به عبارتی

عده اي این حالت را یک بیماري وسواس گونه قلمداد می کنند که . بخش یا خسته کننده و دردسرساز باشد

دنیا بر  ،مشکل این افراد این است که اعتقاد دارند اگر کار نکنند. قرار می گیرد یاختالالت وسواس در دسته

و تالشی بـراي رسـیدن    ارندتعلق خاطر کاري ند یستند،آنها لزوما عاشق کار خود ن. ان خراب می شودشسر

ی است که می تواند این اگر شخصی تصور کند که خودش تنها کس. به مدارج باالتر از خود نشان نمی دهند

بـه  ). 2006بـورك،  (به احتمال زیاد یک فرد معتاد به کار محسوب می شـود   ،کار به خصوص را انجام دهد

یکـی   :توان دو حالـت عمـده را تصـور کـرد     در فضاي کاري سازمان هاي مختلف کشور می ،دیگر عبارت

ت کار مفید کارکنان سازمان هـاي مختلـف   میزان ساعا مورداینکه دائما شنیده می شود که مقایسه هایی در 

ین بودن ساعت کار مفید در سطح سازمان ها و شرکت هـاي بـویژه   یو از پا می شودکشور با سایر کشورها 

برخی از مشاغل همچون مشـاغل مـدیریتی شـرایطی را بـراي      ،از طرف دیگر. دگرددولتی کشور انتقاد می 

گیزه هاي مادي و پاداش هاي بیرونی، انگیـزه هـاي درونـی نیـز     متصدیان آنها فراهم می کند که عالوه بر ان

این افراد تمایل زیادي به سپري کردن بخـش   ،براین اساس .استبراي متصدیان این قبیل مشاغل انگیزاننده 

و به تدریج شرایط علی و زمینه اي کاري نیز در سازمان هـا،   رندزیادي از ساعات یک روز را در سر کار دا

یجاد می کند که برخی از کارکنان به سختی حاضر به جدایی از محـیط کـار و رفـتن بـه محـیط      فضایی را ا

یکـی از پرکـاربردترین مضـامینی کـه مـی تـوان در مقـاالت         ،از طرف دیگر .هستندزندگی خانوادگی شان 

یندها و عدم توافق محققان مختلف نسبت به ماهیـت، پیشـا   ،مختلف مرتبط با اعتیاد به کار به آن اشاره شده

ـ   ،براین اساس .استپیامدهاي اعتیاد به کار  منظـور روشـنی   ه انجام تحقیقی با رویکرد مرور سیسـتماتیک ب

تحقیـق حاضـر بـا     .استبخشی هرچه بیشتر به شرایط حاکم بر حوزه تحقیقاتی مرتبط با این مفهوم الزامی 

مهم ترین محورهاي مرتبط با اعتیاد به با تکیه بر رویکرد پریزما به تشریح و رویکرد مطالعه اي سیستماتیک 

  .استتلف مورد تاکید بیشتر قرار گرفته، پرداخته کار که در مقاالت مخ
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 د استفاده در بررسی ادبیات تحقیقرویکرد مور

ن شامل اپیدمیولوژیست ها و سـردبیران مجلـه   امیالدي، گروهی از متخصص1990کلی در اوایل دهه  به طور

. هایی را براي بهبود کیفیت گزارش مقاله هاي پژوهشی بهداشتی تـدوین کردنـد   هاي پزشکی، دستورالعمل

. این دستورالعمل ها معموال در قالب یک چک لیست، نمودار جریـانی و یـا یـک مـتن صـریح مـی باشـند       

دستورالعمل هاي گزارش نویسی، شامل عنوان هاي ضروري است که براي انجـام یـک پـژوهش روشـن و     

قرار می گیرند و بر مسائلی که ممکن است سبب تـورش در پـژوهش شـوند، تمرکـز      شفاف مورد استفاده

. کمک کنندبه نویسندگان به عنوان ابزار نگارش مقاالت با کیفیت الزم این دستورالعمل ها می توانند . دارند

عـد از آن  و ب ش مقاله هاي فراتحلیل مشاهده کردشکل اولیه پریزما را می توان در دستورالعمل کیفیت گزار

بهبود بیشتر در گزارش نویسی مقاالت بـا هـدف فراتحلیـل و     به منظوردستورالعمل کواروم  2009در سال 

؛ 1395آثـار و همکـاران،   (و بـه پریزمـا تغییـر نـام یافـت       ستماتیک، مورد بازبینی قرار گرفتمرور هاي سی

از روش مـرور سیسـتماتیک    ،جهت مـرور پیشـینه موضـوع    در این تحقیق نیز). 1394صدیقی و همکاران، 

در این راستا با  انتخاب کلیدواژه هـاي اعتیـاد بـه    . استفاده شده است) 2011(پیشنهادي هایگینز و اس جی 

، sid.irجستجو در پایگـاه هـاي فارسـی و التـین شـامل      ،  work addictionو  workaholismکار و 

magiran ،ensani.ir ،noormags،Sciencedirect ،emerald ،sage ،wiley و با تکیه  انجام شد

؛  1394صدیقی و همکـاران،  (پریزما  روشبر مراحل شناسایی منابع، غربال گري و انتخاب منابع مناسب در 

پـس از  و شناسایی مقاله فارسی و التین  97 ،در مجموع )؛2011؛ هایگینز و اس جی 1395ن، آثار و همکارا

انتخـاب  نشـان داده شـده،    1بر مبناي نمودار پریزما که در شـکل   مقاله 55 در نهایتمقاله،  42غربال گري 

قـرار  و تلخـیص  و نقـد  آورده شده و در ادامه مورد بحث  1مهم ترین محورهاي مقاالت در جدول . گردید

   .استگرفته 
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  نمودار جریانی پریزما براي مطالعه ادبیات موضوع :1 شکل

  

  

بانـک   مقاالت شناسایی شـده از 

  122= هاي اطالعاتی 

مقاالت شناسـایی شـده از سـایر    

 صفر= منابع 

مقاالت خارج شـده  

ــی ــه  از بررسـ ــا بـ بنـ

دالئلی همچون عدم 

ارتبــاط موضــوعی و 

مقاالت داراي عناوین   12=تکراري بودن 

مـــرتبط بـــا موضـــوع 

 110= مقاله

مقــاالت داراي عنــاوین مــرتبط پــس از 

 97= حذف موارد تکراري

 85= مقاالت داراي چکیده مناسب

   55= متن کامل مناسب مقاالت داراي

مقاالت منتخـب بـراي ورود بـه مطالعـه     

 55= بمنظور بررسی بیشتر و عمیق تر

مقاالت حـذف شـده بنـا    

به دالئلـی همچـون عـدم    

دسترسی به متن کامـل و  

یا زبان غیـر انگلیسـی در   

پایگــاه هــاي انگلیســی و 

ــاي    ــراز معیاره ــدم اح ع

اولیه با توجـه بـه بررسـی    

  30= چکیده ها  

  

  

  ییشناسا

  

  

ــال  غربـــ

  گري

ــد  واجـــ

شــــرایط 

ــودن  بــــ

ــاالت  مقـ

بررســـی 

  شده

  

  

  انتخاب
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 مقاالت انتخاب شده براي بررسی :1ول جد

عنوان 
  پژوهش

-سال-پژوهشگر
  نوع تحقیق

ابزار اندازه 
  گیري

  جامعه  آماري
حجم نمونه و 
روش نمونه 

  گیري
 پایایی  روایی

مولفه هاي 
  اعتیاد به کار

روش هاي 
  تحلیل داده ها

 مقاالت فارسی

نقش عوامـل  
شخصیتی در 
شکل گیـري  

  اعتیاد به کار

مــــــــورد (
: مطالعــــــه

اعضــــــاي 
هیئت علمـی  
ــگاه  دانشــــ

  )تهران

پرویــــــــــــز 
احمدي،رضــــــا 
طهماســبی، جبــار 
ــاهی،مهدي  باباشـ

ــاحی  -)1389(فت
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

اعضــاي هیــات 
علمی دانشـگاه  

  تهران

 -نفــــــر 230
ــادفی  -تصــــ

فرمول جامعـه  
  محدود

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  عاملی

    آلفاي کرونباخ

آزمون 
همبستگی 

اس  اسپیرمن با
پی اس اس و 
مدل معادالت 
ساختاري با 

 لیزرل

  نتیجه
ابعاد  بین عدم تایید رابطه معنادار کار به اعتیاد با گشودگی، و گرایی برون ، شناسی وظیفه همچون شخصیتی هاي تایید رابطه معنادار ویژگی

