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مقدمــه :در کشــورهای مختلــف دنیــا؛ درصــد قابــل توجهــی از کارکنــان هــر ســازمان ،گرفتــار فرســودگی
شــغلی میشــوند .پــر واضــح اســت کــه پیشــگیری از وقــوع فرســودگی شــغلی ،در ارتقــاء بهداشــت روانــی
افــراد و در نتیجــه ارتقــاء کیفیــت ارائــه خدمــات نقــش بســزایی دارد .یکــی از مباحثــی کــه میتوانــد در
کاهــش فرســودگی زودرس مفیــد واقــع شــود بــه کارگیــری دانــش ارگونومــی جامــع (ارگونومــی خــرد و
کالن) اســت .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط برخــی از متغیرهایــی مطــرح در مبحــث ارگونومــی
جامــع بــا فرســودگی شــغلی میباشــد.
روشکار :ایــن مطالعــه کاربــردی بــوده و جامعــه آمــاری آن یکــی از بیمارســتانهای شــهر یــزد ،شــامل
بخشهــای مختلــف بــا  506نفــر پرســنل میباشــد .حجــم نمونــه بــر اســاس جــدول مــورگان برابــر بــا
 216نفــر تعییــن شــد .جمـعآوری دادههــای آمــاری از طریــق پرسـشنامههای مختلــف و بــا روش تصادفــی
مطبــق انجــام گرفــت.
یافتههــا :نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه فرســودگی شــغلی کارکنــان در حــد متوســط و حمایــت
ســازمانی ادراک شــده توســط کارکنــان کمتــر از حــد متوســط اســت و بیــن فرســودگی شــغلی بــا متغیرهــای
مطــرح در ارگونومــی جامــع رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد .ضمن ـاً نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد
کــه متغیرهــای دموگرافیــک بــر فرســودگی شــغلی کارکنــان مؤثــر اســت.
نتیجهگیــری :در ایــن مطالعــه ضمــن بررســی ســطح فرســودگی شــغلی ،حمایــت ســازمانی ،عدالــت
ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط؛ میــزان کاهــش فرســودگی شــغلی در برابــر بهبــود شــرایط ارگونومیکــی
خــرد و کالن ارزیابــی شــد .نتایــج بدســت آمــده در ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــات محققیــن مختلــف
مطابقــت دارد .در پایــان مطالعــه بــر اســاس نتایــج تحقیــق ،چنــد پیشــنهاد عملیاتــی و پژوهشــی بــه منظــور
کاهــش فرســودگی شــغلی ارائــه گردیــد.

مقدمه
افــراد؛ بیــش از نیمــی از اوقــات بیــداری را در محیــط کار
عوامــل
میگذراننــد .در محیــط کار؛ عوامــل مختلفــی از جملــه
ِ
فیزیکــی ،شــیمیایی ،بیولوژیــک ،ارگونـــومیک و روانـــی ســـامت
انســان را تهدیــد میکننــد .اگــر شــخص بــه مــدت طوالنــی و بــه
طــور وســیع در معــرض عوامــل فشــار-زای فــوق قــرار گیــرد ممکــن
اســت بــه فرســودگی زودرس بینجامــد.
