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  مقدمه

ساز كننده و مشكلبخش يا خستهتواند لذتي شخص مياسـت كـه بـرا اعتيادي، 1كاربه اعتياد

-كه در دسته اختالالت وسواس گونه قرار مي داننديم يك بيماريحالـت را اين  ايعدهباشد. 

افـراد اعتقاد دارند كه اگر كار نكنند، دنيا بر سرشان خراب خواهـد  اينگيرد. مشكل اين است كه 

-ند يا كوشش براي رسيدن به مدارج باال از خود نشان نميستهها لزوماً عاشق كار خود شـد. آن

كار به خصـوص را  آنتواند دهند. اگر شخصي تصور كند كـه خودش تنها كسي است كه مي

 يكبـه كـار در  اعتيادهرچند كه اكثر موارد  آيد،ميبه شمار بيمار  يادزاحتمالانجـام دهـد، به

ن حالت ممكن است در كساني كه به طرز افراطي بـه ورزش، شغل با درآمد باال همراه است، اما اي

از  بسياري اصـطالح در ) اين0200، 2بورك، هم صدق كند (پردازنديهنـر و مانند آن م  يقي،موس

شود كـه عـالوه برداشتن كاربرده ميو پرتالش به ياشتباه در مورد شخصيت افراد پرانرژ مـوارد به

فاقـد سـود مـالي، اسـتراحت كـافي و حضـور  هاييتبردن از فعال رابطه خوب با همكاران، لذت

و  زارعي متين( گيرندميرا هم براي كار در نظر  ياديمناسب در خانواده و جامعه، زمان ز

  ). 1389 ،كهساريجمشيدي 

زندگي  و خانواده براي كه كندمي رفتار نحوى به فرد آن طي كه است وضعيتى كار، به اعتياد

 ايطورگسترده به كار به اعتياد واژه. است آورزيان آن از خارج و كار محيط در وى ياجتماع

 رو، اين از. است شده آن انجام درباره كمي تجربي هاىپژوهش ولي گرفته، قرار مورد استفاده

 ،، شكاريعنايتي( ندارد وجود آن مختلف هاىجنبه و معاني درباره چندانى توافق و نظر اتفاق

   . )1391، غفاري و شباني،طهماسبي

س شناروانو  كشيش 3توسط وين اوتـس 1968اصطالح اعتياد به كار اولين بار در سال 

 ). اوتس2000بورك، ( گرفته شد كاربه معتاد يك اعترافات عنوان تحت كتابش در آمريكايي
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 نياز كار به تادمع فرد وى، اعتقاد به. است دانسته وضعيتى به عادت كردن نوعى را كار به اعتياد

 واژه درباره را آكادميك تعريف اولين) 1992( 1رابينز و دارد. اسپنس كار انجام به يزيآمافراط

 افراد يهابرداشت وها نگرش برخى از كار به اعتياد ها،آن اعتقاد بهاند. كرده بيان كار به اعتياد

 كار انجام به زياد يرانهگسخت ياتروح كار، در فراوان درگيرى كار به معتاد فرد. گيردمي نشأت

انساني اهميت و  برد. سرمايهيم خود كار از كمى لذت و دارد كار به بسيارى درونى اشتياق يا

مطالعه رفتار افراد در سازمان،  به همين خاطر به اهداف سازماني دارد و  يدندررس بسيار مهم نقش

بستگي دل ،در اعتياد به كار. جلب كرده استتوجه بسياري از متخصصان رفتار سازماني را به خود 

كه كمال  ناكامي خواهد شدو باعث شك و ترديد و افزايش  وجود دارد در حد باالغير ايمن 

بستگي وجود همچنين در درگير شدن در كار (تعامل در كار) خطر دل گردد،ناسازگار تلقي مي

ها و است و شخص مرز بين مهارتزيرا فرد در كار خود داراي حالت روحي متعادلي  ؛ندارد

اي از كمال سازگار خواهد رسيد و در كار به استانداردها را در كار پيدا خواهد نمود و به مرحله

توســط  1970بستگي در دهــه نظريــه دل). 1390تلخابي،هيچ مشكلي بر نخواهد خورد (شعباني و 