   کار به اعتیاد با سازگاري و رنجوري روان شخصیتی

مطالعه رابطه 
بین اعتیاد بـه  

ار و رفتــار کــ
شــــهروندي 

  سازمانی

ــورد (  مـــــ
: مطالعــــــه

ــتاران  پرســـ
 )شهر تهران

احمدعلی خـائف  
الهـــی، عبـــاس  
ــار   ــیان، جب نرگس
 باباشـــــــــاهی

  کمی -)1391(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

پرستاران شاغل 
ــتان  در بیمارسـ
هــــاي شــــهر 

  تهران

ــر360  -نفــــ
تصادفی سـاده  

ــدول  – حــــ
  مورگان

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

ــدن    ي کرونباخآلفا ــین ش عج
ــل   ــار، تمای باک
درونی در کار، 

  لذت از کار

 

آزمون 
همبستگی 

اسپیرمن با اس 
پی اس اس و 
مدل معادالت 
ساختاري با 

 لیزرل

  انی تایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار و ابعاد آن یعنی عجین شدن با شغل، تمایل درونی به کار و لذت ازکار با رفتار شهروندي سازم  نتیجه

ــین  ــاط ب ارتب
ــه ــاي  مؤلف ه

رهبـــــــري 
مدار و  امنیت

امنیت روانی 
ابعاد اعتیاد  با

: بــــه کــــار
ــدگاه  دیـــــ
ــان  کارکنــــ
ــگاه  دانشــــ

  ارومیه

محمد حسنی، 
مریم شهودي 

کمی -)1392(  

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

تمامی کارکنـان  
دانشگاه ارومیـه  
ــتثناي   ــه اسـ بـ
کارکنــــــــان 
حراســــــت و 

  خدمات

ــر214  -نفــــ
  انجدول مورگ

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

ــدن    آلفاي کرونباخ ــین ش عج
باکار، احسـاس  
اشتیاق به کـار،  

  لذت از کار

تحلیل مانوا، 
تحلیل 

رگرسیون 
چندگانه و 
رگرسیون 

 خطی با اس 

  تایید رابطه معنادار رهبري امنیت مدار و امنیت روانی با اعتیاد به کار   نتیجه

بررسی رابطه 
اعتیاد به کـار  

د بــــا ابعــــا

آزاده عسگري، 
ابوالقاسم نوري 

ــر  آزمـــون خطـ
اعتیاد به کار یـا  

WART  توســط

ــک   ــان ی کارکن
ــرکت  شـــــــ
ــدماتی در  خـــ

 -نفــــــر 100
  فرمول کوکران

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

همبستگی    آلفاي کرونباخ
پیرسون و 
رگرسیون 
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ــالمت  ســــ
ــومی در  عمـ
کارکنان یـک  
شـــــــرکت 
صـــنعتی در  

  اصفهان

کمی -)1390( رابینســـــون در  
  1996سال 

چندگانه با  صوري  استان اصفهان
اس پی اس 

 اس

  سالمت عمومی کاهش مجموع در و جسمی عالیم افسردگی، ، اضطراب تایید رابطه مثبت اعتیاد به کار با افزایش  نتیجه

ــ ــاط ب  نیارتب
به کـار   ادیاعت
ــفیو ک  تیـــ

کاري  یزندگ
اســــــتادان 

  یبدن تیترب

 هاي دانشگاه
  رانیا

غالمرضا شـعبانی  
بی بهار، علی تلخا

  کمی -)1390(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ـ استادان ترب  تی
ــدن  یبـــــــــ

ــگاههاي  دانشــ
تحــت نظــارت 
وزارت علـــوم، 

  و قاتیتحق

  فناوري

ــر163  -نفــــ
 -تصادفی ساده

ــی و  کرجســـ
  مورگان

ــی  روایـــ
  صوري

همبستگی    آلفاي کرونباخ
پیرسون و 
رگرسیون 
چندگانه با 
اس پی اس 

 اس

  اد به کار با کیفیت زندگی کاري استادانتایید رابطه معنادار اعتی  نتیجه

بررسی رابطه 
ي ویژگی هـا 

ــیتی  شخصــ
و اعتیاد  افراد

ــار   ــه کــ بــ
کارکنان یـک  
ســــــازمان 

  دولتی

ناصر پورصـادق،  
ــانگیر،  اصــغر جه
ــکی   ــعید بروش س

  کمی -)1390(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــک   ــان ی کارکن
  سازمان دولتی

ــر 88  -نفـــــ
  جدول مورگان

ــی  روایـــ
محتـــوا و 

ــی ر وایـــ
  صوري

همبستگی    آلفاي کرونباخ
پیرسون و 
رگرسیون 
چندگانه با 
اس پی اس 

 اس

  کار آنها به اعتیاد و کارکنان) کانون کنترل و شیفتگی خود باوري، خود( شخصیتی يویژگی ها تایید رابطه معنادار بین بین  نتیجه 

ــاد  ــاثیر اعتی ت
ــار و   ــه کـ بـ
کمال گرایـی  
ــترس   ــر اس ب
ــویی و  زناشـ
مهارت هـاي  
ــاعی  اجتمـــ

  پرستاران

مســـلم عباســـی، 
شهریار درگـاهی،  
ــا  محمدرضــــــ
رحمتـــی، مـــریم 
ــیح   ــدي، ذب محم

ــی  -)1396(پیران
  کمی

پرسشنامه خطـر  
ابتال به اعتیاد به 
ــار  کـــــــــــ
توسطرابینســـون 

  1999در سال 

تمام پرسـتاران  
بیمارســتان هــا، 
ــا و   ــک ه کلینی
مطب هاي شهر 

  اراك

 -نفــــــر 220
ــري   ــه گی نمون

  خوشه اي

ــی  روایـــ
محتـــوا و 

ــی رو ایـــ
  صوري

تمایــــــــــل   آلفاي کرونباخ
ــی بــه   وسواس
کــار، کنتــرل،  
تخریب روابط 
ــذب در  و جــ
خــود، ضــعف 
در بـــه عهـــده 
ــش   ــرفتن نق گ
ــود،  ــاي خـ هـ

 خود ارزشی 

همبستگی 
پیرسون و 
رگرسیون 
چندگانه با 
اس پی اس 

 اس

  نتیجه
ی، تمایل وسواسی به کار، کنترل، خودارزشی و متغیر تایید رابطه معنادار کمال گرایی خویشتن مدار، کمال گرایی دیگر مدار، کمال گرایی کل

  اعتیاد به کار کلی با مهارت هاي اجتماعی پرستاران

 اعتیاد به کار
چالش جدید 
مـــــدیریت 
منابع انسـانی  

  سازمان ها

آریــن قلــی پــور، 
عبــاس نرگســیان، 
ــبی   ــا طهماس رض

  کمی-)1387(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

پرشــکان زن و 
 مــرد شــاغل در
بیمارستان هاي 

  تهران

ــر493  -نفــــ
 -تصادفی ساده

فرمول جامعـه  
  نامحدود

اعتبــــــار 
ســازه بــا  
نظــــرات 
متخصصان 
ــار  و  اعتبـ
ــا  عــاملی ب

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمون 
اسپیرمن براي 

آزمون 
همبستگی بین 
متغیرها و مدل 

معادالت 
ساختاري 
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براي روابط   لیزرل
 علی

دار اعتیاد به کار با ویژگی هاي شخصیتی اتایید رابطه معن  نتیجه  

بررسی رابطه 
بین اعتیاد بـه  
کــار و تعهــد 

  سازمانی

غالمرضا عنـایتی،  
غــــالم عبــــاس 
شـــکاري، رضـــا 
طهماسبی، حسـن  
ــدي   ــاري، مه غف

-)1391(شعبانی 
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــان و  کارکنــــ
ــدیران اداره  مــ
ــوزش و  آمــــ

ــر ورش پــــــ
ــتان  شهرســـــ

  کاشمر

فرمول  -نفر86
  جامعه محدود

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

عجین شدن بـا    آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمون رتبه اي 
اسپیرمن براي 

آزمون 
همبستگی بین 

 متغیرها

 تایید رابطه معنادر اعتیاد به کار و ابعاد آن با تعهد سازمانی   نتیجه 

سی تـاثیر  برر
اعتیاد به کـار  
در بهره وري 
ــروي  نیـــــ
انســـانی بـــا 
تعدیل گـري  
ســـــــرمایه 
فکـــــــري  
ــان  کارکنــــ
ــگاه  دانشــــ

  لرستان

ــرح   ــعید فــ ســ
ــاهره  بخش،طــــ
ــدي  محمــــــــ

  کمی-)1394(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

تمامی کارکنـان  
  دانشگاه لرستان

 -نفــــــر 201
ــري   ــه گی نمون
تصادفی طبقـه  

ــبی  -اي نســـ
جـــــــــدول 
ــی و  کرجســـ

  مورگان

ــا ره اشــــ
  نشده

عجین شدن بـا   اشاره نشده
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

 

