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 (اعتیاد شغلی)اعتیاد به کار:  مقاله عنوان 

Subject : work addiction 

 سام نیك نام

 دانشجوي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه آزاد اسالمي 

Niknam.nisoc@gmail.com 

 ياسمن صمیمی

 mbaكارشناس ارشد 

Niknam.ys@gmail.com 

 

 چکیده

اين موضوع كه سرمايه انساني متخصص و دانش مدار بخشي از دارايي هاي يک سازمان و مهمترين مزيت رقابتي در 

امروزه ارائه محصوالت  اقتصاد دانش محور امروز است يکي از بديهیات مديريت منابع انساني به شمار مي رود و از آن جهت كه

و خدمات متفاوت و با كیفیت، كاهش هزينه ها، خالقیت و نوآوري و افزايش رقابت پذيري از مزاياي وجود منابع انساني كیفي 

نیاز به پیشرفت نیازي است مداوم كه از پايین  مك کله لند و اوتسبراساس نظريات انديشمنداني چون .و دانش مدار است

وي . اعتیاد به كار را نوعي خو گرفتن به چیزي مي داند: اتسهمچنین  پیشرفت نوسان دارد ترين سطحترين سطح تا باال

 .معتاد به كار را شخصي میداند كه نیاز فراواني به كار دارد

تمامي  برنامه ريزي براي منابع انساني در .بنابراين استراتژي كسب و كار سازمان ها بر محور منابع انساني متمركز شده است 

ابعاد از جمله مراحل جذب و گزينش، آموزش و بهسازي، مديريت استعدادها و مهمتر از همه نگهداشت نیروهاي ارزشي يکي 

 ،از راهکارهاي توسعه و بقاي سازمان هاست كه نیازمند توجه و تمامي سازمان هاي تولیدي در صددند تا با روش هاي جديد

  .كنند و در سازمان متبوع خود به كار گیرنداستعدادهاي مورد نیاز خود را شکار 

با توجه به ضرورت شناخت فرصت ها، چالش ها و ظرفیت هاي منابع انساني در صنعت نفت به عنوان يک صنعت مادر كه 

 .پردازم به نگارش اين مقاله مي نقش مهم و حیاتي در اداره و توسعه كشور دارد

 اعتیاد-معتاد به كار-اعتیاد شغلي:كلیدي واژگان
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 مقدمه

طبق نظر مك کله لند نیاز به پیشرفت نیازی است مداوم که از پايین ترين سطح تا باالترين سطح پیشرفت نوسان 

زمانی که يك کشش شديد فردی به سوی موفقیت درشغلی آنچنان نیرومند است که به ساير عوامل و حوزه .دارد

اعتیاد به "يا  "اعتیاد به کار ”  می گردد شايد بتوانیم به فرد برچسب توجه کمتری معطوفهای زندگی 

 .بزنیم”  پیشرفت

وی معتاد به کار را شخصی می داند که نیاز . اعتیاد به کار را نوعی خو گرفتن به چیزی می داند( 1791)اوتس 

سالمت جسمانی، شادی، روابط بین فردی و روحیه های زيادی را در  ها و تعارض فراوانی به کار دارد که اختالل

 .می آورد اجتماعی بودن، به وجود

مشکل اين است که . گیرد های وسواس گونه قرار می دانند که در دسته اختالل عده ای اين حالت را يك بیماری می

عاشق کار خود نیستند يا  آنها لزوماً .اين افراد اعتقاد دارند که اگر کار نکنند، دنیا بر سرشان خراب خواهد شد

 .کوششی برای رسیدن به مدارج باال از خود نشان نمی دهند

تواند يك کار بخصوص را انجام دهد، به احتمال زياد  اگر شخصی تصور کند که خودش تنها کسی است که می  

 .به شمار می آيد Workaholic يك معتاد به کار يا

اين باورند که اعتیاد و اشتیاق فراوان به کار، ناشی از شیفتگی فرد نسبت  برخی نظريه پردازان در زمینه اعتیاد، بر

افراد . يکی از صحنه های بروز خودشیفتگی، سازمانها هستند. نامند اينان اين افراد را خودشیفته می. به کار است

