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چکیده
مقدمــه: در کشــورهای مختلــف دنیــا؛ درصــد قابــل توجهــی از کارکنــان هــر ســازمان، گرفتــار فرســودگی 
ــی  شــغلی می شــوند. پــر واضــح اســت کــه پیشــگیری از وقــوع فرســودگی شــغلی، در ارتقــاء بهداشــت روان
ــد در  ــه می توان ــی ک ــات نقــش بســزایی دارد. یکــی از مباحث ــه خدم ــت ارائ ــاء کیفی ــراد و در نتیجــه ارتق اف
ــی خــرد و  ــع )ارگونوم ــی جام ــش ارگونوم ــری دان ــه کارگی ــع شــود ب ــد واق کاهــش فرســودگی زودرس مفی
کالن( اســت. هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط برخــی از متغیرهایــی مطــرح در مبحــث ارگونومــی 

ــد. ــغلی می باش ــودگی ش ــا فرس ــع ب جام
ــامل  ــزد، ش ــهر ی ــتان های ش ــی از بیمارس ــاری آن یک ــه آم ــوده و جامع ــردی ب ــه کارب ــن مطالع روش کار: ای
ــا  ــر ب ــورگان براب ــدول م ــاس ج ــر اس ــه ب ــم نمون ــد. حج ــنل می باش ــر پرس ــا 506 نف ــف ب ــای مختل بخش ه
216 نفــر تعییــن شــد. جمــع آوری داده هــای آمــاری از طریــق پرســش نامه های مختلــف و بــا روش تصادفــی 

مطبــق انجــام گرفــت.
ــت  ــط و حمای ــد متوس ــان در ح ــغلی کارکن ــودگی ش ــه فرس ــد ک ــان می ده ــه نش ــج مطالع ــا: نتای یافته ه
ســازمانی ادراک شــده توســط کارکنــان کمتــر از حــد متوســط اســت و بیــن فرســودگی شــغلی بــا متغیرهــای 
ــات نشــان می دهــد  ــج مطالع ــاً نتای ــادار وجــود دارد. ضمن ــی و معن ــع رابطــه منف ــی جام مطــرح در ارگونوم

کــه متغیرهــای دموگرافیــک بــر فرســودگی شــغلی کارکنــان مؤثــر اســت.
ــت  ــازمانی، عدال ــت س ــغلی، حمای ــودگی ش ــطح فرس ــی س ــن بررس ــه ضم ــن مطالع ــری: در ای نتیجه گی
ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط؛ میــزان کاهــش فرســودگی شــغلی در برابــر بهبــود شــرایط ارگونومیکــی 
ــف  ــن مختل ــات محققی ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن مطالع ــده در ای ــج بدســت آم ــد. نتای ــی ش ــرد و کالن ارزیاب خ
مطابقــت دارد. در پایــان مطالعــه بــر اســاس نتایــج تحقیــق، چنــد پیشــنهاد عملیاتــی و پژوهشــی بــه منظــور 

کاهــش فرســودگی شــغلی ارائــه گردیــد.
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مجله ارگونومی

مقدمه
کار  محیــط  در  را  بیــداری  اوقــات  از  نیمــی  از  بیــش  افــراد؛ 
می گذراننــد. در محیــط کار؛ عوامــل مختلفــی از جملــه عوامــِل 
ــالمت  ــی سـ ــومیک و روانـ ــک، ارگونـ ــیمیایی، بیولوژی ــی، ش فیزیک
ــه  ــی و ب ــه مــدت طوالن ــد. اگــر شــخص ب ــد می کنن انســان را تهدی
طــور وســیع در معــرض عوامــل فشــار-زای فــوق قــرار گیــرد ممکــن 

ــد. ــودگی زودرس بینجام ــه فرس ــت ب اس
ــاط  ــی ارتب ــوص "بررس ــی را در خص ــکاران پژوهش ــان و هم زمانی
ــهر  ــتان های ش ــان بیمارس ــی کارکن ــالمت عموم ــا س ــدا ب آزار ص
ــان  ــه نش ــج مطالع ــه نتای ــد ک ــام دادن ــال 1393 انج ــیراز در س ش
داد کــه در بیمارســتان های دانشــگاهی صــدا بیشــتر از حــدود 
ــاران را  ــاغلین و بیم ــی ش ــالمت عموم ــد و س ــاز می باش ــاس مج تم
ــی  ــات کنترل ــام اقدام ــه انج ــاز ب ــد و نی ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــازگاری  ــرایط س ــم آوردن ش ــد ]1[. فراه ــاط می باش ــن ارتب در ای
کار، ماشـــین، محیــط و ســازمان بــا توانمندی هــای جســمی و 
روحــی- روانــی انســان از گام هــای اساســی بــرای بهبــود مدیریــت، 