آزمون 
همبستگی 

پیرسون با اس 
پی اس اس و 
مدل معادالت 
ساختاري با 

 لیزرل

 تایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار و بهره وري منابع انسانی و نقش سرمایه فکري در تشدید این رابطه  نتیجه 

بررسی رابطه 
 ین معنویـت ب

ــازمانی و  سـ
اعتیاد به کـار  
در پرســتاران 
ــتان  بیمارســ
ــاي  هـــــــ

 آموزشی

ــگاه  دانشــــ
علوم پزشکی 
ــهید  شــــــ

  صدوقی یزد

روح اهللا 
عسگري، مرتضی 
ــیه   ــان، راض دولتی
ــرج،   ــر الفـ منتظـ
حسین فالح زاده 

  کمی-)1394(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کلیــه پرســتاران 
بیمارستان هاي 
آموزشــی شــهر 

  یزد

طبقه  -رنف170
  اي متناسب

ــاره  اشــــ
  نشده

عجین شدن بـا   اشاره نشده
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمون 
همبستگی 
پیرسون و 

تحلیل 
 رگرسیون

 تایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار و معنویت سازمانی   نتیجه 

بررسی تـأثیر  
ــودگی  فرســ
شــــــغلی و 
اعتیاد به کـار  
ــد   ــر تعهـ بـ

  سازمانی

ــدالعلی  ــته عب کش
ــود   ــا ج ــر، مهت گ
ــیه  زاده، مرضــــ
ــین   ــردین، مهـ فـ
راشکی قلعـه نـو   

  کمی-)1393(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــتاران  پرســـــ
ــتان  بیمارســــ
  شهرستان زهک

ــر131  -نفــــ
  جدول مورگان

ــه  ــاره ب اش
کــاربرد در 
ــات  تحقیق

  قبل

عجین شدن بـا    آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

تحلیل مسیر با 

 لیزرل
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  نتیجه
ا تعهـد  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با تعهد عاطفی و هنجاري و عدم رابطه معنادار با تعهد مستمر و عدم رابطه معنادار فرسودگی شغلی ب

  سازمانی 

تبیــین رابطــه 
اعتیاد به کـار  
بـــا کیفیـــت 
زندگی کاري 
معلمـــــــان 
ابتـــــــدایی 

  کهنوج

فرامــرز ســابقی،  
ــی   ــحاق رئیس اس

-)1393(آهــوان 
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کلیــه معلمــان  
دوره ابتــــدایی 

  شهر کهنوج

ــر300  -نفــــ
ــادفی  -تصــــ

  کوکران

ــی  روایـــ
ــی  روایـــ
صوري بـا  
تاییــــــد 
ــاتید  اســـ

  دانشکده

عجین شدن بـا    آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

ــریب  ضــــــ

ــتگی و  همبسـ

رگرســــــیون 

چندگانـــه بـــا 

اس پــــی اس 

 اس

  ایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاري معلمانت  نتیجه 

رابطه اعتیـاد  
ــا   ــار ب ــه ک ب
تعهـــــــــد 
ــازمانی و  سـ
رفتـــــــــار 
شــــهروندي 

  سازمانی

ناصر ناستی زایی، 
حسین جنا آبادي، 
ــانی  فاطمــه رخش

-)1394(مهـــــر 
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کلیه دبیران 
مدارس 

متوسطه شهر 
 زاهدان

 -نفر300
تصادفی 

خوشه اي و 
طبقه اي 

 -متناسب
 فرمول کوکران

اشاره 
 نشده

عجین شدن بـا    آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

ــریب  ضــــــ

ــتگی  همبســـ

پیرســـــــون 

ــیون  ورگرســ

 چندگانه 

  زمانیتایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار و مولفه هاي آن هم با تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سا  نتیجه 

ــابی  الگویـــ
تاثیر کیفیـت  
زندگی کاري 
بر اعتیـاد بـه   
کـار اعضــاي  
هیات علمـی  

  دانشگاه

حسین جنا آبادي، 
بهاره عزیزي نژاد 

  کمی-)1387(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

اعضاي هیات 
علمی دانشگاه 

سیستان و 
 بلوچستان

-نفر350
تصادفی ساده 

و جدول 
 مورگان

اشاره 
 نشده

جین شدن بـا  ع  آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 لیزرل

  تایید رابطه معنادار بین کیفیت زندگی کاري و اعتیاد به کار   نتیجه 

تأثیر حمایت 
اجتماعی بـر  
رفاه کارکنـان  
بــا میــانجی  

اعتیــاد  گــري
ــار و   ــه کـ بـ
تعلــق خــاطر 

  کاري

ــی   ــد عیسـ احمـ
خـــانی و اللـــه  

-)1395(برازنده 
  کمی

 10پرسشنامه 
گویه اي دي 

لیبانو و 
)2010(همکاران  

سازمان ملی 
 استاندرد

با  -نفر200
فرمول حجم 
نمونه بین پنج 
برایر تعداد 
سواالت و 
پانزده برابر 
 تعداد سواالت

روایی 
محتوا با 
تحلیل 
عاملی 

تاییدي و 
روایی 

همگرا با 
AVE 

 آلفاي کرونباخ
ــایی   و پایــــ

  ترکیبی

ــریب   ضــــــ

ــتگی  همبســـ

پیرسون با اس 

پی و معادالت 

ــا   ــاختاري ب س

 لیزرل

  نتیجه
تایید تاثیر منفی اعتیاد به کار بر رضایت شغلی و تاثیر مثبت آن بر استرس درك شده و اختالالت خواب و تاثیر مثبت تعلق خـاطر کـاري بـر    

  رضایت شغلی و تاثیر منفی آن بر استرس درك شده و اختالالت خواب
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رابطه  یبررس
ــا ز ا تیرضـ

و  یزنـــــدگ
ــودگ  یفرســ

ــغل ــا  یشـ بـ
ــه   ــه بـ توجـ

 لینقش تعـد 
ــر ــري گ  رهب

 نیآفر تحول
ــو اعت ــه  ادی ب
  کار

امین زارع، سـعید  
ــید  ــپهري، سـ سـ
ــول  عبدالرســـــ

-)1395(حسینی 
  کمی

زنان شاغل  
در  یفرهنگ

آموزش و 
پرورش منطقه 

رازیشهر ش 3  

 -نفر122
فرمول جامعه 

محدود 
 کوکران

روایی 
همگرا و 
روایی 

 تشخیصی

کیبیپایایی تر مدل معـادالت    

ــا   ــاختاري ب س

 پی ال اس

  تایید تاثیر مثبت اعتیاد به کار بر رابطه بین رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی   نتیجه

: به کار ادیاعت
 يبـرا  يبستر
ــتقو  تیـــــ

 يرفتارهــــا
شــــــهروند 

ــ یســازمان  ای
ي ا دهیــــپد

ــ ــرا یمنف  يب
 يسازمان ها

  یدولت

علــی رضـــائیان،  
ــی،   ــی غریب مجتب
ــانی   ــام عرفـ الهـ

-)1392(داب آ
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کــــادر  هیــــکل
ــان  یدرمـــــــ

  مارستانیب

ــه ــت دیش  یبهش
  کاشان

ــر230  -نفــــ
  تصادفی ساده

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
صوري بـا  
نظــــرات 
  متخصصان

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمـــــــــون 

ــتگی  همبســـ

رتبـــــــه اي 

ــپیرمن و  اســـ

مدل معـادالت  

ــاخت ــا س اري ب

 لیزرل

  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با رفتار شهروندي سازمانی   نتیجه

ــتگ  یهمبســ
به کـار   ادیاعت

بــــا تــــنش 
و  یشــــــغل

ــودگ  یفرســ
 یشــــــــغل

  پرستاران

حسین جنا آبادي، 
ــا  محمودرضـــــ
ــز  ــري، پرویـ امیـ
رضــا میــر لطفــی 

  کمی-)1396(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

پرستاران شاغل 
در 

ــتیب  يانهامارسـ
شــهر  یآموزشــ
  زاهدان

ــر350 -نفــــ
فرمـــــــــول 

 -کــــــوکران
تصادفی طبقـه  

  اي

ــی  روایـــ
ــا  ــوا ب محت
ــه   ــه ب تکی
ــات  تحقیق
 قبلی

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمـــــــــون 

ــتگی و  همبسـ

 رگرسیون

  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با تنش شغلی و فرسودگی شغلی   نتیجه

ی رابطه بررس
اعتیاد به کـار  
و مولفه هاي 
ــره وري  بهــ
ــروي  نیـــــ
ــانی در  انســ
بین کارکنـان  
ــتادي  ســـــ

