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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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مقدمه و هدف :اعتیاد به کار ،اعتيادي است كه میتواند لذتبخش ولی خستهکننده و مشکلساز باشد.
این حالت پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد .این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و
سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است .تعداد  302نفر به روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای اعتیاد به کار اسپنس و رابینز ( ،)1992سکوت
سازمانی هشوشیان ( )1392و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ( )1981بود .دادهها از طریق نرمافزار
 SPSS 20و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیونی) تجزیه وتحلیل گردید.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای مطالعه اعتیاد به کار با میانگین  3/57 ±0/46درصد ،سکوت
سازمانی  ،2/89±0/71فرسودگی شغلی  2/12±0/75و تعهد سازمانی  4/18 ±0/73بود .بین اعتیاد به کار
و فرسودگی شغلی کارکنان رابطهی معنادار منفی و بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان
رابطهی معنادار مثبت وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه و شناخت از متغیرهای اعتیاد به کار ،سکوت سازمانی ،فرسودگی
شغلی ،تعهد سازمانی پیشنهاد میشود ،راهکارهای مناسب برای طراحی و اجرای برنامههای آموزشی برای
آشنایی کارکنان با این مفاهیم ارائه شود.
کلمات کلیدی :اعتیاد به کار ،سکوت سازمانی ،فرسودگی شغلی
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مازندران در سال  .1393مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،زمستان 1394؛.21-27 :)4(1

مقدمه

مانند قضاوت ،معلمي ،استادي ،پزشکي و مهندسي ارزش و منزلت

در حال حاضر ،سازمانها همه جنبههاى مختلف زندگى

بااليي در همه جوامع دارند و از اين رو احتمال زيادي دارد كه

خدمت كند؛ اما پس از مدتى ،چنان شيفته و غرق در آن میشود

انگيزههاي دروني با شغل خود عجين يا معتاد به کار شوند .اعتياد

انسان را در برگرفته است .انسان ،سازمان را خلق میكند تا به وى

افراد شاغل در این مناصب ،عالوه بر پاداشهاي بيروني ،بهدليل

كه گويى خادم سازمان است [ .]1در بين مشاغل مختلف ،مشاغلي

به کار ،اعتيادي است كه میتواند لذتبخش ولي خستهکننده و
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مشکلساز باشد؛ به گونهاي که حتي عدهاي اين حالت را يک

کار خوب ،بهصورت فعال درگیر در کار هستند و افرادي مشتاق،

کار نميتوانند ساعات خود را بگذرانند و تصور ميکنند که تنها

به گونهاي افراطی و بیش از حد به کار میپردازند [.]6

بيماري ميدانند .آنها الزاماً عاشق کار خود نيستند؛ ولي بدون

وضعيت میتواند پيامدهاى مثبتى داشته باشد؛ اما در عين حال،
عوارض و پيامدهاى منفى نيز دارد [.]2

اگر چه امروزه بهدلیل این که کارکنان زیر فشار مالی زیادی

هستند ،بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی است؛ ولی به

تدریج ،کارکنان عالقمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان

افراد پركار ،كار را بهعنوان اقدامی واجب انجام ميدهند و

استقالل شغلی در کار خود هستند ،تا بدین طریق احساس

كار خود را بهعنوان فضای امني در نظر ميگيرند كه ميتوانند در

شغلی خود روبرو شوند یا بهعبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته

گاه آن را يك وظيفهی ارضاكننده ميدانند؛ ولي معتادان به كار،

حين انجام آن ،از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از كار دور

ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر با موانعی در زمینه خواستههای

نشوند ،دچار سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان

شوند .افراد پركار ميدانند چگونه و در چه زماني محدودیتهایی

خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیدههایی مثل

و دوستان حضور يابند؛ ولي كار براي معتادان به كار ،باالترين

گاهی اوقات محیط شغلی از نظر مدیریتی بینظم و یا روش

براي كار خود قائل شوند تا بتوانند بهطور مناسب در كنار خانواده
اهميت را در فهرست امور زندگي دارد و به خاطر الزامات كار،

