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ABSTRACT
Introduction and Purpose: Workaholism can be enjoyable, but at the same time, 
frustrating and problematic with positive and negative repercussions. This study 
aimed to investigate the relationship of workaholism and organizational silence 
with burnout in staff of Mazandaran University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive, correlational study was performed in 302 individuals 
selected through stratified random sampling. The data collection tools included 
Workaholism Analysis Questionnaire (Spence and Robbins, 1992), organizational 
silence questionnaire (Hashushian, 2013), and Maslach Burnout Inventory 
(Maslash and Jackson, 1981). To analyze the data, descriptive and inferential 
statistics (Pearson’s correlation coefficient test and regression analysis) were 
performed, using SPSS version 20.
Results: The mean of workaholism, organizational silence, burnout, and 
organizational commitment were 3.57±0.46, 2.89±0.71, 2.12±0.75, and 
4.18±0.73, respectively. There was a significant inverse relationship between 
workaholism and burnout, while there was a significant direct association 
between organizational silence and burnout. 
Conclusion: Considering our results regarding workaholism, organizational 
silence, burnout, and organizational commitment, designing and implementing 
training programs for staff to promote their awareness regarding these concepts 
can be beneficial.
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مقاله پژوهشی  

بررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در سال 1393

مقدمه و هدف: اعتياد به کار، اعتيادي است که می تواند لذت بخش ولی خسته کننده و مشکل ساز باشد. 
این حالت پيامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بين اعتياد به کار و 

سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، توصيفی از نوع همبستگی است. تعداد 302 نفر به روش نمونه گيری تصادفی 
طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های اعتياد به کار اسپنس و رابينز )1992(، سکوت 
از طریق نرم افزار  سازمانی هشوشيان )1392( و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون )1981( بود. داده ها 
SPSS 20 و با استفاده از روش های آمار توصيفی  و آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پيرسون و 

تحليل رگرسيونی( تجزیه وتحليل گردید.
ميانگين 0/46± 3/57 درصد، سکوت  با  به کار  اعتياد  مطالعه  متغيرهای  داد  نشان  مطالعه  نتایج  یافته ها: 
سازمانی 0/71±2/89، فرسودگی شغلی 0/75±2/12 و تعهد سازمانی 0/73± 4/18 بود. بين اعتياد به کار 
فرسودگی شغلی کارکنان  و  بين سکوت سازمانی  و  منفی  معنادار  رابطه ی  فرسودگی شغلی کارکنان  و 

رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه و شناخت از متغيرهای اعتياد به کار، سکوت سازمانی، فرسودگی 
شغلی، تعهد سازمانی پيشنهاد می شود، راهکارهای مناسب برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای 

آشنایی کارکنان با این مفاهيم ارائه شود.

کلمات کلیدی: اعتياد به کار، سکوت سازمانی، فرسودگی شغلی
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مقدمه

در حال حاضر، سازمان ها همه جنبه های مختلف زندگی 
انسان را در برگرفته است. انسان، سازمان را خلق می کند تا به وی 
خدمت کند؛ اما پس از مدتی، چنان شيفته و غرق در آن می شود 
که گویی خادم سازمان است ]1[. در بين مشاغل مختلف، مشاغلي 

مانند قضاوت، معلمي، استادي، پزشکي و مهندسي ارزش و منزلت 
باالیي در همه جوامع دارند و از این رو احتمال زیادي دارد که 
مناصب، عالوه بر پاداش هاي بيروني، به دليل  این  در  شاغل  افراد 
انگيزه هاي دروني با شغل خود عجين یا معتاد به کار شوند. اعتياد 
به کار، اعتيادي است که می تواند لذت بخش ولي خسته کننده و 
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عده اي این حالت را یک  مشکل ساز باشد؛ به گونه اي که حتي 
خود نيستند؛ ولي بدون  بيماري مي دانند. آنها الزاماً عاشق کار 
کار نمي توانند ساعات خود را بگذرانند و تصور مي کنند که تنها 
کساني هستند که مي توانند این کار به خصوص را انجام دهند. این 
وضعيت می تواند پيامدهای مثبتی داشته باشد؛ اما در عين حال، 