ــر  ــره وری در ه ــاء به ــه ارتق ــان و در نتیج ــر کاری انس ــش عم افزای
ســازمانی محســوب می گــردد ]2[ توســعه پایــدار سیســتم ها، 
ــه دلیــل داشــتن ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی و محیطــی؛  معمــوالً ب
بایــد تعــادل یافتــه و بــه طــور مشــترک مــورد توجــه و بهینه ســازی 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــم علم ــک نظ ــع ی ــی جام ــود ]3, 4[. ارگونوم ش
ــت و  ــوط اس ــتم مرب ــر سیس ــزای دیگ ــان ها و اج ــن انس ــش بی واکن
حرفــه ای اســت کــه داده هــا؛ روش هــا؛ اصــول و تئــوری را بــه منظــور 
بهینه ســازی ســالمت انســان و عملکــرد کلــی سیســتم، در طراحــی 
ــی  ــده: اجتماع ــدف عم ــتا دو ه ــن راس ــرد ]1, 5[. در ای ــکار می ب ب
ــتم(  ــی سیس ــرد کل ــادی )عملک ــری اقتص ــانی( و دیگ ــالمت انس )س
ــان  ــا نش ــج پژوهش ه ــی نتای ــرد. بررس ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
داده اســت کــه "روش هــا و تکنیک هــا"؛ "ویژگی هــای انســانی"؛ 
ــزات و محــل کار" و"طراحــِی  "بهداشــت و ایمنــی"؛ "طراحــی تجهی
ــتند ]6[.  ــع هس ــی جام ــی در ارگونوم ــث اصل ــج مبح ــازمان" پن س
ــود در  ــش خ ــرار دادن دان ــار ق ــرای در اختی ــی ب ــی فرصت ارگونوم
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مباحــث دیگــر بــه ویــژه مقوله هــای "طراحــی محصــول و صنعــت"؛ 
 HCI(" معمــاری"؛ "ســالمت و ایمنــی و ارتبــاط انســان- کامپیوتــر "
Human–computer interaction,(" بــه ویــژه در مــورد مســائل 
ــدار سیســتم ها می باشــد  ــرژی در توســعه پای ــه کاهــش ان ــوط ب مرب
]7[. در ایــن ارتبــاط بخش هایــی از سیســتم شــامل: طراحــی 
ــا و ســاختار سیســتم  ــوژی، رونده شــغل، طراحــی محیطــی، تکنول
کار؛ عناصــری هســتند کــه بــه طــور ســازنده بــه هــم مرتبــط بــوده و 
بایــد بــرای بهبــود مدیریــت و افزایــش بهــره وری مؤثــر و بــه حداقــل 
ــی  ــف طراح ــتم های کاری ضعی ــی از سیس ــوادث ناش ــاندن ح رس

شــده؛ بررســی شــوند ]8[.
در ایــن راســتا شــناخت عوامــل و عناصر درونــی و بیرونی یــا محیطی 
ــد در  ــی می توان ــدی- خدمات ــک سیســتم تولی ــاختار ی ــر س ــر ب مؤث
بهبــود ســاختار سیســتم مــورد توجــه قــرار گیــرد. ضمنــاً، بایــد بــه 
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در عصــر اطالعــات کــه عصــر دانایــی 
ــر  ــن عنصــر مؤث ــن و کلیدی تری محــور نامیــده شــده اســت مهم تری
بــر ســاختار یــک سیســتم، نیازهــا و تمنیــات درونــی شــامل: کمــال 
خواهــی؛ حقیقــت جویــی؛ گرایــش بــه خیــر و حقیقــت؛ گرایــش بــه 
جمــال و زیبایــی؛ گرایــش بــه خالقیــت و ابــداع؛ عشــق و پرســتش 
ــازمانی  ــت س ــت و عدال ــان ]9[ و حمای ــی انس ــای اجتماع و نیازه
ــی مثــل دموکراســی؛ قدرتمنــد کــردن بخش هــای  اســت. ارزش های
تصمیم گیری هــا؛  در  قــدرت  تنظیــم  ســازمان؛  یــک  مختلــف 
اســتفاده از هــوش، خالقیــت، توانائــی حــل مســئله، مهــارت و 
ابتــکار انســان ها جــزء مــــوارد کلیــدی مبحــث مدیریــت مــدرن و 
ــه  ــق ب ــوان از طری ــه می ت ــد ]10, 11[ ک ــی کالن می باش ارگونوم
ــت ســازمانی  ــی ماننــد حمایــت ســازمانی، عدال کارگیــری متغیرهای
و توجــه بــه شــرایط فیزیکــی محیــط کار بـــرای رســیدن بــه یــک 
ســاختار ســازمانی مطلــوب در طراحـــی و باز طراحـــی یک ســـاختار 
سازمانـــی بــه کار گرفــت. هــدف از کاربــرد ارگونومی جامــع اطمینان 
از رابطــه مناســب و منطقــی بیــن کارکنــان؛ کارشــان و ســازمان کار 
می باشــد. کارکنــان در شــرایط ایمــن و روحــی- روانــی مناســب کــه 
ــد  ــق می شــود؛ می توانن ــت ســازمانی محق ــت و عدال در ســایه حمای
عملکــرد و بهــره وری ماگزیمــم داشــته باشــند. لــذا می تــوان گفــت 
کــه دانــش ارگونومــی بعنــوان یــک رشــته و مبحــث طراحــی 
ــتم  ــه سیس ــرد بهین ــانی و عملک ــع انس ــعه مناب ــد در توس می توان
نقــش اساســی داشــته باشــد ]12[. لــذا دانــش ارگونومــی می توانــد 
فیزیولــوژی و روانشناســی کارکنــان را در محیط هــای کاری کــه 
ــازمان کار  ــط و س ــزار؛ محی ــان؛ اب ــن انس ــده ای بی ــتم پیچی سیس
اســت را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهــد. نتایــج مطالعــات انجــام 
شــده نشــان می دهــد کــه کاربردهــای ارگونومــی در طراحــی ابــزار، 
محیــط، ایســتگاه های کار و ســازمان کار، تأثیــر زیــادی؛ بــر ســالمت 
ــت و ســالمتی؛  ــی، امنی ــش کارای ــدی در کار، افزای ــی، رضایتمن روان