ادارات 
ــوزش و  آمــ
پرورش شهر 

ــفیعی،  ــه شـ عالیـ
سعید رجائی پور، 
ــا  حمیدرضــــــ

-)1394(عریضی 
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــان   ــه کارکن کلی
ــتادي ادارات  س
ــوزش و  آمــــ
ــهر  ــرورش ش پ

  اصفهان

ــر2020  -نفـــ
ول جـــــــــد

ــان  -مورگــــ
تصادفی طبقـه  

  اي متناسب

ــاره  اشــــ
  نشده

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

ــریب  ضــــــ

ــتگی  همبســـ

 پیرسون
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  اصفهان

  تایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار با مولفه هاي بهره وري منابع انسانی به جز مولفه سازگاري محیطی  نتیجه

بررسی رابطه 
بـه  بین اعتیاد 

کار با ویژگی 
هاي رفتـاري  
قضـــاوت  و 
وکـــــــالي 
ــتري  دادگسـ

  استان تهران

غالمرضـــــــــا 
ــاس  طالقانی،عبــ
نرگسـیان، محمـد   
جعفر زرین نگار، 
ــیان   ــواد نرگس ج

  کمی-)1391(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

وگال و قضـات  
ــاغل در  شـــــ
دادگســــــتري 

  استان تهران

ــر360  -نفــــ
  تصادفی ساده

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

عجین شدن بـا   لفاي کرونباخآ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمـــــــــون 

ــتگی  همبســـ

رتبـــــــه اي 

ــپیرمن و  اســـ

تحلیـــــــــل 

 رگرسیون

  اد به کار تایید رابطه معنادار بین اعتیاد به کار قضات و وکال با ویژگی هاي رفتاري آنها و رابطه معنادار تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی با اعتی  نتیجه

رابطـه   نییتع
بـه   ادیاعت نیب

 لیـ کار وتحل
 یشغل یرفتگ

ـ  رانیدب  یترب
شــهر  یتبــدن

  کرمانشاه

غالمرضا شـعبانی  
ــب   ــار و زینـ بهـ
ــان  محمودیــــــ

  کمی-)1391(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــت  ــران تربی دبی
ــهر   ــدنی شـ بـ

  کرمانشاه

جدول  -نفر90
ــان  -مورگــــ
  تصادفی ساده

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

ین شدن بـا  عج آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

ــریب  ضــــــ

ــتگی  همبســـ

ــون و  پیرســـ

رگرســــــیون 

 ساده

  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی   نتیجه

ــه بــین   رابط
اعتیاد به کـار  
و تعهـــــــد 

ــازمانی در  س
بین کارکنـان  
ــگاه  دانشــــ
علوم انتظامی 

  امین

ــنده،   ــریم پسـ مـ
وان نـــوري رضـــ

ــه  علویجــه، فاطم
نــــــــــــوري  

  )1392(علویجه

کلیه کارکنان  
 دانشگاه علوم

  انتظامی امین

ــر181  -نفــــ
جـــــــــدول 

ــان  -مورگــــ
 تصادفی ساده

ــی  روایـــ
ــا  عــاملی ب
ــون  آزمـــ

KMO  و
  بارتلت

ــریب    آلفاي کرونباخ ضــــــ

ــتگی  همبســـ

ــون و  پیرســـ

 رگرسیون

  کار کنان دانشگاه علوم انتظامی در بین تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار و تعهد سازمانی   نتیجه

رابطـه   نییتع
بـه   ادیاعت نیب

 تیفیکار و ک
 یزنـــــــدگ

ــدب زن  رانیــ
ی بـدن  تیترب

ــهر  شـــــــ
: کرمانشــــاه 

بــر  دیــبــا تاک
 یمدل مفهوم

وار و 
  شربورن

غالمرضا شـعبانی  
ــل   ــار، ابوالفض به
فراهــانی، حمیــده 

ــی  -)1391(لطفـ
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

معلمـــــان زن 
ــت  بــدنی تربی

ــطه  دوره متوسـ
  شهر کرمانشاه

جدول  -نفر80
ــان  -مورگــــ
  تصادفی ساده

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

ــاي   ــون ه آزم
ــر  بیضــــــ

ــتگ  یهمبســـ
ــونیپ و  رســـ

 رمنیاسپ
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  دبیران دگیزن کیفیت و کار به اعتیاد بین قوي داري معنی معکوس تایید رابطه  نتیجه

ــأثیر  تـــــــ
کارشـــیفتگی 

اعتیـــاد بـــه (
بــــر ) کــــار

ه اخالق حرف
  اي

ــان،   ــی بابائیـ علـ
ــزاده،  ــین علی حس
کوروش عزیـزي  

  کمی-)1395(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کارکنــــــــان 
فرمانــــــدهی 
انتظــامی اســتان 

  قزوین

ــر151  -نفــــ
فرمـــــــــول 

 -کــــــوکران
  تصادفی ساده

ــی  روایـــ
ــازه و  ســ
ــی  روایـــ

  تشخیصی

ین شدن بـا  عج پایایی ترکیبی
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 پی ال اس

  تایید تاثیر کارشیفتگی بر اخالق حرفه اي   نتیجه

رابطه  یبررس
به کـار   ادیاعت

ــکوت  و ســ
ــازمان ــا  یس ب

ــودگ  یفرســ
 یشــــــــغل

ــان  کارکنــــ
ــگاه  دانشــــ

ی علوم پزشک
  مازندران

ــرب،   ــه عـ فاطمـ
ــایی   ــی رض مجتب
ــامبیز  راد، کــــــ

ماعیل نیــــا اســــ
  کمی-)1394(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کارکنــــــــان 
دانشــگاه علــوم 

 یپزشــــــــک
  مازندران

ــر302  -نفــــ
جـــــــــدول 
ــی  کرجســـــ

ــان  -ومورگـــ
تصادفی طبقـه  

  اي

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  صوري

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

آزمون ضریب 

هبســـــــتگی 

ــون و  پیرســـ

 رگرسیون

  تایید رابطه معنادار منفی بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان   یجهنت

ــ و  یطراحــ
ــون  آزمـــــ

ــو از  ییالگــ
ــایپ و  ندهایش
 امــــدهايیپ

ــم ــاد  مه اعتی
بــه کــار در  
ــان  کارکنــــ

  شرکت گاز 

عبدالزهرا نعـامی،  
نســرین ارشــدي، 
ــادم   ــرا خــ زهــ
ــدي   ــولی، مه دزف
ــنش   ــایی مـ رضـ

  کمی -)1392(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کارکنـان   یتمام
شـرکت   یرسم

  گاز اهواز

ــر220  -نفــــ
  تصادفی ساده

ــه  ــاره ب اش
اعتبـــار در 
ــات  تحقیق

  قبل

اشاره به اعتبار 
ــات  در تحقیقـ

  قبل

ــه   ــتگی ب دلبس
کــار، احســاس 
کشش و اجبار 
در کــار، لــذت 

 در کار

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 آموس

  نتیجه

یاد به کار، رابطه مثبت بین وجدانی بودن و بعد مثبت اعتیاد به کار، رابطـه مثبـت و معنـادار    تایید رابطه مثبت بین برون گرایی و بعد مثبت اعت

ن فشار کـار  بین وجدانی بودن و بعد منفی اعتباد به کار، رابطه منفی و معنادار بین فشار کار و بعد مثبت اعتیاد به کار، رابطه مثبت و معنادار بی

بت و معنی دار بین حمایت سرپرست و بعد مثبت اعتیاد به کار، رابطـه مثبـت و معنـی دار بـین خشـنودي      و بعد منفی اعتباد به کار، رابطه مث

  شغلی و بعد مثبت اعتیاد به کار، 

 مقاالت خارجی

ــق   ــاثیر تعل ت
ــاطر و  خــــ
اعتیاد به کـار  
بــــر رفــــاه 

  کارکنان

جیســــــــنس و 
-)2014(همکاران

  کمی

پرسشــــنامه دل 
لیبــــــــــانو و 
ــاران  همکــــــ

)2010(  

ــجویان  دانشـــ
دکتــراي یــک  
ــگاه در  دانشـــ

  بلژیک

 -نفــــــر 425
روش اشــــاره 

  نشده

ــی  روایـــ
محتـــوا و 
ــی  روایـــ

  عاملی

شامل ابعاد کار   آلفاي کرونباخ
ــاري و  اجبــــ
کاربیش از حد 

  و وسواسی

  

مدل معـادالت  

 ساختاري 

  ، استرس ادراك شده و مشکالت خوابتایید تاثیر واسطه اي اعتیاد به کار بر رابطه بین حمایت ادراك شده از سوي همکار و رضایت شغلی  نتیجه
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اعتیاد به کار 
در سازمان 

نقش : ها
ارزش هاي 

 سازمانی

-)2001(بـــورك 
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــارغ  فـــــــــ
التحصـــــیالن 
رشته ام بـی اي  