، 3كارپنترو  يوسفبـه نقـل از  ؛1980ي، مطرح شـد (بـالب 2درمانگري به نام بالبي پزشك وروان

تر در شغل معلمي ممكن است موارد اعتياد به كار را در افراد شاغل به اين حرفه بيش ).2013

تغيير كرده است و به دليل خصوصيات عيني  شانيزيرا افراد مرز بين كار وزندگ ؛كردمشاهده 

افراد در كار خود دچار كمبود  يرهغ و جنبه ذهنيت فرد ازجمله محدود بودن ساعت كار و شغل

 زمان هستند و حتي مجبورند براي به اتمام رساندن كار يكسري از وظايف خود را از جمله

هاي امتحاني) را در محل خانه خود انجام دهند و براي آمادگي در كار (تصحيح كردن برگه

شود كه هميشه اعث ميفرداي خود، ساعات استراحت خود را به مطالعه اختصاص دهند و اين ب

 بستگي غير ايمن است.دهنده دلنشان يناحساس خستگي كنند و سالمتشان به خطر بيافتد و ا
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 شانيريشود كه اين قشر خطرپذحقوق و مزايا و امكانات محدود معلمان بيان مي يلهمچنين به دل

ها عجين شدن اين آنزيرا محدود بودن حقوق معلمان و امكانات  ؛استتر در اعتياد به كار بيش

   .توان مشاهده نمود) ميغيرهصورت عناوين مختلف (تدريس خصوصي و قشر را در كار به

كـه از دو   اسـت ) 2013 1تزينر و تانـامي (مدل تعديل يافته در اين پژوهش برگرفته شده از مدل 

دوم بـه  غير ايمن) و گـروه   –بستگي است (ايمن ي دلهاسبكتشكيل شده است. گروه اول  گروه

 و دهندمي انجام واجب مورد عنوانبه را كار گردد كهكوشا بر مي هاي بالقوه نحوه كار افرادانگيزه

را بـا اعتيـاد بـه كـار      هـا آنتـوان  دانند و درواقـع مـي  مي ارضاكننده وظيفه يك راآن  هاييزمان در

  مرتبط دانست. 

 ذكر به كار اعتياد انواع به ابتال براي زيادي داليل شناختي،جامعه و ختيشناروان هاينظريه

 :اندفراوان زير عالئم آن در كه است بودن مشغول به ناپذيرتسكين نياز نوعي كار،به اعتياد .كنندمي

 تمامي و كنندمي بيان هست ازآنچه تركم را خود رفتاري ساعات افراد اين معتادان همه مثل: انكار

 گيرندمي ناديده اند،مشغول كار به مربوط مسائل به عطيلت روزهاي و منزل كه در را ساعاتي

  ).1389كهساري، زارعي متين و جمشيدي (

و  سازمان در كه است هايينقش ،هستند آن ايفاگر جامعه در افراد كههايينقش جمله از

كاري  هايمحيط وارد را مفهوم اين كه بود كسي ) اولين1990( 2پذيرند. كانكار مي محيط

درگير  يا بوده درگير است، ممكن كاري نقش يك نيز در سازمان كاركنان كان نظر بهكرد. 

تحت  و مطيع را خود فرد آن در كه ختيشناروان وضعيتي  را كار در شدن درگير وي .نباشند

 خود درگيري فرد ). در1990كند (كان، مي تعريف ،آورددرمي سازمان در اشكاري نقش امر

 را و خود درآورده سازمان در كاري خود  نقش استخدام به عاطفي و شناختي فيزيكي، طوربه را

  كند. مي بيان خود نقش عملكرد راستاي در

                                                           

1 .Tziner &Tanami 
2.Kahn 
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 بين در كار به اعتياد پديده ) در پژوهشي با عنوان بررسي1389كهساري (جمشيدي زارعي و 

 تواندمي شخص رايب كه است اعتيادي ايران، به اين نتيجه رسيدند كه اعتياد به كار پرستاران

 بستگيدل يهاسبك ) در پژوهشي با عنوان رابطه1392نيرومند (. باشد سازمشكل يا و بخشلذت

 وسيلهبه تواندمي پردازش هويت نشان داد شادكامي يهاسبك گريباواسطه شادكامي و

 و جه، نوري علويپسنديده .شود بينيپيش هويت پردازش يهاسبكباواسطه  بستگيدل يهاسبك

 بين در سازماني تعهد و كار به اعتياد بين ) در پژوهشي با عنوان رابطه1392علويجه ( نوري