عوارض و پيامدهای منفی نيز دارد ]2[.
واجب انجام مي دهند و  افراد پرکار، کار را به عنوان اقدامی 
گاه آن را یک وظيفه ی ارضاکننده مي دانند؛ ولي معتادان به کار، 
کار خود را به عنوان فضای امني در نظر مي گيرند که مي توانند در 
حين انجام آن، از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از کار دور 
شوند. افراد پرکار مي دانند چگونه و در چه زماني محدودیت هایی 
براي کار خود قائل شوند تا بتوانند به طور مناسب در کنار خانواده 
ولي کار براي معتادان به کار، باالترین  و دوستان حضور یابند؛ 
اهميت را در فهرست امور زندگي دارد و به خاطر الزامات کار، 

نمي توانند زمان کافي به خانواده و دوستان اختصاص دهند ]3[.
هر چند که اکثر موارد اعتياد به کار، در یک شغل با درآمد 
در کساني که به طرز  ممکن است  حالت  باال می باشد؛ اما این 
افراطي به ورزش، موسيقي، هنر و مانند آن مي پردازند، نيز صدق 
کند. این اصطالح در بسياري از موارد به اشتباه در مورد شخصيت 
به کار برده مي شود که عالوه بر داشتن  افراد پرانرژي و پرتالش 
رابطه خوب با همکاران، لذت بردن از فعاليت هاي فاقد سود مالي، 
استراحت کافي و حضور مناسب در خانواده و جامعه، زمان زیادي 

را نيز براي کار در نظر مي گيرند ]4[.
اسپنس و رابينز، اعتقاد دارند که اعتياد به کار براساس ميزان و 
درجه، داراي مؤلفه هایی همچون عجين شدن با کار، تمایل درونی 
به کار و لذت از کار می باشد. در افراد معتاد به کار، درجه عجين 
شدن با کار باال است و تمایل و کشش بسيار زیادي به کار دارند؛ 
ولی از کار لذت زیادي نمی برند. در مقابل، مشتاقان به کار با کار 
به  عجين می شوند، از کارشان لذت می برند؛ ولی کشش افراطی 
کار ندارند ]5[. همچنين تاریزا و همکاران، اعتقاد دارند معتادان به 

کار خوب، به صورت فعال درگير در کار هستند و افرادي مشتاق، 
فداکار، ایثارگر و جذاب می باشند؛ در حالی که معتادان به کار بد، 

به گونه اي افراطی و بيش از حد به کار می پردازند ]6[.
اگر چه امروزه به دليل این که کارکنان زیر فشار مالی زیادی 
هستند، بيشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی است؛ ولی به 
تدریج، کارکنان عالقمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان 
استقالل شغلی در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس 
ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر با موانعی در زمينه خواسته های 
شغلی خود روبرو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته 
سازمان  نشوند، دچار سرخوردگی های شغلی و گوشه گيری در 
خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل 

سکوت و رکود سازمانی می شود ]7[.
گاهی اوقات محيط شغلی از نظر مدیریتی بی نظم و یا روش 
در اختيار یک مدیر مستبد است که از نظر  مدیریتی اشتباه و 
روانشناسان این محيط استرس زا می باشد ]8[. به نظر لو و همکاران، 
تأثير فشار روانی بر بازدهی و اثربخشی سازمانی از طریق عملکرد 
به  می تواند  روانی  فشار  نهایت  در  و  است  شغل  ترک  و  ضعيف 
ضعف  به  فرد  آن  در  که  پدیده ای  شود،  منجر  شغلی  فرسودگی 
افراد  به  نسبت  شده،  دچار  روانی-جسمانی  قوای  تحليل رفتگی  و 
به  او  نفس  و عزت  کارایی  و  می شود  بی تفاوت  محيط کار خود 
فرسودگی شغلی حالتی از  واقع،  در   .]9[ می بيند  آسيب  شدت 
خستگی و ناکامی است که به علت از خودگذشتگی فرد در روش 
نمی شود، به  یا ارتباطی که به وصول نتيجه دلخواه منجر  زندگی 
وجود می آید ]10[. نتایج پژوهش شعبانی بهار و محمودیان نشان 
داد که بين اعتياد به کار و تحليل رفتگی شغلی دبيران تربيت بدنی، 
همچنين بين اعتياد به  معناداري وجود دارد.  همبستگی مستقيم 
کار و مؤلفه هاي شدت خستگی عاطفی، فراوانی و شدت فقدان 
فردي و شدت مسخ شخصيت رابطه مثبت و معناداري  موفقيت 
که  دادند  نشان  تحقيقی  در  همکاران  ویلمار و   .]11[ وجود دارد 
پيامدهاي  الزامات شغلی،  از حد،  بيش  کار  زمان  با  کار  به  اعتياد 
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سالمت  مشکالت  و  اجتماعی  روابط  پایين  کيفيت  مثبت،  کاري 
رابطه دارد؛ تحليل رفتگی شغلی با زمان کار بيش از حد بی ارتباط 
منفی،  کاري  پيامدهاي  منابع،  فقدان  شغل،  الزامات  با  اما  است؛ 
اجتماعی، مشکالت سالمت مرتبط می باشد.  پایين روابط  کيفيت 
یکدیگر  با  کار  به  اعتياد  و  شغلی  تحليل رفتگی  عوامل  همچنين 