  در کاناد

 -نفــــــر 530
تصـــــادفی از 
روي لیســــت 
فـــــــــــارغ 

   –التحصیالن

ــاره  اشــــ
  نشده

عجین شدن   اشاره نشده
باکار، تمایل 

درونی در کار، 
 لذت از کار

  

آزمـــــــــون 

 همبستگی 

  زندگی در بین افراد معتاد به کار نسبت به افراد غیر معتاد به کار -تایید بیشتر بودن ارزش هاي سازمانی حمایت کننده از عدم تعادل کار  نتیجه

ــاد  ــاثیر اعتی ت
ــر   ــار ب ــه ک ب
رضـــایت در 
بــین مــدیران 

  در آمریکا

ــوي  -)2015(لــ
  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
نس و رابینـز  اسپ

)1992( 

ــارغ  فـــــــــ
ــیالن زن  التحص
رشته ام بـی اي  
ــاغل  در  شــــ

  آمریکا

 -نفــــــر 350
روش اشــــاره 

  نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

عجین شدن   آلفاي کرونباخ
باکار، احساس 
اشتیاق به کار، 

 لذت از کار

تحلیـــــــــل 

رگرســــــیون 

  چندگانه 

  نتیجه
عتیاد بـه کـار، تاییـد تعـدیلگري حمایـت اجتمـاعی در رابطـه بـین         تایید تبین بخش معناداري از واریانس رضایت شغلی و حرفه اي توسط ا

  رضایت شغلی و اعتیاد به کار 

رابطه کـار و  
  سالمتی 

شـــهناز عزیـــز و 
همکـــــــــاران 

  کمی-)2017(

 ریســکآزمــون 
اعتیاد به کار یـا  

WART  توســط
رابینســـــون در 

  1996سال 

کارکنان شـاغل  
ــاغل  در مشــــ
سازمانی منطقه 
ــرق   ــوب ش چن

  آمریکا

 -نفــــــر 194
روش اشــــاره 

  نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

تمایــــــــــل   اشاره نشده
ــی بــه   وسواس
کــار، کنتــرل،  
تخریب روابط 
ــذب در  و جــ
خــود، ضــعف 
در بـــه عهـــده 
ــش   ــرفتن نق گ
ــود،  ــاي خـ هـ

 خود ارزشی 

ــتگی  همبســـ

ــون و  پیرســـ

رگرســــــیون 

چندگانـــه بـــا 

اس پــــی اس 

  اس

  خانوادهتایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با سابقه بیماري هاي متابولیسم   نتیجه

ــه  ــاد ب از اعتی
ــا   ــار تــ کــ
ــودگی : فرسـ

ســـــــرمایه 
ــناختی  روانش
ــوان  ــه عنـ بـ

  میانجی

ــویر و  مـــــــــ
-)2017(همکاران

  کمی

پرسشنامه عزیـز  
ــاران  و همکــــ

)2013(  

ــان و  کارکنــــ
اعضــاي هیــات 
علمی دانشـگاه  
جنــوب شــرقی 

 آمریکا

ــر400  -نفــــ
ــل  ارســال ایمی
ــزار   ــرم اف ــا ن ب

listserve 

ــاره  اشــــ
  شنده

ــتگی    آلفاي کرونباخ همبســـ

ــون و  پیرســـ

رگرســــــیون 

چندگانـــه بـــا 

اس پــــی اس 

  اس

  تایید رابطه منفی اعتیاد به کار با سرمایه روانشناختی و رابطه مثبت اعتیاد به کار با فرسودگی  نتیجه

تعلــق خــاطر 
ــر  در برابــــ
: اعتیاد به کار

ــدل  تســت م
ــترش  -گســ

  تقاطع

بــاکر و همکــاران 
  کمی-)2013(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2009(  

ــاي  زوج هــــ
ــی داري  ژاپنـــ
فرزنـــد پـــیش 

 دبستان

 -نفــــــر 398
  اشاره نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

مدل معـادالت     آلفاي کرونباخ

ــا   ــاختاري ب س

  آموس
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  خانواده  –خانواده و رابطه معنادار اعتیاد به کار با تضاد رابطه کار  -تایید رابطه معنادار تعلق خاطر کاري با تسهیل رابطه کار  نتیجه

رابطه اعتیـاد  
ــه ــار و  بـ کـ

تعلــق خــاطر 
ــا   ــاري بـ کـ
ــرد  عمکلــــ

  کارآفرینی

ــکی و  گرجیوســ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2014(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS   لیبانو

ــاران  و همکــــ
)2010(  

ــان  کارآفرینــــ
  اسپانیا

 -نفــــــر 180
روش گلولـــه 

  برفی

ــی  روایـــ
ــرا  واگــــ
همگــرا بــا 

AVE  

مدل معـادالت     پایایی ترکیبی

ــا   ــاختاري ب س

  پی ال اس

  تفاوت براي اثرگذاري بر عملکرد از طریق تعلق خاطر کاري و اعتیاد به کار بصورت مثبت و منفیتایید بر وجود دو راه م  نتیجه

اعتیاد به کـار  
: و ســـالمت

ــنهاداتی  پیشـ
براي سازمان 

  ها

ــیالن و   ــک مـ مـ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2004(

ــنامه  پرسشـــــ
WorkBAT 

مــک مــیالن و  
ــاران  همکــــــ

)2002(  

ــان پــنج   کارکن
ســــــازمان در 

  نیوزلند

 -نفـــــر 421 
  نشدهاشاره 

ــاره  اشــــ
 نشده

: دوبعدشامل  آلفاي کرونباخ
تمایل درونی 
در کار، لذت 

 از کار

آزمـــــــــون 

  همبستگی

  نتیجه
یـاد بـه   تاکید بر عدم تاثیر آن چنان مضر اعتیاد به کار بر روي سالمتی و رفاه کارکنان در مقایسه با دیدگاه موجود مبنی بر مضر بودن مطلق اعت

  کار

اعتیاد به کار، 
زندگی 

انی و سازم
رفاه سازمانی 

در بین 
پرستاران 
 نروژي 

ــورك و  بــــــــ
-)2006(همکاران

  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

ــنج  پرســتاران پ
  مرکز در نروژ

ــر496  -نفــــ
روش اشــــاره 

  نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

عجین شدن با  آلفاي کرونباخ
کار، تمایل 

درونی در کار، 
 لذت از کار

تحلیـــــــــل 

رگرســــــیون 

 سلسله مراتبی

  یید رابطه معنادار ابعاد پنج گانه شخصیتی، اعتیاد به کار با رضایت شغلی و فرسودگیتا نتیجه

اعتیاد به کار، 
استرس، عدم 
تعادل کار و 
زندگی؛ نقش 

 جنسیت

 

شـــهناز عزیـــز و 
جانینگــــــــــام 

  کمی-)2008(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

کارکنـان حرفـه   
اي تمــام وقــت 
ــاغل در  شـــــ
ــاي   ــرکت ه ش
مشـــــاوره اي، 

ارستان ها و بیم
ــاي  دانشــگاه ه
چنــوب شــرقی 

  آمریکا

ــه  -نفــر 199 ب
مشـخص   طور

اشاره نشـده و  
لی هدفمند می 

  باشد

ــه  ــاره ب اش
تاییــــــد 
ــی در  روای
ــات  تحقیق

  قبلی

عجین شدن با   اشاره نشده
کار، تمایل 

درونی در کار، 
 لذت از کار

آزمـــــــــون 

 همبستگی

  ا اعتیاد به کار بدون توجه به متغیر جنسیتتایید رابطه تنش شغلی و عدم تعادل کار و زندگی ب نتیجه

خودکارآمدي 
و اعتیاد به 

کار به عنوان 
پیشایندهاي 
مدل تقاضاها 

و منابع 
 شغلی

ــاگلیلمی و  جــــ
-)2012(همکاران

  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2009(  

 -نفــــــر 224  مدیران مدارس
 اشاره نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

نباخ.آلفاي کر مدل معـادالت    

ــاخت ــا س اري ب

  آموس
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 نتیجه
تاکبد بر نقش واسطه اي تقاضاهاي شغلی در رابطه بین اعتیاد بـه کـار و فرسـودگی و نقـش واسـطه اي منـابع شـغلی در رابطـه بـین تعلـق           

  خودکارآمدي و تعلق خاطر کاري و فرسودگی 

اعتیاد به کـار  
و تعلق خاطر 
ــا   ــاري بـ کـ
ــر   ــد بـ تاکیـ
نقـــــــــش 
وضـــــعیت 
خلقــــــی و 
ــوانین  قـــــ
  متوقف کننده