 سازماني تعهد و كار به اعتياد امين به اين نتيجه رسيدند كه بين انتظامي علوم دانشگاه كاركنان

هشي پژو ) در1391شباني ( و غفاري طهماسبي، شكاري، عنايتي،. دارد وجود معناداري رابطه

معكوس  رابطه بدني بهتربيت زن دبيران زندگي كيفيت و كار به اعتياد بين رابطه تحت عنوان تعيين

نريماني، يوسفي و كاظمي  دبيران دست يافتند. زندگي كيفيت و كار به اعتياد بين قوي با معناداري

 به بتاليانم شناختيروان بهزيستي باايمن  ) در پژوهشي نشان دادند كه بين دلبستگي1393(

 و) اجتنابي دوسوگرا( ناايمن دلبستگي سبك بين و مستقيم و معنادار يرابطه يادگيري هايناتواني

 .دارد وجود معكوس و معنادار يرابطه يادگيري هايناتواني به مبتاليان شناختيروان بهزيستي

ي هاسبكاثر وانعن با پژوهشي در )1393حيدري ( و عسگري احدي، هنرمند، زاده مهرابي مقدم،

 و ايمن بستگيدل سبك كه رسيدند نتيجه اين به برخودشكوفايي والدين يهاسبك وبستگي دل

 ) در1394صديقي ارفعي و نجاريان ( .دارد مثبت رابطه خودشكوفايي با مقتدر والدين سبك

 پسر و خترد دانشجويان در با ابراز وجود بستگيدل يهاسبك رابطه بررسي با عنوان پژوهشي

 داراي ابراز وجود دانشجويان با ايمن بستگيدل سبك كه ها نشان دادپژوهش آن پرداختند. نتايج

است. تيموپور،  منفي و معنادار رابطه داراي دوسوگرا و اجتنابي ناايمن سبك با و مثبت رابطه

 بررسين ) در پژوهشي با عنوا1394(المعلي لواساني و غ بشارت، رحيمي نژاد، حسين رشيدي

زنان به اين نتيجه رسيدند كه  در ناباروري با سازگاري با من استحكام و بستگيدل يهاسبك رابطه

 با سازگاري بين و معنادار مثبت بستگيهم ناباروري با سازگاري و ايمن بستگيدل سبك بين
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ارد. بورك د وجود معنادار منفي بستگيهم دوسوگرا بستگيدل و اجتنابي بستگيدل و ناباروري

 كار به معتادان اغلب كه داد نشان كاري زندگي كيفيت و كار به اعتياد ارتباط عنوان با) 2000(

 وارد زيادي زنان كه اخير هايسال در ويژهبه شودمي ديده نيز زنان در پديده اين اما هستند، مردان

ي هاسبك بين ارتباط ي) در پژوهشي با عنوان بررس2013( تزينر و تانامي .اندشده كار بازار

 كار دريافتند كه بين به اعتياد و كار تعامل با بالقوه شغلي انگيزش و گراييكمال بستگي،دل

 .كار رابطه مثبت وجود دارد به اعتياد و كار تعامل با شغلي انگيزش بستگي ودل يهاسبك

 و كار به ان اعتياددر پژوهشي تحت عنو )2014( 1پالسن و دي كارو، آندرسون كراوينا، فالكو،

 نشان دادند كه نمرات خطر، عامل عنوانبه كودكان و والدين بين رابطه: كار با شدن درگيري

و  ، كاميامااسچائوفيل شيمازو، .ارتباط معنادار دارد هاآن كودكان در خشونت با كار به معتاد پدران

درگير شدن در كار: دو  مقابل ) در پژوهشي تحت عنوان اعتياد به كار در2015( 2كاواكامي

 شدن در كار با كننده رفاه و عملكردآينده به اين نتيجه رسيدن كه اعتياد به كار و درگيربينيپيش

هم رابطه ضعيف و مستقيم دارند. اعتياد به كار همراه با افزايش در سالمت و كاهش رضايت 