نميتوانند زمان كافي به خانواده و دوستان اختصاص دهند [.]3

سکوت و رکود سازمانی میشود [.]7

مدیریتی اشتباه و در اختیار یک مدیر مستبد است که از نظر

روانشناسان این محیط استرسزا میباشد [ .]8به نظر لو و همکاران،

هر چند که اکثر موارد اعتياد به کار ،در يک شغل با درآمد

تأثیر فشار روانی بر بازدهی و اثربخشی سازمانی از طریق عملکرد

افراطي به ورزش ،موسيقي ،هنر و مانند آن ميپردازند ،نیز صدق

فرسودگی شغلی منجر شود ،پدیدهای که در آن فرد به ضعف

باال میباشد؛ اما اين حالت ممكن است در کساني که به طرز

ضعیف و ترک شغل است و در نهایت فشار روانی میتواند به

کند .اين اصطالح در بسياري از موارد به اشتباه در مورد شخصيت

و تحلیلرفتگی قوای روانی-جسمانی دچار شده ،نسبت به افراد

رابطه خوب با همکاران ،لذت بردن از فعاليتهاي فاقد سود مالي،

شدت آسیب میبیند [ .]9در واقع ،فرسودگی شغلی حالتی از

افراد پرانرژي و پرتالش به کار برده ميشود که عالوه بر داشتن
استراحت کافي و حضور مناسب در خانواده و جامعه ،زمان زيادي

را نیز براي کار در نظر ميگيرند [.]4

اسپنس و رابینز ،اعتقاد دارند که اعتیاد به کار براساس میزان و

محیط کار خود بیتفاوت میشود و کارایی و عزت نفس او به
خستگی و ناکامی است که به علت از خودگذشتگی فرد در روش
زندگی یا ارتباطی که به وصول نتیجه دلخواه منجر نمیشود ،به

وجود میآید [ .]10نتایج پژوهش شعبانی بهار و محمودیان نشان

درجه ،داراي مؤلفههایی همچون عجین شدن با کار ،تمایل درونی

داد که بین اعتیاد به کار و تحلیلرفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی،

شدن با کار باال است و تمایل و کشش بسیار زیادي به کار دارند؛

کار و مؤلفههاي شدت خستگی عاطفی ،فراوانی و شدت فقدان

به کار و لذت از کار میباشد .در افراد معتاد به کار ،درجه عجین

ولی از کار لذت زیادي نمیبرند .در مقابل ،مشتاقان به کار با کار

عجین میشوند ،از کارشان لذت میبرند؛ ولی کشش افراطی به

کار ندارند [ .]5همچنین تاریزا و همکاران ،اعتقاد دارند معتادان به

همبستگی مستقیم معناداري وجود دارد .همچنین بین اعتیاد به

موفقیت فردي و شدت مسخ شخصیت رابطه مثبت و معناداري

وجود دارد [ .]11ویلمار و همکاران در تحقیقی نشان دادند که
اعتیاد به کار با زمان کار بیش از حد ،الزامات شغلی ،پیامدهاي
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کساني هستند که ميتوانند اين کار بهخصوص را انجام دهند .اين

فداکار ،ایثارگر و جذاب میباشند؛ در حالی که معتادان به کار بد،
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کاري مثبت ،کیفیت پایین روابط اجتماعی و مشکالت سالمت

 ،0/77سکوت سازمانی برابر  0/86و فرسودگی شغلی برابر 0/87

است؛ اما با الزامات شغل ،فقدان منابع ،پیامدهاي کاري منفی،

میباشند .دادهها از روشهای آمار توصیفی (محاسبه فراواني،

رابطه دارد؛ تحلیلرفتگی شغلی با زمان کار بیش از حد بیارتباط

همچنین عوامل تحلیلرفتگی شغلی و اعتیاد به کار با یکدیگر
همبستگی مثبت دارند [.]12

با توجه به اهمیت شناخت متغیرهای اعتیاد به کار ،سکوت

سازمانی ،فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی و ارائه راهکارها برای
افزایش تعهد سازمانی و تعیین حد مطلوب اعتیاد به کار ،این مطالعه

بهمنظور بررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی
شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفي از نوع همبستگی

درصد فراواني ،نمودار ستوني ،میانگین و انحرافمعیار) و آمار
استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی)
و با کمک نرمافزار  SPSS 20تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها
مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه براساس مشخصههای

سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و سابقه کاری در جدول1
آمده است.

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

میباشد .جامعه آماري این پژوهش ،شامل كليه کارکنان شاغل
در ستاد مرکزی و دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جنسیت

در سال  1393بود .حجم نمونه برابر  302نفر از جدول کرجسی و
مورگان بهدست آمد .همچنین ،برای انتخاب آزمودنیها از روش

نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب مراکز آموزشی (دانشگاه یا

گروه های سنی

دانشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استفاده شد.

جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامههای اعتیاد به کار اسپنس

و رابینز (  ،)1992فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ( )1981و

سکوت سازمانی هشوشیان ( )1392صورت گرفت .بهمنظور تعيين

سطح تحصیالت

روايي صوری و محتوايي پرسشنامهها ،چند نسخه از آن در اختيار

چند تن از کارشناسان و متخصصان قرار گرفت که روایی صوری
و محتوایی آن با نظر آنان تأیید شد .برای تعيين مقدار پايايي،
تعداد  30پرسشنامه در اختیار جمعی از کارکنان قرار گرفت که

پس از تکميل پرسشنامهها ،به روش همسانی درونی و با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامههای اعتیاد به کار برابر

سابقه کار (به سال)

فراوانی

درصد

مرد

146

48

زن

156

52

≥ 30

72

24

31 - 40

89

30

41 - 50

125

41

≤ 51

16

5

دیپلم

5

2

فوق دیپلم

24

8

لیسانس

153

50

فوق لیسانس

108

36

دکتری

12

4

≥ 5

73

24

6 - 10

52

17

11 - 15

12

4

16 - 20

89

30

≤ 21

76

25
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کیفیت پایین روابط اجتماعی ،مشکالت سالمت مرتبط میباشد.

محاسبه شد که نشان داد پرسشنامهها از پايايي مطلوبی برخوردار
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جدول  :2بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش در کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ( )n= 302
متغیرها
اعتیاد به كار

3/57

0/46

سکوت سازمانی

2/89

0/71

فرسودگی شغلی

2/12

0/75

تعهد سازمانی

4/18

0/73

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

انجام گرفت .در مطالعه حاضر بین اعتیاد به کار و فرسودگی

شغلی کارکنان رابطه معنادار منفی (غیرمستقیم) وجود داشت؛

بهطوری كه مقدار اين همبستگي  0/36گزارش شد؛ یعنی
همبستگی ضعیف بین دو متغیر برقرار است .از سویی دیگر،

محاسبه ضریب تعیین نشان میدهد که  13درصد از تغییرات

کاهش فرسودگی شغلی توسط افزایش اعتیاد به کار کارکنان

قابل تبیین است و برعکس .این نتایج نشان میدهند که کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،جهت کاهش فرسودگی شغلی

متغیرها

اعتیاد به کار

سکوت سازمانی

فرسودگی شغلی

اعتیاد به کار

1

- 0/237

- 0/359

1

0/471

میتوانند ،میزان اعتیاد به کار را در خود اندازهگیری نموده و در

1

به یک سطح استاندارد اقدام نمایند؛ چرا که با افزایش میزان

سکوت سازمانی
فرسودگی شغلی

اطالعات توصیفی مولفههای مربوط به مطالعه به صورت

میانگین و انحراف معیار در جدول  2آورده شده است .بر این اساس

میانگین سازه اعتیاد به کار  ،3/57سازه تعهد سازمانی  ،4/18سازه
سکوت سازمانی  ،2/89سازه فرسودگی شغلی  2/12بوده است.

آزمون آماری نشان داده است در سطح اطمینان  99درصد

( ،)α=0/01بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه

معنادار منفی ،بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان

رابطه معنادار مثبت و بین اعتیاد به کار و سکوت سازمانی
کارکنان رابطه معنادار منفی وجود دارد (جدول .)3

همبستگی چند متغیره بین متغیرهای پیشبین اعتیاد به کار و

سکوت سازمانی با متغیر مالک ،فرسودگی شغلی برابر با 0/296

گردید که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین این چند عامل

میباشد.

صورتی که در حد متعارف نباشد ،در جهت ارتقا آن تا رسیدن

اعتیاد به کار ،میزان فرسودگی شغلی کارکنان کاهش یافته و

برعکس با کاهش میزان اعتیاد به کار بر میزان تعهد سازمانی

کارکنان افزوده میگردد .این نتایج با یافتههای خائف الهی و
همکاران؛ شعبانی بهار و تلخابی؛ شوفلی و همکاران؛ اندراسن

و همکاران همسو است [ .]13-16در تبیین این یافته میتوان

گفت که کارکنان معتاد به کار در درازمدت با ادامه روند کار

و فعالیت ،با مشکالت جسمانی و روانی روبرو شده که عالوه بر
اختالل در عملکرد فردی آنان ،عملکرد اجتماعی آنها نیز دچار

اختالل میشود ،به این ترتیب کمتر از شغل خود لذت میبرند

و ادامه فعالیت در شغل کنونی برای آنها دردآور و خستهکننده
خواهد شد و به عارضهی فرسودگی شغلی دچار میشوند .از این

رو پیشنهاد میگردد جهت کاهش فرسودگی شغلی کارکنان،
میزان اعتیاد به کار آنها شناسایی و در جهت پیشگیری و درمان
اقدام مناسب صورت پذیرد.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه بهمنظور بررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت

در این مطالعه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی

کارکنان رابطه معنادار مثبت وجود داشت؛ بهطوری كه مقدار

اين همبستگي  0/47گزارش شد؛ یعنی همبستگی ضعیفی بین

دو متغیر برقرار است .از سویی دیگر ،محاسبه ضریب تعیین نشان
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میانگین نمونه

انحراف استاندارد

سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 /26بررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393