ه سعی دارند در زمان افراد خودشیفت. خودشیفته می توانند مهارتها و قابلیتهای خود را هنگام کار نمايان کنند

های موفق خود را جلوه دهند؛ از اين رو زمان زيادی را صرف کارمی  کار، توانايیهای خود را به رخ کشیده و تصمیم

 (wonneberg.2007)کنند 

های ژنتیك افراد، تربیت  خودشیفتگی يك ويژگی فطری ـ شخصیتی و بنیادی انسان است که بسته به نوع زمینه

ط رشد و شرايط اجتماعی و محیطی، ممکن است تشديد شده و يا شدت يابد، به نحوی که بر خانوادگی، شراي

 .های شخصیتی غالب شود ساير ويژگی

Narcissistic Personality Disorder )) 

 يکی از بزرگترين دغدغه های شاغلین در محیط کار به همین امر بستگی داشته و به راحتی

 .می تواند سالمت جسمی و ذهنی آنها را تحت الشعاع قرار دهد 
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بايد توجه داشت که انبوه مشکالت عديده ای که در پی اعتیاد به کار ايجاد می شوند نه به نوع شغل فرد مورد نظر 

در حقیقت اين مشکل می تواند برای کلیه افرادی که در شرکت ها، و . بستگی دارند و نه به جنسیت وی

سازمانهای دولتی مشغول به فعالیت هستند و يا حتی کسانی که به طور شخصی برای خود در هر حرفه ای کار می 

در ارزيابی های اجرايی به منظور پی ريزی استراتژی های کاربردی برای رفع اين اختالل که با . کنند، ايجاد شود

به . سر جهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتندمعرفی می گردد، افراد شاغل از سرا” آموزه های صنفی"عنوان 

همین دلیل وقتی در حال مطالعه ی اين مقاله بوده و احساس کرديد که مطالب آن در مورد شما صدق می کنند، 

 !احساس تنهايی نکنید، افراد زيادی مانند شما وجود دارند و در اين میان تنها نیستید

خواست فردی،  توجه کنید که اعتیاد کاری نتیجه. ر حیطه شغلی خود هستندبا استعداد و مدبر د ،بسیاری از افراد

در بسیاری از نمونه ها تعداد زيادی از  .بی استعدادی، نبود تحصیالت کافی، اشکاالت اخالقی و يا خانوادگی نیست

می دانند اين تنها چیزی که . افراديکه به اين اختالل دچار می شوند، خودشان هم از مشکل خود بی اطالع اند

 .است که زندگی ديگر برايشان جذابیت ندارد و اين امر هم به محیط کار و هم به خانه بسط پیدا می کرد

در برخی از نمونه های ديگر هم افراد به موفقیت های بسیار زيادی می رسند، اما اين موفقیت ها توانايی جلب 

 .رضايت آنها را ندارد

شود، سعی می کند هر روز سختتر از روز گذشته کار کند و به موفقیت های کسی که به کار کردن معتاد می 

بیشتری برسد، چرا که نمی تواند لحظه ای استراحت کند، وقايع اطراف خود را احساس کند، و بوی موفقیت های 

ساس ناامنی اين برنامه های فشرده ی کاری نشات گرفته از عوامل درونی تر نظیر اح. امروز خود را استشمام نمايد

 .و تصوير مخرب ذهنی شخصی باشد

متاسفانه اين  .در بسیاری از موارد رفتارهای فرد معتاد به کار شامل تحمیل کردن کارهای زياد به خودش است

در برخی موارد ديده شده که با استفاده از دارو و يا الکل سعی . افراد درک صحیحی از شخصیت درونی خود ندارد

آالم خود دارند و می خواهند از اين طريق خودشان را کنترل کنند و تا می توانند از احساسات  در التیام بخشیدن

 .فاصله بگیرند

 

 ارزيابی سندرم اعتیاد به کار

متاسفانه در وضعیت اجتماعی حال حاضر ممکن است فردی که مبتال به اعتیاد شغلی است مورد تشويق و حمايت قرار 

ضرر و زيانی که . ا زندگی خصوصی اين افراد ارتباط برقرار نکرده و از مشکالت آنها آگاهی ندارندبگیرد، چراکه کارفرمايان ب