همبستگی مثبت دارند ]12[.
سکوت  کار،  به  اعتياد  متغيرهای  شناخت  اهميت  به  توجه  با 
سازمانی، فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی و ارائه راهکارها برای 
افزایش تعهد سازمانی و تعيين حد مطلوب اعتياد به کار، این مطالعه 
به منظور بررسی رابطه اعتياد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی 

شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.

روشکار

همبستگی  نوع  از  توصيفي  مطالعه  یک  حاضر  پژوهش 
شاغل  کارکنان  کليه  شامل  پژوهش،  این  آماري  جامعه  می باشد. 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشکده های  و  مرکزی  ستاد  در 
در سال 1393 بود. حجم نمونه برابر 302 نفر از جدول کرجسی و 
مورگان به دست آمد. همچنين، برای انتخاب آزمودنی ها از روش 
نمونه گيری تصادفی طبقه ای بر حسب مراکز آموزشی )دانشگاه یا 
شد.  استفاده  مازندران(  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  دانشکده 
جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های اعتياد به کار اسپنس 
و رابينز ) 1992(، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون )1981( و 
سکوت سازمانی هشوشيان )1392( صورت گرفت. به منظور تعيين 
روایي صوری و محتوایي پرسشنامه ها، چند نسخه از آن در اختيار 
چند تن از کارشناسان و متخصصان قرار گرفت که روایی صوری 
پایایي،  مقدار  تعيين  برای  شد.  تأیيد  آنان  نظر  با  آن  محتوایی  و 
قرار گرفت که  از کارکنان  اختيار جمعی  تعداد 30 پرسشنامه در 
با محاسبه  به روش همسانی درونی و  از تکميل پرسشنامه ها،  پس 
برابر  اعتياد به کار  پرسشنامه های  پایایی  کرونباخ،  آلفای  ضریب 

0/77، سکوت سازمانی برابر 0/86 و فرسودگی شغلی برابر 0/87 
پایایي مطلوبی برخوردار  از  محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها 
فراواني،  )محاسبه  توصيفی  آمار  روش های  از  داده ها  می باشند. 
آمار  و  انحراف معيار(  و  ميانگين  ستوني،  نمودار  فراواني،  درصد 
استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيونی( 

و با کمک نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحليل شدند.

یافتهها

مشخصات توصيفی افراد مورد مطالعه براساس مشخصه های 
سن، جنس، تحصيالت، وضعيت تأهل و سابقه کاری در جدول1 

آمده است.

جدول 1: مشخصات دموگرافیک نمونه های پژوهش در کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

درصدفراوانیمتغیر

جنسیت
14648مرد

15652زن

گروه های سنی

≥  307224

31 - 408930

41 - 50 12541

≤  51165

سطح تحصیالت

52دیپلم

248فوق دیپلم

15350لیسانس

10836فوق لیسانس

124دکتری

سابقه کار )به سال(

≥  5 7324

6 - 105217

11 - 15124

16 - 208930

≤  21 7625
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صورت  به  مطالعه  به  مربوط  مولفه های  توصيفی  اطالعات 
ميانگين و انحراف معيار در جدول 2 آورده شده است. بر این اساس 
ميانگين سازه اعتياد به کار 3/57، سازه تعهد سازمانی 4/18، سازه 

سکوت سازمانی 2/89، سازه فرسودگی شغلی 2/12 بوده است.
99 درصد  اطمينان  در سطح  آزمون آماری نشان داده است 
)α=0/01(، بين اعتياد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه 
بين سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان  منفی،  معنادار 
سازمانی  سکوت  و  کار  به  اعتياد  بين  و  مثبت  معنادار  رابطه 

کارکنان رابطه معنادار منفی وجود دارد )جدول 3(.
به کار و  اعتياد  متغيرهای پيش بين  بين  متغيره  همبستگی چند 
سکوت سازمانی با متغير مالک، فرسودگی شغلی برابر با 0/296 
عامل  چند  این  بين  ضعيف  همبستگی  دهنده  نشان  که  گردید 

می باشد.