ــژ و و ایــــــــــ
-)2011(همکاران

  کمی

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2008(  

ــانی از  کارکنـــ
چند سـازمان و  

  شرکت 

 -نفــــــر 173
  اشاره نشده

ــه  ــاره ب اش
کــاربرد در 
ــات  تحقیق

  قبل

شامل ابعاد کار   آلفاي کرونباخ
ــاري و  اجبــــ
کاربیش از حد 

  و وسواسی

 معـادالت مدل 

ــا   ــاختاري ب س

  آموس

  ار اعتیاد به کار با وضعیت خلقی منفی و استفاده افراد معتاد به کار از قانون توقف کافی بودن براي توقف فعالیت و کار تایید رابطه معناد  نتیجه

اعتیادبه کـار،  
ــار و  کــــــ
ــایت  رضــــ
شــغلی بــیش 
از حد و رفاه 
ــناختی  روانش
ــین  در بـــــ
اساتید ترکیـه  

  اي

بورك و همکاران 
  کمی-)2008(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

 

ضــاي هیــات اع
علمی در هفت 

  منظقه  ترکیه

 -نفــــــر 406
 اشاره نشده

ــه  ــاره ب اش
کــاربرد در 
ــات  تحقیق

  قبل

عجین شدن با   آلفاي کرونباخ
کار، تمایل 

درونی در کار، 
 لذت از کار

 تحلیـــــــــل

رگرســــــیون 

سلسله مراتبی 

با اس پی اس 

 اس

  کار و لذت از کار با رفتارهاي شغلی و رابطه معنادار لذت از کار با رفاه روانی  تایید رابطه معنادار دو جزء اعتیاد به کار یعنی تمایل درونی به  نتیجه

ــه بــین   رابط
اعتیاد به کـار  
ــاي  و رفتاره
ــگرانه  پرخاش

  کاري

بالـــــــــدوك و 
همکـــــــــاران 

  کمی-)2012(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2008(  

: دو موردشامل
یک سازمان 
بهداشتی در 

شمال ایتالیا و 
یک سازمان 

اظت از حف
محیط زیست 
 در مرکز ایتالیا

نفر و  574
 -نفر 282

روش اشاره 
 نشده

اشاره 
 نشده

شامل ابعاد کار   آلفاي کرونباخ
ــاري و  اجبــــ
کاربیش از حد 

  و وسواسی

تحلیـــــــــل 

رگرســــــیون 

  سلسله مراتبی

  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با رفتارهاي پرخاشگرانه و حالت عاطفی مرتبط با شغل  نتیجه

همبسته هاي 
شخصیتی بـا  

  اعتیاد به کار

بورك و همکاران 
  کمی-)2006(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

 

پنج مرکز 
مراقبت 
 پرستاري

-نفر 496
نمونه ناهمگن 
از پنج بخش 
ولی روش 
نمونه گیري 
اشاره نشده و 

 1022ارسال 
پرسشنامه از 
طریق ایمیل 

 شرکتی

اشاره 
 نشده

با عجین شدن   آلفاي کرونباخ
کار، تمایل 

درونی در کار، 
 لذت از کار

تحلیـــــــــل 

رگرســــــیون 

  سلسله مراتبی
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  تایید رابطه معنادار خودکارآمدي کلی با هر سه مولفه اعتیاد به کار، رابطه معنادار برون گرایی با عجین شدن با کار و لذت از کار  نتیجه

ــیت و  شخص
  اعتیاد به کار

  

جکســــــــون و 
همکـــــــــاران 

  کمی-)2016(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

  

سازمان ملی 
 استاندرد

نفر بـراي   464

ــه اول و  مطالع

نفــــر از  105

ــا   –آمریکــــ

گــــــردآوري 

ــی داده  اینترنتـ

  ها

اشاره 
 نشده

 آلفاي کرونباخ
  

ــریب   ضــــــ

ــتگی و  همبسـ

تحلیـــــــــل 

 رگرسیون 

  نتیجه
یابی با لذت از کار و ارتباط رویکرد اجتناب با تمایل درونـی  تاکید بر عدم ارتباط اعتیاد به کار با شخصیت توام با اعتیاد و ارتباط رویکرد دست

  به کار در کارکنان تمام وقت

محیط رقابتی 
ــه  ــاد ب و اعتی
کــار؛ ابعــاد   
ــده  ــی آین منف

  محوري

  

ــاران  ــر و همک کل
  کمی-)2016(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2008(  

کارکنانی از 
بخش 

خصوصی 
 آلمان

 -نفر 812
توزیع اینترنتی 

شنامه هاپرس  

 

اشاره 
 نشده

تحلیـــــــــل   آلفاي کرونباخ

رگرســــــیون 

 سلسله مراتبی

  تایید تاثیر معنادار فضاي رقابتی بر اعتیاد به کار و تشدید این رابطه با لحاظ کردن عامل آینده نگري   نتیجه

ــودگی،  فرسـ
تعلــق خــاطر 
ــاري و  کــــ

  اعتیاد به کار

اینانن و همکاران 
  کمی-)2014(

چهــار ســوال از 
ــنام ه پرسشـــــ

ریسک اعتیاد به 
ــار ) WART(کـ

  1999رابینسون 

ــجویان  دانشـــ
  فنالندي

 -نفــــــر 292
روش اشــــاره 

  نشده

ــی  روایـــ
ســــــازه، 
ــی  روایـــ
همگـــرا و 
ــی  روایـــ

  واگرا

تحلیـــــــــل    آلفاي کرونباخ

رگرســــــیون 

 لجستیک

  نتیجه
سـطح تجربـه بـاالي بـدبینی و     تاکید بر سطح تجربه باالي انرژي و مجذوب شدن در کار در افراد داراي سطح باالي تعلـق خـاطر کـاري و    

  خستگی در افراد داراي سطح باالي اعتیاد به کار 

کـافی، کـافی   
اســــــــت؛ 
ــایندهاي  پیش
شــــــناختی 

  اعتیاد به کار

وایــژ و همکــاران 
  کمی-)2014(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2009(  

ــک   ــان ی کارکن
ــگاه در  دانشـــ

  هلند

-نفــــــر 191
توزیع اینترنتی 
در دو مرحلــه 

ش به فاصله ش
روش  -مـــــاه

 اشاره نشده

ــی  روایـــ
ســازه بــا  
ــل  تحلیـــ
 عاملی 

شامل ابعاد کار  آلفاي کرونباخ
ــاري و  اجبــــ
کاربیش از حد 

  و وسواسی

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 آموس

  تاکید بر نقش قابل اهمیت پیشایندهاي شناختی در جلوگیري از اعتیاد به کار و خستگی   نتیجه
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اعتیاد به کار، 
ــالمتی و  ســ
ــذیرش  پــــ

  یشتنخو

چمبرلن و ژانـگ  
  کمی-)2009(

ــنامه  پرسشـــــ
ریسک اعتیاد به 
ــون   ــار رابینس ک

)1999( 

ــجویان  دانشـــ
ــگاه  دانشــــــ
midwestern   

 -نفــــــر 279
ــري   ــه گی نمون

  تصادفی

ــی  روایـــ
همگـــرا و 
ــه  ــاره ب اش
ــات  اثبــــ
ــی در  روای
ــات  تحقیق

  قبلی

ــریب   آلفاي کرونباخ ضــــــ

ــتگی  همبســـ

 پیرسون

  ه کار والدین و دانشجویان و تایید رابطه اعتیاد به کار، پذیرش خویشتن و رفاه روانشناختیتایید رابطه معنادار بین اعتیاد ب  نتیجه

اعتیاد به کار، 
تعلــق خــاطر 
ــاري و  کــــ
پیامــــدهاي 

  خانواده-کار

ــالرك و  کـــــــ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2013(

ــنامه  پرسشـــــ
ریسک اعتیاد به 
ــون   ــار رابینس ک

)1999( 

ــجویان  دانشـــ
مــــــدیریت و 
روانشناسی یک 
ــگاه در  دانشـــ

ب شــرقی جنــو
  آمریکا

 -نفــــــر 340
 گلوله برفی

ــاره  اشــــ
ــات  اثبــــ
ــی در  روای
ــات  تحقیق

  قبلی

ــات   ــاره اثب اش
ــایی در  پایــــ
 تحقیقات قبلی

و آلفـــــــاي  
  کرونباخ

تحلیل مسیر با   

ام پالس ورژن 

6  

  نتیجه
اسات مثبـت در رابطـه بـین    تاکیر بر نقش واسطه اي احساسات منفی در رابطه بین اعتیاد به کار و تضاد کار و زندگی و نقش واسطه اي احس

  تعلق خاطر کاري و تسهیل کار و زندگی 

اعتیاد به کار، 
فرســودگی و 
تعلــق خــاطر 

  کاري

ــوفلی و  شـــــــ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2008(

بعد کار اجباري 
از پرسشـــــنامه 
ریسک اعتیاد به 
ــون   ــار رابینس ک

و تمایــل  1999
درونی به کار از 
ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