رضايت از زندگي و عملكرد زندگي است. در مقابل درگير شدن در كار رابطه مستقيم با افزايش 

شدن  ضعيف با كار به اعتياد همچنين .دارد معكوس رابطه سالمت سطح كاهش با و دارد شغلي

 )2016 ،3جسمي رابطه مستقيم دارد (استايبر و داميان سالمت

 عوامل با آن ارتباط و كار به اعتياد ابعاد عنوان با پژوهشي در) 2017( 4شوكولر، رابنو و تزينر

 بين مثبت و دارمعنا آماري رابطه يك كه داد نشان هاآن هاييافته پرداختند، خارجي و داخلي

 و كار محرك از دارامعن آماري متقابل اثر يك همچنين و كار از بردن لذت و كار محرك

) در پژوهشي با 2018( 5تورشيم وپالسن  آندرسن، .دارد وجود كار از بردن لذت با خودانتقادي
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 دادند نشان سالمت، و پيامد كار با مرتبط زاعوامل استرس بين واسطه عنوانبه اد به كارعنوان اعتي

    .شوندمي متأثر كار به اعتياد وسيلهبه بسياري موارد در سالمت با كار از ناشي زار استرس عوامل كه

  روش

توصيفي ها، از نظر گردآوري داده هاي كاربردي واين پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش

 مدل آزمودن هدف با ساختاري معادالت نوع از همبستگي بستگي است (ماتريساز نوع هم

 بستگيهم هايماتريس صورت به هاداده مدل اين در. شودمي انجام متغيرها بين رابطه از خاصي

 در همچنين. شودمي تدوين متغيرها بين رگرسيون معادالت مجموعه يك و آمده در) كواريانس(

 مورد علي روابط شناخت منظور به متغيرها غيرمستقيم و مستقيم اثرهاي ساختاري معادالت لمد

بر يك جامعه  طور ويژهزيرا به ؛نظر روش انجام مطالعه موردي است گيرند). ازمي قرار محاسبه

  خاص تمركز دارد.

جامعه آماري پژوهش مجموع معلمان شهرستان  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

) 443آماري ( جامعه معلم از بين 215گيري تصادفي تعداد الهيجان است كه بر اساس نمونه

  انتخاب شده است.

 1رهازان و شاو نامه استانداردآوري اطالعات جهت آزمودن فرضيات از پرسشبراي جمع  

  سؤال است.  35استفاده شده است كه شامل 

سؤال)،  5ايمن ( بستگي غيرؤال)، دلس6ايمن( بستگيدل به مربوط نامه سؤاالتپرسش

سؤال) است 9كار( به اعتياد به مربوط سؤال) و سؤاالت15كار( در درگيرشدن به مربوط سؤاالت

گويه است. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است كه سؤاالت  35كه در مجموع داراي 

  نامه تا حد ممكن قابل فهم باشد. پرسش

معلم در مقاطع مختلف از شهرستان الهيجان  215اين تحقيق كنندگان در : شركت روش اجرا 

                                                           

1. Hazan & Shaver 
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نامه در اختيار ها از دو جنسيت با سنين مختلف و سوابق متفاوت بودند. سؤاالت پرسشبود. آن

-وتحليل آماري دادهآوري گرديد. در تجزيهنامه جمعها قرار گرفت و سپس بعد تكميل پرسشآن

 PLS3افزار اقل مربعات جزئي با استفاده از نرمنامه از روش حدهاي موجود در پرسش

وتحليل شدند. روابط بين متغيرها با استفاده از معادالت بخش ساختاري و سپس آزمون تجزيه

  ها مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.فرضيه

  نتايج

 1/8درصد مردان شركت داشتند كه  6/38درصد زنان و  4/61در اين پژوهش ازنظرجنسيت 

درصد كارشناسي،  6/53ديپلم، درصد فوق 9/14دهندگان داراي تحصيالت ديپلم، پاسخ درصد از

  .هستنددرصد دكترا  3/1درصد كارشناسي ارشد و  1/22

  
  . معادالت ساختاري1شكل 
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  ضرايب پايايي پرسشنامه اوليه و متغيرها در مدل ساختاري .1جدول 