ایجــاد خواهــد کــرد ]11[.
ــه  ــت ارائ ــت کیفی ــث اف ــد باع ــغلی می توان ــودگی ش ــی فرس از طرف
ــت و  ــک شــغل؛ غیب ــرای دســت کشــیدن از ی ــی ب ــات و عامل خدم
ــی همچــون خســتگی  ــا اختالل های ــا ب ــه پاییــن باشــد و ی ــا روحی ی
مشــکالت  و  مخــدر  مــواد  بــه  آوردن  روی  بی خوابــی،  بدنــی، 
ــه  ــی س ــازالک مفهوم ــد ]13[. م ــته باش ــاط داش ــی ارتب خانوادگ
ــده  ــه در برگیرن ــت ک ــرده اس ــه ک ــغلی ارائ ــودگی ش ــدی از فرس بع
خســتگی هیجانــی )Emotional Exhaustion(، مســخ شــخصیت 
 Personal( شــخصی  کفایــت  و   )Depersonalization(
میــزان  فــرد  صورتیکــه  در  و  می باشــد   )accomplishment
ــت شــخصی  ــاال و کفای ــاال، مســخ شــخصیت ب ــی ب خســتگی هیجان
پاییــن داشــته باشــد، دچــار خســتگی شــغلی شــده اســت. مطالعــات 
متعــدد در بخش هــای درمانــی نشــان داده اســت کــه کارکنــان ایــن 
ــان،  ــار زم ــم از فش ــغلی اع ــارزای ش ــل فش ــواع عوام ــا ان ــا ب واحده
ــاران و  ــرگ بیم ــاال، م ــم کار ب ــط کار، حج ــن در محی ــت پایی حمای
ــای  ــغلی و بیماری ه ــودگی ش ــه فرس ــه در نتیج ــد ک ــره مواجه ان غی
روحــی و جســمی را بــرای کارکنــان ایــن واحدهــا بــه دنبــال خواهــد 
داشــت و در نهایــت بــه کاهــش کیفیــت خدمــات و مراقبــت منجــر 
خواهــد شــد ]14[. طبــق گزارش هــای موجــود در کشــور مــا شــیوع 
ــه  ــت ب ــیار باالس ــی بس ــنل درمان ــن پرس ــغلی در بی ــودگی ش فرس
طــوری کــه در بیمارســتان های وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران 87% و یــا شهرســتان ها تــا بــاالی 60 درصــد گــزارش شــده 

ــت ]15[. اس
 بــر ایــن اســاس؛ ایــن مطالعــه بــر آن اســت تــا بــه بررســی رابطــه 
ــرایط  ــازمانی و ش ــت س ــازمانی، عدال ــت س ــی چــون حمای متغیرهای
بــا ســطح فرســودگی شــغلی کارکنــان  فیزیکــی محیــط کار 
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی یــزد بپــردازد و بــه دنبــال پاســخ بــه 
ایــن پرســش اســت کــه آیــا بــا بهبــود متغیرهــای حمایــت ســازمانی، 
ــطح  ــوان س ــط کار می ت ــی محی ــرایط فیزیک ــازمانی و ش ــت س عدال
فرســودگی شــغلی را در جامعــه مــورد مطالعــه بهبــود داد یــا خیــر؟
فشــارهای عصبــی و روانــی کــه بــه اصطــالح فشــارزا نامیــده 
ــوند  ــاهده می ش ــور مش ــه وف ــا ب ــه م ــی روزان ــوند، در زندگ می ش
]16[. در بــاب تعریــف فرســودگی شــغلی؛ بیــن روان شناســان اتفــاق 
ــغلی  ــارزای ش ــا فش ــودگی را ب ــی فرس ــدارد، گروه ــود ن ــری وج نظ
یکــی می داننــد در حالیکــه برخــی فشــارزای شــغلی را دلیــل اصلــی 
ــده  ــن عقی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــغلی می دانن ــودگی ش فرس
ــت  ــک حال ــغلی ی ــودگی ش ــع فرس ــد ]17[. در واق ــر باش صحیح ت
خســتگی مفــرط اســت کــه از کار ســخت و بــدون انگیــزه و بــدون 
ــاد،  ــن احســاس خســتگی بســیار زی ــه ناشــی می شــود. بنابرای عالق

ــت. ــغلی اس ــودگی ش ــانه های فرس ــی از نش یک
فرســودگی شــغلی ســندرومی اســت کــه در پاســخ بــه فشــار روانــی 
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مزمــن بــه وجــود می آیــد و شــامل ســه جــزء خســتگی یــا تحلیــل 
ــت  ــدان حمای ــخصیت، فق ــخ ش ــا مس ــی ی ــود بیگانگ ــی، ازخ عاطف
ســازمانی ]18, 19[ و عــدم توجــه بــه تفکــر و توانایی هــای انســان و 
در نتیجــه کاهــش موفقیــت فــردی یا پیشــرفت شــخص اســت ]2[ و 
بیشــتر در میــان مشــاغل مددرســان مشــاهده می شــود و ایــن امــر 
ــاغل  ــه مش ــئولیت های اینگون ــف و مس ــوع وظای ــول ن ــاالً معل احتم

می باشــد ]18, 19[.
حمایــت ســازمانی؛ موجــب رفتارهــای مطلوبــی در ســازمان ماننــد: 
انصــاف و مســاوات، حمایــت سرپرســت، پاداش هــای ســازمانی 
ــه  ــر چ ــه ه ــت ک ــح اس ــر واض ــود. پ ــغلی می ش ــای ش و زمینه ه
ــار و  ــوند، رفت ــه رو ش ــت روب ــت بیشترسرپرس ــا حمای ــان ب کارکن

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــا را ب ــر آن ه ــرد مطلوبت عملک
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــه م ــن مقال ــه در ای ــری ک ــر دیگ متغی
ــت در  ــه عدال ــد. مطالع ــده می باش ــازمانی درک ش ــت س ــت عدال اس
ــته  ــم گیری داش ــد چش ــر رش ــال های اخی ــای کاری در س محیط ه
ــت  ــای عدال ــه فرآینده ــد ک ــان داده ان ــات نش ــت ]20[. تحقیق اس
نقــش مهمــی را در ســازمان ایفــا می کننــد و چگونگــی برخــورد بــا 
افــراد ممکــن اســت کــه باورهــا و احساســات و نگــرش افــراد را تحــت 
تأثیــر قــرار دهــد. بــه علــت گســتردگی پیامدهــای رعایــت عدالــت، 
ــیاری از  ــه بس ــازمان ها توج ــت در س ــرات درک از عدال ــی اث بررس
ــازمانی  ــی س ــازمانی و روانشناس ــار س ــانی، رفت ــع انس ــان مناب محقق
- صنعتــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت ]21[. عدالــت ســازمانی 
ــا  ــا آنه ــازمان ب ــا س ــه آی ــان می شــود ک ــدگاه کارکن ــه دی ــوط ب مرب
ــت یکــی  ــت عدال ــه؟ ]22[. رعای ــا ن ــد ی ــت برخــورد می کن ــا عدال ب
ــر بقــای ســازمان و حفــظ ســالمت آن  از مهمتریــن عوامــل مؤثــر ب
ــت در ســیرنظریه های  ــوم عدال ــن رو، مفه ــدت اســت؛ از ای در بلندم
ــت  ــرا رعای ــت زی ــه اس ــرار گرفت ــژه ای ق ــه وی ــورد توج ــازمان م س
عدالــت موجــب افزایــش احســاس تعلــق خاطــر، وفــاداری و اعتمــاد 
افــراد بــه ســازمان شــده و بــر ســرمایه انســانی و اجتماعــی ســازمان 