بحثونتیجهگیری

سکوت  و  کار  به  اعتياد  رابطه  بررسی  به منظور  مطالعه  این 

پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  در  شغلی  فرسودگی  با  سازمانی 
فرسودگی  و  کار  به  اعتياد  بين  حاضر  مطالعه  در  گرفت.  انجام 
داشت؛  وجود  )غيرمستقيم(  منفی  معنادار  رابطه  کارکنان  شغلی 
یعنی  شد؛  گزارش   0/36 همبستگي  این  مقدار  که  به طوری 
دیگر،  سویی  از  است.  برقرار  متغير  دو  بين  ضعيف  همبستگی 
تغييرات  از  درصد   13 که  می دهد  نشان  تعيين  ضریب  محاسبه 
کارکنان  کار  به  اعتياد  افزایش  توسط  شغلی  فرسودگی  کاهش 
قابل تبيين است و برعکس. این نتایج نشان می دهند که کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جهت کاهش فرسودگی شغلی 
می توانند، ميزان اعتياد به کار را در خود اندازه گيری نموده و در 
صورتی که در حد متعارف نباشد، در جهت ارتقا آن تا رسيدن 
ميزان  افزایش  با  که  چرا  نمایند؛  اقدام  استاندارد  سطح  یک  به 
و  یافته  کاهش  کارکنان  شغلی  فرسودگی  ميزان  کار،  به  اعتياد 
سازمانی  تعهد  ميزان  بر  کار  به  اعتياد  ميزان  کاهش  با  برعکس 
و  الهی  خائف  یافته های  با  نتایج  این  می گردد.  افزوده  کارکنان 
اندراسن  همکاران؛  و  شوفلی  تلخابی؛  و  بهار  شعبانی  همکاران؛ 
در تبيين این یافته می توان   .]13-16[ است  همسو  همکاران  و 
با ادامه روند کار  گفت که کارکنان معتاد به کار در درازمدت 
و فعاليت، با مشکالت جسمانی و روانی روبرو شده که عالوه بر 
نيز دچار  اختالل در عملکرد فردی آنان، عملکرد اجتماعی آنها 
از شغل خود لذت می برند  ترتيب کمتر  این  اختالل می شود، به 
برای آنها دردآور و خسته کننده  و ادامه فعاليت در شغل کنونی 
خواهد شد و به عارضه ی فرسودگی شغلی دچار می شوند. از این 
کارکنان،  شغلی  فرسودگی  کاهش  جهت  می گردد  پيشنهاد  رو 
ميزان اعتياد به کار آنها شناسایی و در جهت پيشگيری و درمان 

اقدام مناسب صورت پذیرد.
شغلی  فرسودگی  و  سازمانی  سکوت  بين  مطالعه  این  در 
مقدار  که  به طوری  داشت؛  وجود  مثبت  معنادار  رابطه  کارکنان 
بين  ضعيفی  همبستگی  یعنی  شد؛  گزارش   0/47 همبستگي  این 
دو متغير برقرار است. از سویی دیگر، محاسبه ضریب تعيين نشان 

جدول 2: بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش در کارکنان دانشگاه 
)n= 302 ( علوم پزشکی مازندران

انحراف استانداردمیانگین نمونهمتغیرها

3/570/46اعتیاد به کار

2/890/71سکوت سازمانی

2/120/75فرسودگی شغلی

4/180/73تعهد سازمانی

جدول 3: آزمون آماری بررسی همبستگی بین متغیرهای مطالعه در 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فرسودگی شغلیسکوت سازمانیاعتیاد به کارمتغیرها