  ضريب الفاي كرونباخ  ابعاد موردبررسي  متغيرها

  بستگي در كاري دلهاسبك
  892/0  بستگي ايمندل

  879/0  بستگي غير ايمندل

  درگير شدن در كار

  884/0  شور و حرارت در كار

  804/0  وقف شدن در كار

  899/0  غرق شدن  در كار

  877/0  اعتياد به كار اعتياد به كار

 
 M          SDتعداد سؤال              متغيرها

  منبستگي غير ايدل

  بستگي غير ايمندل

5                             473/3     314/1  

6                            44/3         33/1 

 23/1          56/3                            9  اعتياد به كار

  درگير شدن در كار شامل:

  كار در حرارت و شور

  وقف شدن در كار

  غرق شدن در كار

15                          92/2        37/1  

6                           3 2/3        23/1 

4                           95/2         29/1  

5                           58/3         31/1 

  

بطه بين معيار براي بررسي را) t )t-values ساختاري:  آزمون بخش برازش ارزيابي معيارهاي  

بيشتر شود، نشان از صحت  96/1از  tكه مقدار ها در مدل (بخش ساختاري) است. درصورتيسازه

  است.    درصد 95اي پژوهش در سطح اطمينان هداري فرضيهها و درنتيجه معنيي بين سازهرابطه

 هاي پژوهشي پايايي مطلوب پرسشنامهدهندهضريب الفاي كرونباخ به دست آمده نشان  

  است. 
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  هاي تحقيقآزمون فرضيه .3جدول 

ضريب مسير   فرضيه اول

  استاندارد

  تأييد يا t P (sig)آماره 

  تأييدعدم

  نتيجه

بستگي غير ايمن  بر دل

اعتياد به كار اثر معنادار 

  دارد.

265/0  16/8  ٠۵/٠ P<  تأثيربستگي غير ايمن دل  تائيد 

داري بر اعتياد مثبت و معنا

  به كار دارد.

ضريب مسير   رضيه دومف

  استاندارد

  تائيد يا t P (sig)آماره 

  تأييدعدم

  نتيجه

بستگي غير ايمن  بر دل

درگير شدن در كار اثر 

  معنادار دارد.

251/0-  631/8  ٠۵/٠ P< تأثيربستگي غير ايمن دل  تأييد 

منفي و معناداري بر درگير 

  شدن در كار دارد

ضريب مسير   فرضيه سوم

  استاندارد

  تأييد يا  t P (sig) آماره

  عدم تائيد

  نتيجه

بستگي ايمن بر اعتياد به دل

  كار اثر معنادار دارد.

15/0-  001/8  ٠۵/٠ P< منفي و  تأثيربستگي ايمن دل  تأييد

داري بر روي اعتياد به معنا

  كار دارد.

ضريب مسير   فرضيه چهارم

  استاندارد

تأييد يا  t P (sig)آماره 

  تأييدعدم

  نتيجه

ستگي ايمن بر بدل

درگيرشدن در كار اثر 

  معنادار دارد.

371/0  51/6  ٠۵/٠ P< مثبت  تأثيربستگي ايمن دل  تأييد

داري بر درگير شدن و معنا

  در كار دارد.

تواند پس از بررسي :توسط اين معيار محقق مي GOFمعيار : بخش كلي مدل 1معيار برازش

ي پژوهش خود ،برازش بخش كلي را نيز گيري و بخش ساختاري مدل كلبرازش بخش اندازه

را  36/0و  25/0 0/،1 )، سه مقدار2009( 2اسچرودر و ون اوپن -، اوداكركنكنترل نمايد. وتزلس

                                                           

1.fitness 
2. Wetzels, Odekerken- Schroder & Van Oppen 
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  اند. متوسط و قوي معرفي كرده عنوان مقادير ضعيف،به

��� = √0.710 ∗ 0.553 = 0.626 
  

است.  PLS افزارنرم ربستگي بين جمالت خطا ، يكي از فروض اساسي دعدم وجود خودهم

گويند. اگر بستگي سريالي ميبستگي يا همبستگي پسماندها با يكديگر را اصطالحاً خودهمهم

ولي آن را ناديده بگيريم، تخمين ضرايب بدون تورش ولي  ،بستگي وجود داشته باشدخودهم

حراف معيارها داراي رود و انهاي بزرگ نيز از بين نمي. اين ناكارايي حتي در نمونهاستناكارا 