.]23[ می افزایــد 
ــاط بیــن متغیرهــای فرســودگی شــغلی،  ــا بررســی ارتب در رابطــه ب
حمایــت و عدالــت ســازمانی، مطالعــات متعــددی انجــام شــده اســت. 
ادنــو و همــکاران ]16[ بــه بررســی رواج فرســودگی شــغلی در بیــن 
ــه 241  ــن مطالع ــد. در ای ــل پرداختن ــتان در برزی ــان بیمارس کارکن
نفــر بــه عنــوان نمونــه شــرکت داشــتند و از پرسشــنامه فرســودگی 
ــه 10/4% از  ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــتفاده گردی ــازالچ اس ــغلی م ش
ــتند  ــی هس ــطح باالی ــودگی در س ــر فرس ــدگان از نظ ــرکت کنن ش
کــه در ایــن بیــن 64/2% دارای ســن 50-30 ســال، 64/2% دارای 
ســابقه بیشــتر از 10 ســال، 71/4% در شــیفت شــب و %57/1 
در وضعیــت نشســته فعالیــت داشــتند. همچنیــن نتایــج نشــان داد 
50/7% از افــراد حداقــل دارای یکــی از 3 مؤلفــه فرســودگی شــغلی 

ــرای فرســودگی  ــراد از ریســک کمــی ب ــا 8/2% از اف هســتند و تنه
ــد. برخوردارن

بابامیــری و همــکاران ]24[ در یــک مطالعــه تحــت عنــوان "بررســی 
ــرق  ــرکت ب ــان ش ــغلی در کارکن ــودگی ش ــر فرس ــر ب ــل مؤث عوام
منطقــه ای کرمــان" نشــان دادنــد کــه "بیــن فشــارزای شــغلی، عدالت 
ــرام  ــش و احت ــاری نق ــش، گرانب ــفافیت نق ــی، ش ــی، برونگرای توزیع
ســازمانی بــا فرســودگی شــغلی رابطــه معنــادار وجــود دارد. همچنین 
نتایــج رگرســیون نشــان داد کــه عدالــت توزیعــی، گرانبــاری، عدالــت 
رویــه ای و فشــارزای شــغلی بهتریــن پیش بین هــای فرســودگی 
شــغلی هســتند و روی هــم رفتــه 48 درصــد از واریانــس فرســودگی 

ــد" ]24[. ــن می کنن ــغلی را تبیی ش
غالمــی و همــکاران ]25[ در مقالــه تحــت عنوان " فشــارزای شـــغلی 
چگونــه منجــر بــه اختــالالت اســکلتی- عضالنــی می-شــود؟" نشــان 
ــان  ــاختاری نش ــه س ــی معادل ــل از مدل یاب ــج حاص ــه نتای ــد ک دادن
دهنــده ایــن اســت کــه عامــل فرســودگی شــغلی نقــش واســطه ای 
ــغلی  ــارزای ش ــی و فش ــکلتی- عضالن ــالالت اس ــدت اخت ــن ش بی
ــودگی  ــل فرس ــود عام ــورت وج ــه در ص ــی ک ــن معن ــه ای دارد. ب
شــغلی در کار، ریســک-فاکتورهای روانــی- اجتماعــی حاصــل از 
ابعــاد پرسشــنامه فشــارزای شــغلی در شــدت اختــالالت اســکلتی- 

ــود. ــد ب ــل خواهن ــی دخی عضالن
کریمــی و همــکاران ]26[ بــه بررســی رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی 
و فرســودگی شــغلی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
ــی  ــت اجتماع ــه حمای ــجویانی ک ــان داد دانش ــج نش ــد. نتای پرداختن
بیشــتری را درک کــرده بودنــد از فرســودگی کمتــری برخــوردار بودند. 
در نهایــت محققــان اینطــور نتیجــه گرفتند کــه درک حمایت از ســوی 
ــورد توجــه  ــد م ــان احســاس کنن ــا آن دانشــجویان باعــث می شــود ت
ــوان عضــو  ــه عن ــد و خــود را ب ــس کنن ــزت نف هســتند، احســاس ع
ــه افزایــش  ــوارد ب ــن م ــد و در نتیجــه ای ــا ارزشــی از ســازمان بدانن ب
عملکــرد و کاهــش فرســودگی آنــان می انجامــد. پورتوقــس و همــکاران 
ــن فرســودگی شــغلی و حجــم کاری در  ــه بررســی رابطــه بی ]14[ ب
ــد. در  ــا پرداختن ــتان های ایتالی ــان بیمارس ــر از کارکن ــن 322 نف بی
ــا در  ــن فرســودگی شــغلی و حجــم کاری ب ــاط بی ــه ارتب ــن مطالع ای
نظــر گرفتــن متغیــر میانجــی کنتــرل شــخص بــر کار مــورد بررســی 
ــه  ــورد مطالع ــای م ــران واحده ــان داد مدی ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ق
بایــد در جهــت ارتقــای خــود کنترلــی و غنی ســازی شــغل کارکنــان 
تــالش کننــد. محمــدی و همــکاران ]27[؛ پژوهشــی تحــت عنــوان " 
بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا خشــنودی شــغلی و عملکــرد شــغلی 
ــد، آن هــا در  ــای شــغلی" انجــام دادن ــا میانجی گــری رفتارهــای پوی ب
ــای شــغلی موجــب  ــای پوی ــه رفتاره ــد ک ــن پژوهــش نشــان دادن ای
رفــع ابهــام بــرای کارکنــان می شــود و در نهایــت اثــرات ابهــام نقــش 
بــر متغیرهــای خشــنودی و عملکــرد شــغلی را دفــع کــرده و موجــب 
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ــان می شــود. ــرد و خوشــنودی کارکن ــن عملک ــاال رفت ب
رضایــی آدریانــی، شــعبانی و عابــدی ]28[ در پژوهشــی نشــان دادنــد 
کــه بیــن شــرایط ارگونومــی و شــدت و فراوانــی خســتگی عاطفــی، 
ــداران دانشــگاه  ــرد شــخصی و مســخ شــخصیت کتاب کاهــش عملک