آنها با اين تشويق ها بیشتر کار می کنند،  .اين تشويق ها به بیماران وارد می کنند، زياد بوده و غیر قابل جبران می باشد

به جان می خرند و تا آنجايی که عواقب جبران ناپذيری را سود بیشتری به شرکت ها می رسانند، و ضررهای بیشتری را 

اگر همکاران به يك چنین افرادی کمك کنند، آنها اين توانايی را پیدا می کنند که در . تجربه نکنند، دست از کار نمی کشند

 .آينده هم در زمینه شغلی و هم شخصی خیلی مفیدتر باشند
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ا موسسه توسط کارمندان، ادغام شرکت ها، تصاحب عمده سهام شرکت ها، و در دنیای تجارت امروزی که خريد شرکت و ي

اخراج خدمه رواج زيادی پیدا کرده، شايد دور از انتظار نباشد که ببینیم شرکت ها و ارگان ها جاهالنه افراد مبتال به اعتیاد 

 .کاری را تشويق می نمايند

ی غرق شده اند و نمی دانند که چه مشکالت بزرگی اين افراد را بسیاری از شرکت های بزرگ همچنان در جهالت و بی توجه

اين مشکالت می توانند از نبود دلگرمی در اين افراد شروع شده و تا آزار و اذيت فردی، استرس بیش از . تهديد می کند

تواند به سرعت  چنین شرايطی می .اندازه، و ساير مشکالت شخصی مانند طالق و در نهايت ترک کار ادامه پیدا می کند

 .استرس و تنش بی شاعبه ای را در فرد ايجاد کند و باعث ايجاد هرج و مرج و آشفتگی در محیط کار او شود

آموزش . کسانیکه دچار اختالل اعتیاد به کار هستند تصور می کنند که همواره در حال راه رفتن بر روی لبه ی تیغ هستند

به طرز باور نکردنی دورنمای ارزشمندی از زندگی شغلی و شخصی را در اختیار اين نحوه ايجاد تعادل در زندگی می تواند 

 .افراد قرار دهد

 :سواالت کلیدی که افراد معتاد به کار می توانند بر طبق آن خود را شناسايی کنند، به شرح زير است

 فهرست موردی سندرم اعتیاد به کار

خود را با دوستان و خانواده ی صرف می کنید؟ آيا برنامه ريزی های کاری  چند ساعت کار می کنید و چه میزان از وقت -1 

 شما برای مسائل اجتماعی و خانوادگی شما مشکل ايجاد کرده است؟

آيا زمانیکه نوبت به محدوديت تعیین کردن برای کار می رسد قدرت خود را از دست می دهید؟ وقتی صحبت از زودتر به  -۲

 دن از کار به میان می آيد احساس می کنید که کنترل و اختیار نداريد؟خانه رفتن و صرفنظر کر

کارهايی که انجام داده ايد لذت ببريد و علیرغم تمکن مالی و افتخار شغلی از زندگی ” ثمره"آيا نمی توانید به خوبی از  -۳

 خود راضی نبوده و از آن لذت نمی بريد؟

دوستانتان داده ايد می زنید؟ و به خاطر مسائل کاری برنامه مسافرت و غیره را بر  آيا زير قول هايیکه به خود، خانواده، و -۴

 هم می زنید؟

آيا در زمینه واگذار کردن کارها به ديگران وسواس پیدا کرده ايد؟ نمی توانید ذهن خود را از روی مسائل شغلی منحرف  -۵

 کنید؟

مسافرت رفتن، ماهیگیری، : که قبالً خوشحالتان می کرد، مانندآيا الگوی کاری شما اجازه ی لذت بردن از کارهايی  -۶

 ورزش، موزه، و مطالعه را به شما نمی دهد؟

تلفن، لپ : زمانیکه در تعطیالت به سر می بريد، برايتان خیلی دشوار است که از کار دل بکنید و بی اختیار با استفاده از -9

 ی کنید؟تاپ، و يیجر باز هم خود را درگیر مسائل کاری م

آيا سالمت خود را به دلیل ساعات متمادی کاری در خطر می بینید؟ آيا با اينکه پزشك، مشاور و يا همکارتان به شما  -۸