0/359 -0/237 -1اعتیاد به کار

10/471سکوت سازمانی

1فرسودگی شغلی
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می دهد که 22 درصد از تغييرات کاهش فرسودگی شغلی توسط 
کاهش سکوت سازمانی کارکنان قابل تبيين است و برعکس. این 
نتایج نشان می دهند که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
بر  حاکم  سکوت  جو  می توانند  شغلی  فرسودگی  کاهش  جهت 
سازمان محل کار خود را شکسته و نسبت به کمبودها و ضعف ها 
و یا حتی برشمردن نقاط قوت اظهار نظر نمایند؛ چرا که با کاهش 
سکوت سازمانی، ميزان فرسودگی شغلی کارکنان کاهش می یابد 
و بر عکس با افزایش جو سکوت در سازمان بر ميزان فرسودگی 
سعيدی،  یافته های  با  نتایج  این  می گردد.  افزوده  کارکنان  شغلی 
شاهزاده احمدی و دیميتریس و وکوال همسو است ]19-17[. در 
تبيين این یافته می توان گفت که کارکنانی که در سازمان سکوت 
شکست ها،  ضعف ها،  نمی توانند  آنکه  به دليل  می کنند،  اختيار 
بی تفاوت  آنها  به  نسبت  یا  و  نمایند  بيان  را  مشکالت و کمبودها 
باشند، راه حل های احتمالی را با خود مرور کرده؛ ولی از بيان آن 
واقع  تمسخر  مورد  یا  و  توبيخ شده  و می ترسند که  داشته  هراس 
استقامت،  شهامت،  ميزان  از  درازمدت  در  ترتيب  این  به  شوند. 
و  یأس  دچار  می شود،  کاسته  آنها  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت 
نوميدی می گردند، نگرانی بر آنها غلبه نموده و با بروز مشکالت 
شغلی  رضایت  جایگزین  شغلی  فرسودگی  روحی،  و  جسمی 
می شود. از این رو پيشنهاد می گردد شرایط و زمينه های الزم برای 
به  اظهار نظر کليه کارکنان در بخش های مختلف سازمان نسبت 
فراهم شود و کارکنانی که  بيان مشکالت، کمبودها و ضعف ها 
عالوه بر بيان مشکالت، راهکار ارائه می دهند؛ حتی با اهدا یک 

لوح تقدیر مورد تشویق و قدردانی واقع شوند.
متغيرهای  توسط  کارکنان  شغلی  فرسودگی  از  درصد   29/6
بقيه  و  است  پيش بينی  قابل  کار  به  اعتياد  و  سازمانی  سکوت 
تحقيق  این  در  که  می شود  تبيين  متغيرهایی  توسط  تغييرات 
شغلی  فرسودگی  کاهش  جهت  بنابراین  نشده اند؛  شناسایی 
سپس  داد،  کاهش  را  سازمانی  سکوت  باید  نخست  کارکنان 
اعتياد به کار کارکنان را تا حد طبيعی ارتقا داد. نتيجه ی پژوهش 

حاضر با یافته هاي پژوهش شعبانی بهار و محمودیان همسو است 
می توان گفت که سکوت  آمده  به دست  نتيجه ی  تبيين  در   .]11[
نگرانی، یأس و اضطراب  نااميدی،  باعث سرخوردگی،  سازمانی 
ایجاد و گسترش فرسودگی  به طوری که نقش آن در  گردیده؛ 
سبب  کار  به  اعتياد  دیگر،  سوی  از  است.  انکار  قابل  غير  شغلی 
حاضر  خود  کار  سر  موقع  به  که  آن  جای  به  کارکنان  می شود، 
در  نمایند،  ترک  را  آن  موقع  به  و  باشند  داشته  فعاليت  شوند، 
از  پس  کنند،  پيگيری  را  خود  شغلی  امور  کاری  ساعات  طول 
بازگشت از کار با شادی و نشاط در کنار خانواده خود باشند، از 
تا دیر وقت کار  استفاده کنند،  به نحو احسن  مرخصی های خود 
می کنند و زندگی خود را وقف کار و امور مربوط به شغل خود 
و  افسردگی  جسمی-روانی،  آسيب های  ترتيب،  این  به  می کنند. 
اضطراب، استرس و هيجان نه تنها سالمت جسمی، روحی-روانی 
ميزان  نتيجه  در  و  داده  را کاهش  آنها  بلکه رضایت شغلی  آنان؛ 
فرسودگی شغلی آنها افزایش می یابد. از این رو پيشنهاد می گردد 
جهت پيشگيری، کنترل و کاهش فرسودگی شغلی، جو سکوت 
به  کارکنان  و  شده  شکسته  وجود  صورت  در  سازمان  بر  حاکم 
اظهار نظر و بيان کمبودها و ضعف ها تشویق گردند. سپس اعتياد 

به کار کارکنان در حد نرمال قرار گيرد.
با توجه به نتایج مطالعه و شناخت از متغيرهای اعتياد به کار، 
سکوت سازمانی، فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی پيشنهاد می شود، راهکارهای مناسبی نسبت 
به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران و کارکنان 

در مورد این مفاهيم ارائه شود.

قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فاطمه عرب 
محترم  کارکنان  و  مدیران  همکاری  از  می دانيم   الزم  می باشد. 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران صميمانه قدردانی نمایيم.
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