اصفهــان رابطــه معنــا دار وجــود دارد.
چنــگ و همــکاران ]29[ بــه بررســی رابطــه بیــن فرســودگی شــغلی و 
عدالــت ســازمانی درک شــده و همچنیــن تأثیــر ســن بــر متغیرهــای 
فــوق پرداختنــد. نتایــج نشــان داد عدالــت ســازمانی موثرتریــن عامــل 
ــد و  ــغلی می باش ــالمت ش ــغلی و س ــودگی ش ــی فرس ــش بین در پی
رابطــه مثبــت و قــوی بیــن میــزان عدالــت ســازمانی و ســالمت شــغلی 
ــت ســازمانی درک  و همچنیــن رابطــه معکــوس و معنــادار بیــن عدال
شــده و فرســودگی شــغلی وجــود دارد. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه 
ــان مســن  ــر از کارکن ــر قوی ت ــان جوان ت ــورد کارکن ــوق درم ــط ف رواب

می باشــد.
در مطالعــه عبدلغفــور ]30[ کــه بــا هــدف تعییــن مشــکالت مربــوط 
بــه فرســودگی شــغلی و فاکتورهــای اجتماعــی و دموگرافیــک مؤثــر 
بــر آن بیــن پزشــکان شــاغل در تیم هــای مراقبــت بهداشــتی 
ــغلی در  ــودگی ش ــره فرس ــن نم ــد، میانگی ــام ش ــت انج ــور کوی کش
ــی 37، مســخ شــخصیت 21 و کفایــت  حیطه هــای خســتگی هیجان
شــخصی 63 بــود و بیــن حیطه هــای پرسشــنامه مــازالک بــا برخــی 
از ویژگی هــای شــغلی و دموگرافیــک از جملــه بیــن شــرایط فیزیکــی 
ــخصیت و  ــخ ش ــی و مس ــتگی هیجان ــا خس ــد ب ــط کار و درآم محی

کفایــت شــخصی ارتبــاط وجــود داشــت.

روش کار
ــزد انجــام  ــی اســتان ی ــن اجتماع ــه در بیمارســتان تأمی ــن مطالع ای
گرفــت و بنــا بــه آمــار ارائــه شــده توســط واحــد کارگزینــی 
ایــن بیمارســتان، در مجمــوع 506 نفــر در ایــن بیمارســتان در 
بخش هــای مختلــف مشــغول بــه کار می باشــند. حجــم نمونــه 
ایــن مطالعــه بــر اســاس جــدول مــورگان برابــر بــا 216 نفــر تعییــن 
ــاده برخــی پرسشــنامه ها و  ــدم اع ــه ع ــا توجــه ب ــت ب شــد. در نهای
ــودن،  ــه دلیــل مخــدوش ب همچنیــن حــذف برخــی پرسشــنامه ها ب
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــا م ــد تحلیل ه تعــداد 207 پرسشــنامه در فرآین
گرفــت. همچنیــن نمونه گیــری مشــاهدات نیــز بــا اســتفاده از روش 
ــش از 4  ــن پژوه ــد. در ای ــام ش ــاده انج ــی س ــری تصادف نمونه گی
ــزار اصلــی اندازه گیــری اســتفاده شــد کــه  پرسشــنامه بــه عنــوان اب
ــت  ــازمانی، عدال ــت س ــغلی، حمای ــامل پرسشــنامه فرســودگی ش ش
ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار می باشــد. پرسشــنامهٔ 
ــی  ــون )1993( طراح ــازالچ و جکس ــط م ــغلی توس ــودگی ش فرس
شــده و شــامل 3 مؤلفــه می باشــد. در ایــن پرسشــنامه از طیــف پنــج 
گزینــه ای لیکــرت اســتفاده شــده اســت. شــماره ســؤاالت مربــوط بــه 

ــده اســت. ــاد پرسشــنامه در جــدول 1 آم ــک از ابع ــر ی ه

جدول 1: ابعاد فرسودگی شغلی و شماره سؤاالت آن ها در پرسشنامه

شماره سؤاالتابعاد کارآفرینیردیف

9-10-14-21-5مسخ شخصیت1

1-2-3-6-12-13-15-19فرسودگی عاطفی2

4-7-8-11-16-17-18-20کاهش عملکرد3

در جــدول فــوق، شــیوه امتیازدهــی بــه ســؤاالت مربــوط بــه شــاخص 
ــه  ــی گزین ــت یعن ــر اس ــؤاالت دیگ ــس س ــرد برعک ــش عملک کاه
"کامــاًل موافقــم" در ســؤاالت شــاخص کاهــش عملکــرد امتیــاز 1 و 
ــه 66  ــن نقط ــرد. همچنی ــاز 5 می گی ــم" امتی ــاًل مخالف ــه "کام گزین
و 33 درصــد نیــز بــه عنــوان نقــاط بــرش در نظــر گرفتــه می شــود 
ــزار محقق ســاخته  ]31[. پرسشــنامه حمایــت ســازمانی نیــز یــک اب
می باشــدکه پــس از بررســی روایــی و پایایــی آن در پژوهــش مــورد 
ــار  ــدول 2( دارای چه ــنامه )ج ــن پرسش ــت. ای ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــاداش  ــغلی، پ ــت، زمینه هــای ش ــت سرپرس ــت )حمای ــه اس مؤلف
ــان را  ــده کارکن ــازمانی ادراک ش ــت س ــاف( و حمای ــازمانی، انص س
براســاس مقیــاس پنــج گزینــه ای لیکــرت مــورد بررســی قــرار مــی-

دهد.