 گوشزد کرده که بهتر است کمی استراحت کنید، همچنان به خودتان فشار می آوريد؟

مین دلیل تمايلی به برقراری ارتباط با شما ندارند؟ خیلی زود عصبانی می شويد و از کوره در می رويد؟ آيا اطرافیان به ه -7

 آيا احساس می کنید که عوض شده ايد؟

آيا تا کنون اتفاق افتاده که بخواهید کار زياد را کنار بگذاريد، اما نتوانسته باشید و همچنان ساعات متمادی در محیط  -1۱

عات بیشتری را در خانه بمانید، و يا به باشگاه برويد، اما کار خود باقی مانده باشید؟ يا شده به خودتان قول بدهید که سا

 موفق به انجام يك چنین کاری نشده باشید؟

 .از سوال های فوق مثبت باشد، به احتمال زياد دچار اختالل اعتیاد کاری هستید( يا بیشتر)مورد  ۳اگر پاسخ شما به 
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 عوامل تاثیر گذار در بوجود آمدن اعتیاد شغلی

 . . .عالقه و -۳توان   حدپذيرش مسئولیت های بیش از -۲نیاز مالی  -1

نیاز مالی يکی از مهمترين موارديست که در بوجود آمدن اعتیادبه شغل دخیل میباشد و بايد به آن توجه ويژه ای  1-1

ممکن است شخص هنوز به کارش اعتیاد داشته  داشت از سوی ديگر همین احتیاج مالی زمانی که برطرف شد

شخصی که با شغل .اخت گرفتن باشغل مطرح میشود(مانوس شدن)بحثی ديگر باعنوان  اينجااين باشد حال در

درصنعت نفت از عوامل بوجود آمدن اعتیاد شغلی در .خود انس بگیرد دلکندن از او برايش بسیار سخت میشود

د مشکالت عديده زمانی که فرد باخانواده خو.طرحهای اقماری میتوان به مشکالت خانوادگی شخص اشاره نمود

فضای دور از خانه و خانواده و همراهی و همسويی با همکاران میتواند برای وی خوشايند  "ای داشته باشد مسلما

حال اين دوری و اين همبستگی با همکاران که شخص میتواند با آنها به طوری درد دل کند واوقات خوش  باشد

نها محیطی مفید و مفرح به ارمغان می آورد و باز بعد از ويا حتی سختی رابايکديگر پشت سر گذارند برای آ

پس با اينحال وی ترجیح میدهد .بازگشت به محیط خانواده میبیند که آن محیط همچنان برايش متشنج میباشد

بااين .که درهمان محل کار خود استراحت کندويا با جابجايی در شیفت کاريش دوباره در محل کار خود ظاهر شود

رشدن به اعتیاد شغلیش بی خبر است و از محیط و کانون گرم ص با کارخود انس گرفته واز دچاشختفاسیر 

آموزش دادن به اين :حال راه حلی که میتوان جهت پیشگیری ازاين معضل پیشنهاد کرد .خانواده فاصله میگیرد

رکردوباآنها درخصوص شرايط خانواده ها میباشد طوری که برای آنها کالسهای تئوری خانواده و روانشناختی برگزا

سخت کاری و دوری از خانواده همسرانشان صحبت کردوآنان را آگاه ساخت که بعداز بازگشت همسرخودبه خانه 

چه برخورد معقولی با آنها داشته باشند تا اين محیط برای آنها عالوه بر يك استراحتگاه خوب دارای مکانی با 

 .ريکاوری باال باشد

 د کارکردنتاثیرات منفی زيا

ابتدا اجازه دهید در مورد اضطراب . اين دور باطل با ترکیب دو مساله خطرناک، يعنی استرس زياد و کم خوابی آغاز می شود

در حالیکه استرس های نرمال حتی می توانند کمك کننده هم باشند، اضطراب مزمن که هرگز قطع نمی شود . صحبت کنیم

اگر بیشتر روزها احساس اضطراب داريد، به احتمال . ، بسیار مضر و آسیب رسان استو هر موقعیتی را وخیم جلوه می دهد

 .زياد معتاد کار هستید

نگرانی نیز به ايجاد بیماری هايی همچون  .اگر اين مساله خیلی ادامه پیدا کند منجر به ايجاد نگرانی و درماندگی می شود 