1992  

ــانی  ــدیران می م
شـــرکت یـــک 

فنــــــاوري در 
  هلند 

 -نفــــــر 587
روش اشــــاره 

  نشده

ــی  روایـــ
  واگرا

کار اجبـاري و   آلفاي کرونباخ
تمایــل درونــی 

  به کار 

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

  آموس

  تاکید بر تمایز سه حوزه اعتیاد به کار، تعلق خاطر کاري و فرسودگی از همدیگر   نتیجه

اعتیاد به کـار  
و پیامــدهاي 
ــالقوه در  بـــ
رفـــــــاه و 

  سالمت

ــون و  اندرســـــ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2010(

ــنامه  پرسشـــــ
اسپنس و رابینـز  

)1992( 

  

کارکنان نروژي 
از پنج صـنعت  

  مختلف

 -نفــــــر 661
توزیع اینترنتی 

روش اشاره  –
 نشده

ــه  ــاره ب اش
ــات  تحقیق

  قبلی

عجین شدن بـا   آلفاي کرونباخ
ــل  ــار، تمایـ کـ
درونی در کار، 

  لذت از کار

تحلیـــــــــل 

ــا   ــیون ب رگرس

نـــرم افـــزار  

 ااستات

  نتیجه
تایید رابطه مثبت لذت از کار با رضایت شغلی و رضایت از زندگی و رابطه منفی آن با عالئم سالمتی ضعیف؛ و رابطه مثبت عجین شـدن بـا   

  کار و تمایل درونی به کار با رضایت شغلی

جهت گیـري  
نظــــارتی و 
رفــــــاه در 
ســــــازمان؛ 
نقــش اعتیــاد 
ــار و   ــه کـ بـ
تعلــق خــاطر 

کارلو و همکـاران  
  کمی-)2104(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

شــــــــوفلی و 
ــاران  همکــــــ

)2009(  

ــک   ــان ی کارکن
ســـــــــازمان 

  ایتالیایی

 -نفــــــر 233
  اشاره نشده

ــی  روایـــ
ــا   ــرا ب واگ
ــل  تحلیـــ
ــاملی  عـــ

  تاییدي

کار اجبـاري و   آلفاي کرونباخ
کــار بــیش از   

  حد

تحلیـــــــــل 
رگرســــیون و 
مدل معـادالت  

 ساختاري
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  کاري

  سودگی و فشار روانشناختی و نقش واسطه اي اعتیاد به کار و تعلق خاطر کاري در این رابطه تایید رابطه معنادار جهت گیري نظارتی با فر  نتیجه

ــدل دو  مــــ
وجهـــــی از 
اشــتیاق بــه  
کــار، روایــی 
اعتیاد به کـار  
و تعلق خاطر 

  کاري

کــاترین و بــوچ   
  کمی-)2014(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

ــان  دو کارکنـــ
سازمان متفاوت 

  در نروژ

 -نفــــــر 385
  اشاره نشده

ــی  روایـــ
ا ســازه بــ 

ــل  تحلیـــ
ــاملی  عـــ

 تاییدي

ــی  روایـــ
ــرا و  واگــ

 همگرا

کار اجبـاري و   آلفاي کرونباخ
کــار بــیش از   

  حد

تحلیـــــــــل 

رگرســــیون و 

مدل معـادالت  

  ساختاري

  نتیجه
تایید رابطه به ترتیب مثبت و منفی اشتیاق سازگار با رضایت از زندگی و فرسودگی و رابطـه بـه ترتیـب منفـی و مثبـت اشـتیاق اجبـاري بـا         

  ندگی و فرسودگی  با کنترل متغیرهاي تعلق خاطر کاري و اعتیاد به کار؛ رضایت از ز

همبسته هاي 
شــــــغلی و 
جمعیــــــت 
شــــــناختی 

  اعتیاد به کار

ــاریس و  تـــــــ
همکـــــــــاران 

  کمی-)2012(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

نفــر در  9160  کارکنان هلندي
ــه 9  -مرحلـــ

  اشاره نشده

ــاره  اشــــ
  نشده

کار اجبـاري و   اشاره نشده
کــار بــیش از   

  حد

تحلیـــــــــل 

 واریانس

  نتیجه

تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با نوع کار فرد و مشخص شدن میانگین اعتیاد به کار باال بـراي کارکنـان شـاغل در بخـش هـاي کشـاورزي،       

هـاي  براي کارکنان شاغل در بخش هاي بخش دولتی، شـرکت   پایینساخت و ساز، ارتباطات، مشاوره و کسب و کار و میانگین اعتیاد به کار 

  خدماتی، پرستاران و امداد رسانی 

نحــــــــوه  
تاثیرگـــذاري 
اعتیاد به کـار  
بر سالمت و 
ــرد  عملکــــ

  کارمند

شـــــــــیمیزو و 
همکـــــــــاران 

  کمی-)2010(

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

ــک   ــان ی کارکن
شرکت اتومبیل 
سازي در غرب 

 ژاپن

 -نفــــــر 757
ارســـال بــــه  
تمامی کارکنان 
و بازگشـــــت 

 این تعداد

ــه  ــاره ب اش
اعتبـــار در 
ــات  تحقیق

  لقب

کار اجبـاري و    آلفاي کرونباخ
کــار بــیش از   

 حد

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 آموس

  تایید رابطه معنادار اعتیاد به کار با مواجهه فعال، کاهش سالمتی و افزایش عملکرد شغلی  نتیجه

اعتیاد به کـار  
و تعلق خاطر 
ــاري؛ دو  کــ
ــی   ــیش بین پ
ــده  کننــــــ
ــاوت  متفــــ
عمکلــــرد و 

  رفاه آینده

 

-)2014(شیمیزو 
  یکم

ــنامه  پرسشـــــ
DUWAS 

ــک   ــان ی کارکن
شرکت اتومبیل 

  توکیوسازي در 

ــر1273 -نفـــ
ــوت از  دعــــ
تمامی کارکنان 
ــخگویی  و پاس

 این تعداد

ــه  ــاره ب اش
ــات  تحقیق

  +قبلی

آلفـــــــــاي 

اشاره +کرونباخ

ــات  ــه تحقیق ب

  قبلی

کار اجبـاري و  
کــار بــیش از   

 حد

مدل معـادالت  

ــا   ــاختاري ب س

 آموس

  نتیجه
کار با کاهش سالمتی و کاهش رضایت از رندگی و رابطه معنادار تعلق خاطر کاري با  افزایش رضایت از زندگی  تایید رابطه معنادار اعتیاد به

  . و عملکرد شغلی و سالمتی
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مقاله واجد شرایط براي بررسـی در بـین مقـاالت     55بعد از شناسایی و غربال گري و انتخاب  ،طور کلیه ب

آورده شـده و در ادامـه  بـا     1یت موجـود مقـاالت در جـدول    فارسی و التین بر مبناي روش پریزما، وضـع 

 محورهاي مهـم مقـاالت مطالعـه شـده پرداختـه شـده        تلخیص و نقدرویکردي کل نگرانه به جمع بندي و 

کمی، تبیین روابط متغیرها با اعتیاد  روش شناسیهمه مقاالت بررسی شده بر مبناي  تحلیلبا توجه به . است

ي هاي مستحکمی باشد که براین اساس یکی از  دغدغه هـاي اصـلی محقـق بررسـی     مبتنی بر تئور بایدبه 

توجه به چـارچوب هـاي اسـتفاده    . عمیق این مساله در مقاالت موجود و استخراج این تئوري ها بوده است

شده درجهت سنجش اعتیاد به کار در مقاالت نیز یکی دیگر از محورهاي مورد بررسی در مقـاالت بـوده و   

. راستا به ارائه مهم ترین چارچوب هاي استفاده شده در مقاالت بررسی شـده اقـدام گردیـده اسـت    در این 

به مطابق با مرور سیستماتیک انجام شده در ادبیات تحقیق می توان ادعا داشت که بورك و شوفلی  ،همچنین

کار به صورت تک نویسنده مقاالت، داراي بیشترین تعداد مقاله درباره اعتیاد به  عنوان مهم ترین نویسندگان

اندازه گیري اعتیاد به کار شاخص اعتیاد به کـار   به منظورشوفلی  .و یا مشترك با سایر نویسندگان می باشند

شناخته شده و داراي دو بعـد کـار اجبـاري و کـار      ١duwasعنوان   بااختصار  ههلندي را ارائه نمود که ب

برمبناي مقـاالت بررسـی   از مهم ترین خروجی هاي تحقیق،  به عنوان یکی در نهایت،. بیش از حد می باشد