جدول 2: ابعاد حمایت سازمانی و شماره سؤاالت آن ها در پرسشنامه

شماره سؤاالتابعاد کارآفرینیردیف

1 الی 10حمایت سرپرست1

11 الی 14زمینه های شغلی2

15 الی 21پاداش سازمانی3

22 الی 26انصاف4

ــرای  ــکاران ب ــن و هم ــط مورم ــازمانی توس ــت س ــنامهٔ عدال پرسش
ــت  ــده اس ــه گردی ــده؛ ارائ ــازمانی درک ش ــت س ــری عدال اندازه گی
ــنامه و  ــن پرسش ــاد ای ــدول 3 ابع ــد. ج ــؤال می باش و دارای 18 س
ــرت  ــه ای لیک ــج گزین ــف پن ــر اســاس طی ــه ب ــه ک ــئواالت مربوط س

ــد. ــان می ده ــده نش ــی ش طراح

جدول 3: ابعاد عدالت سازمانی و شماره سؤاالت آن ها در پرسشنامه

شماره سؤاالتابعاد عدالت سازمانیردیف

1 الی 6عدالت توزیعی1

7 الی 12عدالت رویه ای2

13 الی 18عدالت مراوده ای3
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پرسشــنامه ســنجش شــرایط فیزیکــی محیــط کار نیــز یــک 
اســاس  بــر  بومــی و محقــق ســاخته اســت کــه  پرسشــنامه 
ــدن و ســنجش شــرایط فیزیکــی محیــط  پرسشــنامه های نگاشــت ب
کار ]1, 32[ طراحــی گردیــده و روایــی آن توســط خبــرگان و 
همچنیــن روســای بخش هــای مختلــف بیمارســتان بــه تأییــد 
رســیده اســت. ایــن پرسشــنامه نیــز دارای 19 ســؤال می باشــد و در 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــرت اس ــه ای لیک ــف 5 گزین آن از طی
ــنامه ها،  ــاد پرسش ــت اعتم ــری قابلی ــور اندازه گی ــه منظ ــت ب در نهای
از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد. نتایــج نشــان دادکــه بــرای 
ــت  ــرای پرسشــنامه عدال پرسشــنامه فرســودگی عــدد 82 درصــد، ب
ســازمانی عــدد 95 درصــد، پرسشــنامه حمایــت ســازمانی عــدد 92 
ــه دســت  درصــد و شــرایط فیزیکــی محیــط کار عــدد 85 درصــد ب
ــنامه های  ــه پرسش ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــداد نش ــن اع ــد. ای آم
مــورد اســتفاده، از قابلیــت اعتمــاد و یــا بــه عبــارت دیگــر از پایایــی 

ــد. ــوردار می باش الزم برخ

یافته ها
ــدول 4(  ــی )ج ــات اصل ــق در دو بخــش فرضی ــن تحقی ــات ای فرضی
ــه  ــور ک ــده اند. همانط ــیم ش ــدول 5( تقس ــی )ج ــات فرع و فرضی
ــد  ــاداری 5% تأیی ــات در ســطح معن مشــاهده می-شــودکلیه فرضی
ــازمانی،  ــت س ــای حمای ــن متغیره ــر بی ــارت دیگ ــه عب ــده اند و ب ش
ــودگی  ــا فرس ــط کار ب ــی محی ــرایط فیزیک ــازمانی و ش ــت س عدال
ــود دارد.  ــادار وج ــه معن ــای آن رابط ــک از مولفه ه ــر ی ــغلی و ه ش
تصویــر 1، 2 و 3 نیــز مویــد وجــود رابطــه خطــی بیــن متغیرهــای 

ــورد بررســی اســت. م

جدول 4: فرضیات اصلی تحقیق و نتایج آزمون پیرسون

.Sigضریب همبستگیفرضیات اصلی

بین فرسودگی شغلی با حمایت 
سازمانی کارکنان رابطه معنادار 

وجود دارد.
-0/465 0/00

بین فرسودگی شغلی با عدالت 
سازمانی کارکنان رابطه معنادار 

وجود دارد.
-0/626 0/00

بین فرسودگی شغلی با شرایط 
فیزیکی محیط کار رابطه معنادار 

وجود دارد.
-0/625 0/00

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 4 فرســودگی شــغلی بــا هــر ســه متغیــر 
ــط معنــادار اســت کــه البتــه شــدت ایــن  مــورد بررســی دارای رواب
روابــط در مــورد عدالــت ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار از 
قــدرت ببیشــتری برخــوردار اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه جــدول 5 
شــرایط فیزیکــی محیــط کار و حمایــت ســازمانی قویتریــن رابطــه را 
بــا کاهــش عملکــرد کارکنــان دارنــد و فرســودگی عاطفــی کارکنــان 
ــج  ــی نتای ــت. از طرف ــه قویتریس ــازمانی دارای رابط ــت س ــا عدال ب
ــا بیانگــر آن اســت کــه 92% از پاســخ گویان از فرســودگی  تحلیل ه
ــودگی  ــز از فرس ــر نی ــاد و 4% دیگ ــودگی زی ــط، 4% از فرس متوس
شــغلی پایینــی برخــوردار بودنــد. تصویــر 4 وضعیــت فرســودگی در 
ــی  ــن اجتماع ــتان تأمی ــود در بیمارس ــف موج ــاغل مختل ــن مش بی
ــا  ــه آشــکار اســت تنه ــد. همانطــور ک ــزد را نشــان می ده اســتان ی
در بیــن گــروه پرســتاران؛ افــرادی بــا ســطح فرســودگی بــاال یافــت 

مــی شــوند.