میدهد که  22درصد از تغییرات کاهش فرسودگی شغلی توسط

حاضر با يافتههاي پژوهش شعبانی بهار و محمودیان همسو است

نتایج نشان میدهند که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران،

سازمانی باعث سرخوردگی ،ناامیدی ،نگرانی ،یأس و اضطراب

کاهش سکوت سازمانی کارکنان قابل تبیین است و برعکس .این

[ .]11در تبیین نتیجهی بهدست آمده میتوان گفت که سکوت

و یا حتی برشمردن نقاط قوت اظهار نظر نمایند؛ چرا که با کاهش

میشود ،کارکنان به جای آن که به موقع سر کار خود حاضر

سازمان محل کار خود را شکسته و نسبت به کمبودها و ضعفها
سکوت سازمانی ،میزان فرسودگی شغلی کارکنان کاهش مییابد
و بر عکس با افزایش جو سکوت در سازمان بر میزان فرسودگی

شغلی غیر قابل انکار است .از سوی دیگر ،اعتیاد به کار سبب
شوند ،فعالیت داشته باشند و به موقع آن را ترک نمایند ،در
طول ساعات کاری امور شغلی خود را پیگیری کنند ،پس از

شغلی کارکنان افزوده میگردد .این نتایج با یافتههای سعیدی،

بازگشت از کار با شادی و نشاط در کنار خانواده خود باشند ،از

تبیین این یافته میتوان گفت که کارکنانی که در سازمان سکوت

میکنند و زندگی خود را وقف کار و امور مربوط به شغل خود

شاهزاده احمدی و ديميتريس و وكوال همسو است [ .]17-19در

مرخصیهای خود به نحو احسن استفاده کنند ،تا دیر وقت کار

اختیار میکنند ،بهدلیل آنکه نمیتوانند ضعفها ،شکستها،

میکنند .به این ترتیب ،آسیبهای جسمی-روانی ،افسردگی و

باشند ،راه حلهای احتمالی را با خود مرور کرده؛ ولی از بیان آن

آنان؛ بلکه رضایت شغلی آنها را کاهش داده و در نتیجه میزان

مشکالت و کمبودها را بیان نمایند و یا نسبت به آنها بیتفاوت

اضطراب ،استرس و هیجان نه تنها سالمت جسمی ،روحی-روانی

هراس داشته و میترسند که توبیخ شده و یا مورد تمسخر واقع

فرسودگی شغلی آنها افزایش مییابد .از این رو پیشنهاد میگردد

عزت نفس و اعتماد به نفس آنها کاسته میشود ،دچار یأس و

حاکم بر سازمان در صورت وجود شکسته شده و کارکنان به

شوند .به این ترتیب در درازمدت از میزان شهامت ،استقامت،

نومیدی میگردند ،نگرانی بر آنها غلبه نموده و با بروز مشکالت

جهت پیشگیری ،کنترل و کاهش فرسودگی شغلی ،جو سکوت
اظهار نظر و بیان کمبودها و ضعف ها تشویق گردند .سپس اعتیاد

جسمی و روحی ،فرسودگی شغلی جایگزین رضایت شغلی

به کار کارکنان در حد نرمال قرار گیرد.

اظهار نظر کلیه کارکنان در بخشهای مختلف سازمان نسبت به

سکوت سازمانی ،فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان

عالوه بر بیان مشکالت ،راهکار ارائه میدهند؛ حتی با اهدا یک

به طراحی و اجرای برنامههای آموزشی برای مدیران و کارکنان

میشود .از این رو پیشنهاد میگردد شرایط و زمینههای الزم برای

بیان مشکالت ،کمبودها و ضعفها فراهم شود و کارکنانی که
لوح تقدیر مورد تشویق و قدردانی واقع شوند.

 29/6درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای

سکوت سازمانی و اعتیاد به کار قابل پیشبینی است و بقیه

تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق

شناسایی نشدهاند؛ بنابراین جهت کاهش فرسودگی شغلی

کارکنان نخست باید سکوت سازمانی را کاهش داد ،سپس

اعتیاد به کار کارکنان را تا حد طبیعی ارتقا داد .نتیجهی پژوهش

با توجه به نتایج مطالعه و شناخت از متغیرهای اعتیاد به کار،

دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد میشود ،راهکارهای مناسبی نسبت
در مورد این مفاهیم ارائه شود.

قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد فاطمه عرب

میباشد .الزم می دانیم از همکاری مدیران و کارکنان محترم
دانشگاه علوم پزشکی مازندران صمیمانه قدردانی نماییم.
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جهت کاهش فرسودگی شغلی میتوانند جو سکوت حاکم بر

گردیده؛ به طوری که نقش آن در ایجاد و گسترش فرسودگی

27/ فاطمه عرب و همکاران
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