  .شده داخلی و خارجی، مدلی فرایندي از متغیرهاي پیشایندي و پسایندي اعتیاد به کار ارائه شده است

  ی تبیین گر اعتیاد به کاریتئوري هاي زیربنا

فرضیه هاي مفروض بناي ، عدم کمی روش شناسییکی از نقدهاي وارده به تحقیقات مبتنی بر  ،لیک به طور

گرفتن از تئوري هاي مستحکم نظـري در جهـت   نشده در تحقیق بر تئوري هاي زیر بنایی مربوطه و کمک 

ویژه درتحقیقـات  ه در بیشتر تحقیقات مطالعه شده ب ،دیگر به عبارت. تبیین فرضیه هاي طرح شده می باشد

قبلی شده و بـه   گرفتهجمالی به تحقیقات انجام در مرحله تبیین فرضیه هاي تحقیق صرفا اشاره اي ا ،داخلی

تئوري هاي زیر بنایی که می توان از آنها در جهت تبیین رابطه متغیرهـاي مفـروض در مـدل تحقیـق بهـره      

که توجه به این نکته ضروري است که در روش شناسـی کمـی و در    درحالی. گرفت، اشاره اي نشده است

ان با بهره گیري از تئوري هاي سایر حوزه هاي علمی در تبیـین  بخش تبیین فرضیه هاي تحقیق حتی می تو

.  فرضیه هاي طراحی شده در یک حوزه علمی دیگر نظیر تحقیقات حوزه سازمان و مـدیریت بهـره جسـت   

در براین اساس و با توجه مشاهده چنین نقصی بویژه در تحقیقات داخلی، یکی از محورهـاي مـورد توجـه    

                                                           
١ the Dutch Work Addiction Scale 
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اعتیاد به کار با مفاهیم نزدیک به اعتیاد به کار به رابطه هاي زیربنایی تبین گر  جستجوي تئوري پژوهش،این 

و سـایر متغیرهـاي   زندگی، فرسودگی و تحلیل رفتگی  -لحاظ نظري همچون تعلق خاطر کاري، تعادل کار

  .  می باشدبررسی شده در ادبیات تحقیق 

  توسعه  –سرایت  تئوري

را  ١اثـر گسـترش و سـرایت   . ونگی رابطه کار و خانواده وجود داردگدو روش براي توجیه چ ،کلی به طور 

می توان مرتبط با سرایت و یا گسترش درون فردي یا بین حوزه اي تقاضاها و در نتیجه فشارهاي ناشـی از  

 -این حالت را می توان بـا تعـارض کـار   ). 2005بایرون (هاي غیرکاري دانست  آن از حوزه کاري به حوزه

و به عنوان  می کندکار با زندگی شخصی تداخل و یا تعارض پیدا  ،مرتبط دانست که در طی آنخانواده نیز 

آن فـرد منتقـل    ک فرد به حوزه زندگی خصوصی و خانوادگیفشارهاي مرتبط با کار از حوزه کاري ی ،مثال

 ،کـه در طـی آن  را می توان مرتبط با تقاطع بین افراد مختلف دانست   ٢اثر تقاطعی ،از سوي دیگر. می شود

تقاضاهاي شغلی و فشارهاي برآمده از آن با تقاضاها و شرایط افراد نزدیک فرد مثل اعضـاي خـانواده و یـا    

مـدل   ،کلـی  بـه طـور  ). 2001؛ وستمن و همکـاران  2009باکر و همکاران (دوستان فرد تقاطع پیدا می کند 

ـ    با ٣تقاطع-گسترش ن نکتـه تاکیـد دارد کـه در گـام اول،     ترکیب ادبیات مرتبط با گسترش و تقـاطع، بـر ای

استرس یا فشارهاي محیط کار یک فرد از حوزه کاري کارکنان به حوزه خانوادگی همـان فـرد انتقـال و یـا     

. و در گام بعدي با تقاضاهاي شریکان آن کارمند در محیط خانوادگی تقاطع پیـدا مـی کنـد    می یابدسرایت 

تمایل به کار بیش از حد دارند، به همـان میـزان نیـز تمایـل بـه       این امر نشان دهنده آن است که افرادي که

باز هم بـه همـان میـزان تمایـل     بی شک، و  نشان می دهندانتقال کار و الزامات مرتبط با کار به محیط خانه 

مطالعات زیاد دیگري نیز با تاکید بـر  . کمتري در جهت کمک به شریک خود در محیط خانه خواهند داشت

در گـام اول بـه   مرتبط با کار و فعالیـت هـاي کـاري    فشارهاي اعتیاد به کار،  :مواردي همچوناین نکته که 

و درگام بعدي بر شریک یک کارمند در محیط خانـه   می کنندمحیط خانه و خانواده سرایت وگسترش پیدا 

؛ شیمیزو و 2008و همکاران باکر (ارائه نموده اند  تقاطع -گسترشد، شواهدي در تایید مدل نتاثیر می گذار

  ). 2011ن همکارا

  5"و قوانین توقف 4به عنوان ورودي وضعیت خلقی" تئوري
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که  قابل توجه این استیکی از نکات مهم  ومی باشد حوزه روان شناسی  برآمده از تئوريکلی، این  به طور

بهـره  بـه کـار   اد آن براي تبیین رفتارهاي اجباري وسواسی شغلی نظیر اعتیمرتبط با می توان از مبانی نظري 

با توجه به وجود ابهام در تداخل برخی از جنبه هاي اعتیاد به کار با مفهـوم تعلـق خـاطر     ،همچنین .گرفت

تحقیقات اندکی به بررسی تفاوت هاي پیامدهاي شغلی مهمـی همچـون تعلـق خـاطر     در تا به حال کاري، 

رکی دال بـر روایـی   ادنبال فراهم نمودن مد با این حال می توان به. شده استکاري و اعتیاد به کار پرداخته 

 ،بـراین اسـاس  ). 2009bو شـوفلی و همکـاران    2006bشوفلی و همکاران (دو مفهوم بود این واگراي بین 

مـی توانـد فـراهم آورنـده مکـانیزم      ) 1998مـارتین و دویـویس،   ( به عنـوان ورودي  وضعیت خلقیتئوري 

می توان  ،دیگر به عبارت. عتیاد به کار و تعلق خاطر کاري باشدانگیزاننده زیربنایی متفاوت براي دو مفهوم ا

خود به عنوان یک ورودي  ١وضعیت خلقیمردم تمایل به تفسیر با توجه به این تئوري، چنین بیان نمود که 

اثرات مثبت یا  ، اینکهبا این وجود. متناسب، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت خود در جهت اهدافشان دارند

مـارتین و  (چگونه تفسیر خواهند شد، بستگی به اهدافی دارند که با آن احساسات همراه خواهنـد بـود  منفی 

کارکنـان   به عنوان مثال،. دارد ٢یا به طور ویژه بستگی به استفاده افراد از قوانین متوقف کننده) 1996استونر،

ن فعالیت لذت نمی برند که ایـن  ممکن است تصمیم به توقف یک فعالیت بنمایند به این دلیل که دیگر از آ

همچنین افراد ممکن است تصمیم به توقف یـک فعالیـت داشـته    . وضعیت اشاره به قانون توقف لذت دارد

این وضعیت نیز اشاره به  -به این دلیل که اعتقاد دارند که به اندازه کافی آن فعالیت انجام گرفته است ،باشند

که  فرض می کند) 2001مارتین ( به عنوان یک ورودي یت خلقیوضعتئوري . قانون توقف کافی بودن دارد

مثبـت باشـند،   خلقـی  درصورت استفاده یک فرد از قانون توقف کافی بودن، افرادي کـه در یـک وضـعیت    

 به عبـارت . احساسات مثبت خود را به عنوان نشانه اي مبنی بر کافی بودن انجام آن فعالیت خواهند دانست

ه همین ترتیب افـرادي  ب. خود رسیده و دیگر تمایلی به ادامه آن فعالیت نخواهند داشتافراد به نتیجه  ،دیگر

گونه تعبیر داشته باشند کـه احساساتشـان نشـانه اي بـر      منفی باشند، ممکن است این وضعیت خلقیکه در 

آنها بـر آن فعالیـت    ورزيعدم ارضاي آنها از انجام آن کار بوده و  این وضعیت نیز منجر به تقویت استمرار

کـه افـرادي کـه در     گفـت در این راستا نیز در صورت استفاده از قانون توقف لذت بردن، مـی تـوان   . شود

منفی باشند، انتظار می رود که احساسات منفی شان را به عنوان نشانه اي مبنی بر عدم لذت  وضعیت خلقی

در حـالی کـه در   . شیدن  از آن فعالیت می نمایندو بر این اساس اقدام به دست ک بدانندبردن از آن فعالیت 
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