حتی ممکن است موجب تشديد و افزايش بیماری هايی شود . منجر می شودناراحتی های معده، فشار خون باال و درد سینه 

 .که در حال حاضر به آنها مبتال هستید

هم موجب می شود خوابتان نبرد و . استرس می تواند در هر صورتی در خواب شما اختالل ايجاد کند. مساله دوم، خواب بود

ين باری که خوابتان نمی برد فکر کنید، آيا فکرتان مشغول نبوده به آخر. هم نمی گذارد خواب راحت و کاملی داشته باشید

 است؟ 

ساعت خوابی که در شبانه روز توصیه می شود به  7تا  9خواب يکی از اساسی ترين نیازهای بشر است بنابراين، کمتر از 

خود تمرکز کنید و قدرت کمبود خواب باعث می شود تا نتوانید به درستی روی کارهای . سالمت جسم و روح صدمه می زند

  .تصمیم گیری شما کاهش پیدا می کند

به . محققان همچنین کشف کرده اند کمبود خواب باعث زياد شدن حس گرسنگی و کم شدن سوخت و ساز بدن می شود
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وقتی مضطرب هستید سعی می کنید بیشتر سراغ غذاهای چرب و شیرين برويد و نوشیدنی . اين مساله توجه داشته باشید

  .اين مساله برای کنترل وزن شما اصال خوب نیست. های زيادی نیز می نوشید

استرس های مزمن با افسردگی و تشويش رابطه مستقیم دارد و . زياد کارکردن همچنین روی سالمت روانی تاثیر منفی دارد

ن تاثیر منفی روی زندگی شخصی و کامال واضح و مبرهن است که زياد کار کرد. می تواند به نگرانی های مداوم منتهی شود

يا . وقتی معتاد کار هستید، همیشه دير در رويدادهای اجتماعی ظاهر می شويد و کمتر در کنار خانواده هستید. شما نیز دارد

در انتها، زيادکار کردن فقط باعث . بیشتر قرارهای خود را لغو می کنید که اين مساله چندان برای اطرافیان خوشايند نیست

 (گفتگو با کارکنان مناطق نفتخیز جنوب) .ز مشکالت در هر زمینه ای می شودبرو

 چگونه می توان به کار زياد خاتمه داد؟

اعتیاد مزمن . اگر واقعا معتا کار هستید بايد به پزشك مراجعه کنید و دنبال درمان باشید. پاسخ اين سوال بسیار دشوار است

  .که بايد حتما به آن رسیدگی و آن را برطرف کنید به کار شرايط بسیار سختی ايجاد می کند

در قدم نخست، هنگام . شما می توانید با يك برنامه کاهش دهنده استرس، زندگی کاری خود را به حالت تعادل در بیاوريد

به محیط شايد عجیب به نظر برسد اما فقط بنشینید و . دقیقه ای بدهید و هیچ کاری انجام ندهید ۵صبح به خود يك فرصت 

الزم نیست در آن فرصت کوتاه برای ادامه روز خود برنامه ريزی يا فهرستی از کارهايتان را تهیه . اطراف خود گوش فرادهید

  .فقط بنشینید و به نفس های خود گوش کنید. کنید

د و مسايل کاری را در اين فرصت فقط به غذای خود فکر کنی .دقیقه زمان برای ناهار خود در نظر بگیريد ۳۱سپس، حداقل 

اگر ساعت ناهار شما حدود يك ساعت است، از ساختمان بیرون برويد و چند دقیقه قدم بزنید و در آن فاصله . فراموش کنید

می توانید اين . در آخر، سعی کنید ساعات کاری خود را تا حد امکان کاهش دهید. به هیچ عنوان به مسايل کاری فکر نکنید

  .ساعت نزديك شود 44دقیقه در روز شروع کنید تا زمانیکه ساعات کاری شما در طول هفته به  1۵کار را با کم کردن 

مثال می توانید نفس . همچنین سعی کنید در شرايط پر استرس از روش هايی استفاده کنید که اضطراب را کاهش می دهند

  .عمیق بکشید، دستشويی برويد يا با يك دوست صحبت يا چت کنید

زندگی بسیار کوتاه تر از اين است . کلی، فکر نکنید هر چه بیشتر کار کنید بهتر است مهم است که درست کار کنیدبه طور 