جدول 5: ضرایب همبستگی ابعاد فرسودگی شغلی با سایر متغیرها
شرایط فیزیکی محیط کارعدالت سازمانیحمایت سازمانیارتباط بین

Sig. 0/001 ،-0/233Sig. 0/00 ،-0/315Sig. 0/00 ،-0/376مسخ شخصیت
Sig. 0/00 ،-0/383Sig. 0/00 ،-0/55Sig. 0/00 ،-0/476فرسودگی عاطفی

Sig. 0/00 ،-0/402Sig. 0/00 ،-0/528Sig. 0/00 ،-0/555کاهش عملکرد

تصویر 2: رابطه بین فرسودگی شغلی و حمایت سازمانیتصویر 1: رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی
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تصویر 3: رابطه بین فرسودگی شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار
تصویــر 4: مقایســه ســطح فرســودگی شــغلی در بخــش هــای مختلــف 

بیمارســتان

جدول 6: نتایج آزمون t در مقایسه میانگین حمایت سازمانی و عدالت سازمانی با حد متوسط

فاصله اطمینان 95%حد آزمون = 3

حد باالحد پایین.Sigدرجه آزادیtاختالف میانگینمیانگینمتغیر

0/44-0/63-10/82060/00-0/54-2/46حمایت سازمانی

0/205-0/411-5/92060/00-0/308-2/69عدالت سازمانی

ــرات  ــن نم ــده، میانگی ــام ش ــبات انج ــاس محاس ــر اس ــن ب همچنی
آنجــا  از  و  می باشــد  برابــر 49/3  کارکنــان  فرســودگی شــغلی 
ــنامه  ــده در پرسش ــف ش ــرش تعری ــاط ب ــن نق ــوق؛ بی ــدد ف ــه ع ک
فرســودگی شــغلی قــرار دارد لــذا می تــوان گفــت فرســودگی شــغلی 
کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی یــزد در حــد متوســط قــرار 
دارد. از طرفــی در بحــث تعییــن ســطح حمایــت ســازمانی و عدالــت 
ســازمانی کارکنــان؛ عــدد 3 بــه عنــوان حــد متوســط و آســتانه بــرای 
آزمــون t-test تعریــف شــد. بــا توجــه بــه نتایج آزمــون t-test نشــان 
داده شــده در جــدول 6، از آنجــا کــه ســطح معنــاداری هــر دو آزمون 
ــتاندارد )0/05(  ــاداری اس ــطح معن ــده )sig = 0/00( از س ــام ش انج
ــت  ــازمانی و عدال ــت س ــن حمای ــالف میانگی ــذا اخت ــده ل ــر ش کمت
ــا  ــن ب ــادار اســت. بنابرای ــدد 3( معن ــد متوســط )ع ــا ح ــازمانی ب س
95% اطمینــان، می تــوان ادعــا کــرد کــه ســطح حمایــت ســازمانی 
و عدالــت ســازمانی در بیــن کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی 

اســتان یــزد کمتــر از حــد متوســط اســت.

بحث
در ایــن مطالعــه ابتــدا بــه بررســی ســطح فرســودگی شــغلی، 
حمایــت ســازمانی و عدالــت ســازمانی کارکنــان بیمارســتان تأمیــن 
ــود  ــج بررســی ها حاکــی از آن ب ــه شــد. نتای ــزد پرداخت اجتماعــی ی
کــه فرســودگی شــغلی کارکنــان مــورد مطالعــه در حــد متوســطی 
ــازمانی و  ــت س ــن ســطح حمای ــی در بحــث تعیی ــرار دارد. از طرف ق
عدالــت ســازمانی کارکنــان، نتایــج تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان 

داد حمایــت ســازمانی و عدالــت ســازمانی ادراک شــده توســط 
ــزد کمتــر از حــد  کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی اســتان ی

متوســط اســت.
از طــرف دیگــر نتایــج آزمــون فرضیــات نشــان داد بیــن فرســودگی 
ــان رابطــه  ــازمانی درک شــده توســط کارکن ــت س ــا حمای شــغلی ب
ــش درک  ــه افزای ــی ک ــن معن ــود دارد، بدی ــادار وج ــی و معن منف
حمایــت توســط کارکنــان بــه کاهــش فرســودگی آن هــا می انجامــد. 
ایــن نتایــج بــا نتایــج مطالعــات شــهناز دوســت و همــکاران 
ــی  ــکان ]19[ وکریم ــر و کاس ــکاران ]34[، ین ــی و هم ]33[، قدس
ــودگی  ــن فرس ــر بی ــوی دیگ ــت دارد. از س ــکاران ]26[ مطابق و هم
ــه  ــان رابط ــط کارکن ــده توس ــازمانی درک ش ــت س ــا عدال ــغلی ب ش
ــش درک  ــه افزای ــی ک ــن معن ــادار وجــود داشــت. بدی ــی و معن منف
عدالــت ســازمانی بــه کاهــش فرســودگی شــغلی می انجامــد. 
ــی  ــون قدس ــه همچ ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــر مطالع دیگ
ــکاران  ــگ و هم ــکاران ]35[، چن ــی و هم ــکاران ]34[، خطیب و هم
ــک  ــکاران ]17[، دکنی ــرت و هم ــکان ]19[، المب ــر و کاس ]29[، ین
]36[ و لــی و پســی ]37[ نیــز نتایــج مشــابهی را گــزارش داده انــد. 
ــا  ــان؛ ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن فرســودگی شــغلی ب در پای
ــادار وجــود دارد.  ــی و معن ــط کار رابطــه منف شــرایط فیزیکــی محی
ــه  ــط کار ب ــی محی ــرایط فیزیک ــت ش ــود وضعی ــب، بهب ــن ترتی بدی
ــا  ــوق ب ــج ف ــد. نتای ــد ش ــر خواه ــغلی منج ــودگی ش ــش فرس کاه
ــد  ــی و مجی ــره غالم ــی ]28[، طاه ــی آدریان ــات رضای ــج مطالع نتای
ــری و همــکاران ]24[،  معتمــدزاده و همــکاران ]25[، محمــد بابامی
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شــمس الدینی, ســهیال و مهــدی مــددی ]38[، رضــوی و همــکاران 
]39[، حیــدری و همــکاران ]40[ و عبدلغفــور ]30[ مشــابهت دارد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه رابطــه قــوی و منفــی بیــن عدالــت ســازمانی و 
فرســودگی شــغلی، پیشــنهاد می شــود مدیریــت بیمارســتان نســبت 
ــود  ــا بهب ــا ب ــد ت ــدام نمای ــازمانی اق ــت س ــت عدال ــود وضعی ــه بهب ب
عدالــت ســازمانی ادراک شــده توســط کارکنــان، فرســودگی شــغلی 
ــوارد همچــون  ــن راســتا اجــرای برخــی م ــد. در ای ــز کاهــش یاب نی
ارائــه پــاداش بــه کارکنــان مطابــق نــوع مســئولیت، تجربــه، تــالش و 
ــت در تصمیم گیری هــای شــغلی  ــان، اجــرای عدال تحصیــالت کارکن
و جلوگیــری از تعصبــات و تصمیمــات ســلیقه ای، توجــه بــه نظــرات و 
دیدگاه هــای کارکنــان و همچنیــن رفتــار تــوام بــا توجــه و مهربانــی 
بــا کارکنــان؛ جهــت بهبــود عدالــت ســازمانی درک شــده و بــه تبــع 