و  25/0،  1/0كه سه مقدار با توجه به اينشود. هاي نادرست مي. اين امر منجر به استنتاجاستخطا 

)، 2009 ،و همكاران (وتزلس اندشدهمتوسط و قوي معرفي ،عنوان مقادير ضعيفبه 36/0

  ، حاكي از برازش بسيار مناسب مدل است.753/0مقدار

براي هر چهار فرضيه پژوهش از مقدار  tشود، مقدار مشاهده مي 3طور كه در جدول همان

استاندارد در فرضيه اول  . ضريب مسيراستدار تر بوده و نتيجه متغيرهاي پژوهش معنابزرگ 96/1

داراي  - 251/0اعتياد به كار، در فرضيه دوم با مقدار  متغير بر مثبت دارمعنا تأثير داراي 265/0با 

 منفي دارمعنا تأثير داراي -15/0منفي بر درگير شدن در كار، در فرضيه سوم با مقدار دار معنا تأثير

 كار در شدن درگير بر مثبت دارمعنا تأثير داراي 371/0و در فرضيه چهارم با مقدار كار به اعتياد بر

  است. 

  گيريبحث و نتيجه

ر بين معلمان در مقاطع بستگي بر اعتياد به كار دي دلهاسبكپژوهش حاضر به بررسي اثر 

بستگي غير ايمن  و اعتياد به كار داد كه بين دلهاي پژوهش نشان . يافتهپردازدمختلف تحصيلي مي

داري  وجود دارد. از طرف بستگي ايمن و درگير شدن در كار رابطه مثبت و معناو همچنين بين دل

بستگي ايمن و اعتياد به كار دل كار و همچنين در شدن و درگير ايمن غير بستگيديگر، بين دل

ام شده هاي انجهاي اين پژوهش همسو با نتايج پژوهشيافته وجود دارد. معناداري و منفي رابطه
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  ) است.2013تزينر و تانامي( و )2017()؛ شوكولر و همكاران 2015و همكاران ( توسط شيمازو

آورند، ن ممانعت به عمل ميهايي كه از احساس نياز به رشد خشنودي از خود كاركناسازمان

با موقعيت در كار به صورتي است كه  دهند. گاهي شيوه سازگاريبستگي در كار را كاهش ميدل

بستگي در ها كاهش دلشوند كه ازجمله آنبا علت ايجاد ضرر و زيان براي اهداف سازمان مي

بستگي كاري حاصل تعامل تر از حد استاندارد است. دلكار كاركنان و كار كردن در سطح پايين

بستگي كار افراد تا پذيرند كه ميزان دلها اين مطلب را ميفرد و كاراست. از يك طرف آن

هاي ها موقعيتي فردي آنان است، از طرف ديگر آنهاويژگيهاي قبلي و حدودي متأثر از زمينه

عتقدند كه با ثابت اند و مبستگي كاري مدنظر قرار دادهمحيطي و سازماني را در ايجاد دل

تري به يابد كه كنترل بيشبستگي در كاركنان افزايش ميهاي فردي، زماني دلداشتن تفاوتنگه

هاي خود استفاده كنند. تر از تواناييها فرصت داده شود تا بتوانند بيشها داده شود و نيز به آنآن

بستگي ايمن هد. دلدبستگي را افزايش مياحساس موفقيت و پيشرفت در كار سطح دل

كه غير ايمن منجر به رفتارهاي با پيامدهاي زياد منجر به عملكرد مثبت است، درحالياحتمالبه

بسيار منفي مانند ميل اجباري و احساس ناراحتي است و منجر به يك مبارزه مداوم با خود را در 

 ترس از ساخت و با آشكار اشتباهات را در بر خواهد گرفت. 