زمانی را برای تفريح، بودن با اعضای خانواده و در کل، لذت بردن از . که عمر خود را با کار زياد و استرس فراوان سپری کنید

 (1۳7۳,دکتر فرهادی).زندگی اختصاص دهید

 :استدالل می کنند که برای طبقه بندی معتاد به کار، بايد توجه داشت که يك شخص بايد( 1779)اسکات و ديگران 

 .زمان قابل توجهی را برای فعالیت های کاری صرف کند - 

 .به کار فکر می کند، حتی زمانی که کار نمی کند - 

 .کار فراتر از احتیاج های اقتصادی و سازمانی است- 

 : اعتیاد کاریانواع 

دسته و ويژگی  ۴طبقه از افراد معتاد به کار وجود دارد شباهت های زيادی میان اين  ۴حداقل ( 177۱)برطبق تحقیقات فاسل 

 .دسته وجود دارد ۴های افراد درون اين 
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ساعات کار کنند ، افرادی که حقیقتاً تمايل دارند تمام   (compulsive worker) کارگران اجباری يا وسواسی: دسته اول 

اين افراد ساعات طوالنی به کار می پردازند و از مرخصی يا تعطیالت استفاده ای نمی کنند و به ندرت برای زندگی خارج از 

 .چرا که اين افراد مدام به چیزهايی که در کار برايشان پیش می آيد توجه می کنند.شغل خود برنامه ای طرح می کنند

،افرادی که بسیار شديد کار می کنند و زمانی که بايد وظیفه ای انجام شود ( binge worker)خوارکارگران شراب: دسته دوم 

تمثیل اين افراد را مشروب ( 177۱)فاسل .ذهن آنها مدام مشغول اين موضوع است که هرچه سريعتر آن را انجام دهند

 .خوارانی می داند که به صورت افراطی مشروب می خورند

، سعی در نشان دادن اين موضوع دارند که به فکر کار نیستند و ذهن و  (closet worker)ران پنهان کارکارگ: دسته سوم 

فکرشان را در مورد کار کردن مخفی کنند آنها قول می دهند که خودشان را اصالح کنند اما به ندرت به قولشان عمل می 

ند مثل راهی که الکلیسم ها بطری ها و مشروب هايشان را در آنها فايل ها و مسائل مربوط به کارشان را مخفی می کن. کنند

در تعطیالت و مرخصی ادعا می کنند که کار نمی کنند .صندوقخانه، زيرزمین، گوشه ها و شکاف ديوارها مخفی می کنند

احتند اما آنها ممکن است اين انديشه را داشته باشند که درحال استر.مدام در فکر و طرح ريزی در مورد کارشان هستند

 .آنها اساساً در مورد الويت ها و ترجیحاتشان با ديگران روراست نیستند.انديشه کار مدام با آنهاست

، افرادی هستند که در انجام کارشان تعلل می ورزند و کارشان ( work anorexics)کارگران بی اشتها به کار : دسته چهارم 

د تا آخرين فرصت فرا برسد و به نظر می رسد که اين افراد پرمشغله برنامه ريزی شده نیست و کارشان طوالنی می شو

هستندآنها در مورد کاری که به تعويق انداختند احساس گناه می کنند و وقتی فرصت  7۱اين افراد در واقع دقیقه .هستند

 .قام دور بمانندآخر فرا می رسد احساس اضطراری برای انجام کار دارند تا در سازمان باقی بمانند و از تنزل م

اين پرسش را مطرح می کند که آيا در اقتصادی که نگران انگیزش نیروی کار خويش به منظور پیروزی در ( 177۸)پیندر

رقابت هاست،اعتیاد به کار چیز خوبی است؟؟؟ نزديك به ربع قرن تحقیق و تفحص دراين ارتباط پاسخ های آمیخته ای را 

سازمانها بدون وجود افراد معتاد به پرکاری نمی توانند به گونه . (1791اوتس  -1791ر کیلینج -177۲فاسل )می دهد بدست 

غالباً سطوح پايین . اين افراد همواره به عنوان سدی در برابر خطاهای ديگران عمل می کنند. ای اثربخش عمل نمايند