آن کاهــش فرســودگی شــغلی مفیــد اســت.
از طرفــی بــا توجــه بــه رابطــه منفــی و معنادار بیــن حمایت ســازمانی 
و فرســودگی شــغلی، پیشــنهاد می شــود مدیــران بیمارســتان از 
ابزارهایــی چــون شناســایی و توجــه نمــودن بــه مشــکالت و نیازهــای 
ــا، توجــه  ــان، ایجــاد زمینه هــای مناســب جهــت رشــد و ارتق کارکن
بــه نیازهــای مــادی و معنــوی کارکنــان، توســعه شایســته ســاالری، 
ایجــاد مکانیزم هایــی جهــت شناســایی تالش هــای اضافــی کارکنــان 

و ارائــه پــاداش بــه آن هــا؛ جهــت بهبــود حمایــت درک شــده توســط 
کارکنــان اســتفاده نماینــد تــا فرســودگی شــغلی کاهــش یابــد.

همچنیــن بــا توجــه بــه رابطــه قــوی و منفــی بیــن شــرایط فیزیکــی 
محیــط کار و فرســودگی شــغلی، پیشــنهاد می شــود شــرایط فیزیکــی 
ــش  ــغلی کاه ــودگی ش ــا فرس ــد ت ــود یاب ــان بهب ــط کار کارکن محی
یابــد. در ایــن راســتا می تــوان بــه برخــی اقدامــات در جهــت بهبــود 
شــرایط عمومــی محیــط کار از قبیــل توجــه بــه وضعیــت روشــنایی، 
تهویــه، ســرما و گرمــا، ایمنــی و بهداشــت و وضعیــت عمومــی 
ــی  ــد تخصص ــن در بع ــت. همچنی ــاره داش ــل کار اش ــاختمان مح س
ــه وضعیــت ارگونومــی  ــا توجــه ویــژه ب ــا ب محیــط کار، الزم اســت ت
کارکنــان و اجــرای برنامه هــای مطالعاتــی در ایــن زمینــه بــه منظــور 
ــی بررســی  ــردد. از طرف ــدام گ ــا اق ــع آنه ــایی مشــکالت و رف شناس
ــب و  ــتراحت مناس ــاعات اس ــراری س ــان و برق ــاعات کاری کارکن س
تســهیل دسترســی کارکنــان بــه ابزارهــا و امکانــات مــورد نیــاز، در 
ــودگی  ــش فرس ــط کار و کاه ــی محی ــرایط فیزیک ــود ش ــت بهب جه
ــان پیشــنهاد می شــود واحــد  ــد اســت. در پای ــان مفی شــغلی کارکن
ــا اجــرای تســت های  منابــع انســانی بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی ب
ــای  ــایر متغیره ــان و س ــغلی کارکن ــودگی ش ــت فرس دوره ای، وضعی
مطــرح شــده در ایــن مطالعــه را بررســی نمایــد و در ادامــه ضمــن 
ــازمانی  ــردی و س ــات ف ــر، اقدام ــرض خط ــراد در مع ــایی اف شناس

ــد. ــان اجــرا نمای مناســب را در خصــوص آن
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Abstract
Introduction: A significant number of employees of any organization experience 
burnout, in many different countries. It is obvious that burnout prevention and mental 
health promotion play an important role in the improvement of the quality of services. 
One of the strategies that could be useful in reducing premature aging is deployment of a 
total ergonomics )ergonomics micro and macro(. The main objective of this study was to 
investigate the relationship between variables considered in the context of total ergonomics 
and burnout.
Methods: The sample was selected from one of the hospitals in Yazd, including various 
departments with 506 employees. The sample size of 216 was determined according to 
Morgan. The data were collected through questionnaires and samples were selected 
through a stratified random sampling method.
Results: The results showed that moderate job burnout and perceived organizational 
support by the employees was lower than average, and there was a significant negative 
relationship between burnout and variables involved in comprehensive ergonomics. The 
study showed that demographic variables of burnout were effective on employees.
Conclusions: This study investigated burnout level, organizational support, organizational 
justice and physical environment. The reduction of Burnout was assessed by improved 
total ergonomic )macro and micro ergonomic( conditions. The results obtained in this 
study correspond with the results of various research studies. At the end of the study, based 
on the results, suggestions were made to reduce burnout.
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