توجه، افرادي كه اعتياد به كار دارند ظاهراً قدرتمند و متكي هاي اقتصادي قابلباوجود موفقيت

ي يابد. رابطهها كاهش مينفس آنبه نفس، در درون متزلزل و ناپايدارند و درنتيجه اعتماد به 

يگر، زماني دعبارتمعكوس معنادار قوي بين اعتياد به كار و كيفيت زندگي دبيران وجود دارد. به

آيد. همچنين بين تر ميرود نمره كيفيت زندگي آنان پايينكه نمره اعتياد به كار معلمان باال مي

هاي كيفيت زندگي (سالمت عمومي، عملكرد اجتماعي، انرژي و احساسات اعتياد به كار و مؤلفه

بدني ان تربيتشود معلمدار وجود دارد. لذا توصيه ميي معكوس معناو سالمت رواني) رابطه

وتفريط در كار هميشه در حفظ همواره اعتدال در كار را رعايت كرده و ضمن اجتناب از افراط

  سالمت روحي و رواني خود كوشا و هوشيار باشند
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ييد أترا  دركار بستگي بر اعتياد به كار و درگيرشدني دلهاسبكاثر هاي پژوهش حاضر تهياف

نتايج  ،. در سطح نظرياستفاده كردان در دو سطح نظري و عملي تواين پژوهش مي نتايجنمود. از 

هاي ييد كند. در سطح عملي، يافتهأت را تكميل وهاي پيشين تواند نتايج پژوهشاين پژوهش مي

هاي جنبي اعتياد به كار و درگير ريزي براي كاهش زيانتواند براي تدوين برنامهمي پژوهش حاضر

هاي اين تحقيق يافتههمچنين  مورد استفاده قرار گيرد.به همراه دارد،  انكه براي معلم  شدن در كار

و ارتقاء  معلمانبراي برطرف نمودن استرس شغلي  ريزيگشايي در جهت برنامهتواند راهمي

   آنان باشد.المت و كيفيت زندگي س

ي تحت توجهطور قابلجاكه نتايج پژوهش نشانگر اين است كه درگير شدن در كار بهازآن

توان ادعا نمود كه با ارتقاي سطح عدالت در سازمان، عدالت سازماني است، مي ابعاد تأثير

وري و رضايت شود براي افزايش بهرهدرگيري كاركنان در كار افزايش يابد. بنابراين توصيه مي

. بستگي در كار معلمان افزايش يابدشغلي  نياز به رشد خشنودي كاركنان تقويت گردد تا دل

بستگي وري، تعهد سازماني، رضايت و غيره، دلمنظور افزايش بهرهشود بههمچنين، توصيه مي

   ايمن بر درگير شدن در كار را در بين معلمان تقويت گردد.

  منابع

). رابطه بين اعتياد به كار و تعهد 2139( .علويجه، فاطمه نوري و رضوان علويجه، نوري پسنديده، مريم؛

)، 1(27 ،توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني امين. كاركنان دانشگاه علوم انتظامي در بين سازماني

32-7.  

 .غالمعلي لواساني، مسعود و حسين رشيدي، بتول تيمورپور، نگار؛ بشارت، محمدعلي؛ رحيمي نژاد، عباس؛

مراجعه  زنان در ناباروري با سازگاري با من استحكام و بستگيدل يهاسبك رابطه ررسيب ).1394(

(بيمارستان امام خميني تهران) در  كننده به درمانگاه ناباروري مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر

  .15-24)،14(1، رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي  مجله .1393سال 
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Investigating the effect of attachment style on workaholism 
and engagement at work 

N. Seifollahi1 & T. Hasanzadeh2 
 

Abstract 
The present study aims to explain the effect of attachment styles on 

workaholism and engaging in work among teachers at different educational 
levels. The population included all male and female teachers in different 
schools of Lahijan. According to the nature of this study, 215 teachers from 
different schools of Lahijan were selected as the sample amounting to 443 
teachers. For the analysis of demographic variables and their measurement, 
descriptive statistics and SPSS software were used as well as inferential 
statistics. Data analysis and the hypothesis-testing were performed using 
structural equation modelling based on partial least squares using Smartpls 
software. The results of fitting the research model showed that unsafe 
attachment has a positive effect on workaholism and has a reciprocal effect 
on engagement at work. The results also revealed that the secure attachment 
style of teachers on engagement in work has a direct effect on workaholism.  
Also, the results of the study showed that the secure attachment style of 
teachers on work engagement has a direct effect on workaholism to work 

and has a reverse effect on workaholism to work. 

Keywords: Attachment styles, workaholism, engaging in work, teachers 
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