 (1۳۸۶ترجمه ارشدی  -177۸پیندر)عملکرد ديگران را جبران می کنند 

به اعتقاد وی اين گونه افراد به . می برند اظهار می دارد که معتادين به کار به دلیل انجام کار بسیار خود را ازبین 177۲فاسل 

 .به استعمال بیش از حد دخانیات می پردازند. می شوند انواع بیماری های گوارشی و زخم معده مبتال 

الکلیسم از آن ياد میشود، اعتیادی است که برای شخص  برگرفته از) (Workaholism) ح اعتیاد به کار که با اصطال)

عده ای اين حالت را يك بیماری میدانند که در دسته اختالالت . میتواند لذت بخش يا خسته کننده و مشکل ساز باشد

  .وسواس گونه قرار میگیرد

آنها لزوما عاشق کار خود . واهد شدمشکل اين است که اين افراد اعتقاد دارند که اگر کار نکنند، دنیا بر سرشان خراب خ

اگر شخصی تصور کند که خودش تنها کسی است که . نیستند يا کوششی برای رسیدن به مدارج باال از خود نشان نمیدهند

  .به شمار می آيد Workaholicمیتواند اين کار بخصوص را انجام دهد، به احتمال زياد يك معتاد به کار يا 

عتیاد به کار در رابطه با يك شغل دارای درآمد است، اما اين حالت میتواند در کسانی که به طرز افراط هرچند که اکثر موارد ا

  .آمیزی به ورزش، موسیقی، هنر و مانند آن میپردازند هم صدق کند

ابطه خوب با اين اصطالح در بسیاری از موارد به اشتباه در مورد افراد پر انرژی به کار برده میشود که عالوه بر داشتن ر

همکاران، لذت بردن از فعالیتهای فاقد سود مالی، استراحت کافی و حضور مناسب در خانواده و جامعه، زمان زيادی را هم 
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اين افراد، اشخاصی طبیعی هستند که تنها تفاوتشان با ديگران، برنامه ريزی صحیح درامور . برای کار در نظر میگیرند

  .زندگی شخصی و شغلی است

اد به کار حالتی است که در طی آن فرد مبتال، به شکلی رفتار میکند که برای خانواده و زندگی اجتماعی او در محیط کار اعتی

اين حالت به خستگی، نداشتن رابطه خوب با همکاران غیر معتاد يا کم بودن زمان و انرزی  .و خارج از آن، زيان آور است

  .و فعالیتهای ديگر منجر میشود برای زندگی خانوادگی، دوستان، سرگرمیها

یل کار بیش از حد درمیگذرند ساالنه عده ای از ژاپنی ها به دل. ژاپن معموال به شکل يك فرهنگ معتاد به کار تصوير میشود

در مواردی که بتوان ثابت کرد علت مرگ کار بیش از  ! (Karoshi) کاروشی: برای مرگ در اثر کار زياد، لغتی دارند یو حت

بوده است، خانواده اين شخص میتوانند به دلیل عدم مداخله کارفرما در رفتار خود تخريب گرانه کارمندش، از او تقاضای حد 

  .غرامت کنند

  پرکار بودن در مقابل اعتیاد به کار ●

برای تشخیص پرکار  اما. به عبارت ديگر، اعتیاد به کار را میتوان در کنار موارد ديگر استفاده افراطی از چیزی، عنوان نمود

  : بودن ناشی از برنامه ريزی صحیح و داشتن انرژی کافی و اعتیاد به کار، به موارد اختالف اين دو توجه کنید

معتادان به کار، . افراد کوشا، کار را به عنوان چیزی واجب انجام میدهند و در زمانهايی آنرا يك وظیفه ارضا کننده میدانند .1

ن جايی امن و فارغ از امور پیش بینی نشده زندگی در نظر می آورند که میتوانند با کمك آن از احساسات کار خود را به عنوا

  .و تعهدات ناخواسته دور شوند

افراد کوشا میدانند چگونه و در چه زمانی محدوده ای برای کار خود قايل شوند تا بتوانند به طور کامل در کنار خانواده و  .۲

معتادان به کار اجازه میدهند کارشان در فهرست امور زندگی، . د و در برنامه های آنها شرکت کننددوستان حاضر باشن

آنها غالبا به خانواده، دوستان و فرزندان خود تعهداتی میدهند که بعد به خاطر .بیشترين درجه اهمیت را پیدا کند

  .ضرورتهای کار اين قول و قرار را میشکنند

مواجهه با ضرورتها و موقعیتهای سخت شغلی، ترشح اعتیاد آور آدرنالین را تجربه میکنند افراد کوشا  معتادان به کار در .۳

  .چنین حالتی ندارند

اگر در حال بازی  یآنها حت. ار نمیتوانند کار نکنندافراد کوشا میتوانند اشتیاق خود به کار را از بین ببرند، معتادان به ک .۴

ذهن اين افراد مدام به . گلف هم باشند يا به ديدن نمايش مدرسه فرزند خود رفته باشند، باز هم فکرشان مشغول کار است

 .سمت مسايل و مشکالت کاری پر میکشد

 :امراض اعتیاد به شغل

 .خارج و داخل کار میگذارد بنابر نظرات انديشمندان و تحقیقات انجام شده اعتیاد شغلی اثرات مخربی بر روابط

وروابط با ديگر همکارانتمرکز کردن بريك موضوع خاص و درمورد ازجمله اين اثرات میتوان به عصبی بودن در محیط کار 

امراض -خستگی های مفرط-مواد مخدر "استعمال دخانیات يا بعضا-اختالل حواس–ديگر موضوعات بی تفاوت بودن 

 (دكترمعتمدنیا)...بروز تیك های عصبی و -میگرنهای شديد-معده-جسمی همچون آرتروزمفصلی

 :راههای پیشگیری از اين موارد

 با مددکاران اجتماعی ( معتادان به کار)مشاوره افراد-1

 ارائه و نمايش دادن فیلمهای آموزشی-۲
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 ارائه بروشورهای مناسب درخصوص ايجاد روابط محکم باخانواده-۳

 دوش آنهاکم کردن بارمسئولیت از روی -۴

به اين صورت که فرد مورد نظر با آموزش دادن افراد واجدشرايط )الزام آور شدن بحث جانشین پروری دررشته های خاص-۵

 (بتواند از بار مسئولیت خويش بکاهد و به اين ترتیب تقسیم وظايف میتواند در اين امر کارامد باشد

با فرستادن افراد مورد نظر به مرخصی های اجباری بهمراه خانواده ودور کردن آنها دربرهه ای اززمان  :مرخصی اجباری-۶

 .ازمحل کار،میتوان او را از جو حاکم برخود رهايی داد

تا حدی محیط کاررا با لوازم ورزشی و تفريحی مزين کرد تابااين روش بتوان ذهن افراد را از تمرکز زياد بر روی کار -9

 (3131,دكتر فرهادي).حرف کرد و به سالمت جسم و روح آنان نیز توجه داشتمن

 :نتیجه گیری

درهرصورت باتوجه به اهمیت زياد هر شغل و هر سمت شغلی بايد به فکر سالمت افراد مسئول نیز بود چراکه در 

راهکارهای استفاده شده منجربه کاهش شديد راندمان کاری میشود بااين حال باتوجه به "غیر اينصورت نهايتا

در اکثر سازمانهای خارجی و اغلب سازمانهای داخلی میتوان توجه ويژه نسبت به بهبود روابط کاری و همچنین 

امید است توانسته باشم بانگارش اين مقاله توجه مسئولین سازمانهای .روابط اجتماعی و خانوادگی افراد نمود

سالمت جسمی و روحی کارکنان جلب نموده تابااين روش بتوانند دولتی و خصوصی را نسبت به اهمیت باالی 

 .جهت پیشبرد اهداف سازمان خود اقدامات الزم را مبذول نمايند

 

 

 

 :منابع

 ...(تعمیرات و /نوبتکار/طرح اقماری)گفتکوی تفصیلی با کارکنان مناطق نفت خیز جنوب

 ستان و پزشك معتمد تامین اجتماعیمصاحبه با دکتر صمیمی رياست محترم اسناد پزشکی استان خوز

 (روانشناس)مصاحبه با دکتر معتمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه 

 (روانکاو و کاردرمان)مصاحبه با دکتر فرهادی 
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