زمانیــان و همــکاران پژوهشــی را در خصــوص "بررســی ارتبــاط
آزار صــدا بــا ســامت عمومــی کارکنــان بیمارســتانهای شــهر
شــیراز در ســال  1393انجــام دادنــد کــه نتایــج مطالعــه نشــان
داد کــه در بیمارســتانهای دانشــگاهی صــدا بیشــتر از حــدود
تمــاس مجــاز میباشــد و ســامت عمومــی شــاغلین و بیمــاران را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و نیــاز بــه انجــام اقدامــات کنترلــی
در ایــن ارتبــاط میباشــد [ .]1فراهــم آوردن شــرایط ســازگاری
کار ،ماشـــین ،محیــط و ســازمان بــا توانمندیهــای جســمی و
روحــی -روانــی انســان از گامهــای اساســی بــرای بهبــود مدیریــت،

افزایــش عمــر کاری انســان و در نتیجــه ارتقــاء بهــرهوری در هــر
ســازمانی محســوب میگــردد [ ]2توســعه پایــدار سیســتمها،
معمــوالً بــه دلیــل داشــتن ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطــی؛
بایــد تعــادل یافتــه و بــه طــور مشــترک مــورد توجــه و بهینهســازی
شــود [ .]4 ,3ارگونومــی جامــع یــک نظــم علمــی اســت کــه بــه
واکنــش بیــن انســانها و اجــزای دیگــر سیســتم مربــوط اســت و
حرفـهای اســت کــه دادههــا؛ روشهــا؛ اصــول و تئــوری را بــه منظــور
بهینهســازی ســامت انســان و عملکــرد کلــی سیســتم ،در طراحــی
بــکار میبــرد [ .]5 ,1در ایــن راســتا دو هــدف عمــده :اجتماعــی
(ســامت انســانی) و دیگــری اقتصــادی (عملکــرد کلــی سیســتم)
مــورد توجــه قــرار میگیــرد .بررســی نتایــج پژوهشهــا نشــان
داده اســت کــه "روشهــا و تکنیکهــا"؛ "ویژگیهــای انســانی"؛
ـی
"بهداشــت و ایمنــی"؛ "طراحــی تجهیــزات و محــل کار" و"طراحـ ِ
ســازمان" پنــج مبحــث اصلــی در ارگونومــی جامــع هســتند [.]6
ارگونومــی فرصتــی بــرای در اختیــار قــرار دادن دانــش خــود در
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ایجــاد خواهــد کــرد [.]11
از طرفــی فرســودگی شــغلی میتوانــد باعــث افــت کیفیــت ارائــه
خدمــات و عاملــی بــرای دســت کشــیدن از یــک شــغل؛ غیبــت و
یــا روحیــه پاییــن باشــد و یــا بــا اختاللهایــی همچــون خســتگی
بدنــی ،بیخوابــی ،روی آوردن بــه مــواد مخــدر و مشــکالت
خانوادگــی ارتبــاط داشــته باشــد [ .]13مــازالک مفهومــی ســه
بعــدی از فرســودگی شــغلی ارائــه کــرده اســت کــه در برگیرنــده
خســتگی هیجانــی ( ،)Emotional Exhaustionمســخ شــخصیت
( )Depersonalizationو کفایــت شــخصی (Personal
 )accomplishmentمیباشــد و در صورتیکــه فــرد میــزان
خســتگی هیجانــی بــاال ،مســخ شــخصیت بــاال و کفایــت شــخصی
پاییــن داشــته باشــد ،دچــار خســتگی شــغلی شــده اســت .مطالعــات
متعــدد در بخشهــای درمانــی نشــان داده اســت کــه کارکنــان ایــن
واحدهــا بــا انــواع عوامــل فشــارزای شــغلی اعــم از فشــار زمــان،
حمایــت پاییــن در محیــط کار ،حجــم کار بــاال ،مــرگ بیمــاران و
غیــره مواجهانــد کــه در نتیجــه فرســودگی شــغلی و بیماریهــای
روحــی و جســمی را بــرای کارکنــان ایــن واحدهــا بــه دنبــال خواهــد
داشــت و در نهایــت بــه کاهــش کیفیــت خدمــات و مراقبــت منجــر
خواهــد شــد [ .]14طبــق گزارشهــای موجــود در کشــور مــا شــیوع
فرســودگی شــغلی در بیــن پرســنل درمانــی بســیار باالســت بــه
طــوری کــه در بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران  %87و یــا شهرســتانها تــا بــاالی  60درصــد گــزارش شــده
اســت [.]15
بــر ایــن اســاس؛ ایــن مطالعــه بــر آن اســت تــا بــه بررســی رابطــه
متغیرهایــی چــون حمایــت ســازمانی ،عدالــت ســازمانی و شــرایط
فیزیکــی محیــط کار بــا ســطح فرســودگی شــغلی کارکنــان
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی یــزد بپــردازد و بــه دنبــال پاســخ بــه
ایــن پرســش اســت کــه آیــا بــا بهبــود متغیرهــای حمایــت ســازمانی،
عدالــت ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار میتــوان ســطح
فرســودگی شــغلی را در جامعــه مــورد مطالعــه بهبــود داد یــا خیــر؟
فشــارهای عصبــی و روانــی کــه بــه اصطــاح فشــارزا نامیــده
میشــوند ،در زندگــی روزانــه مــا بــه وفــور مشــاهده میشــوند
[ .]16در بــاب تعریــف فرســودگی شــغلی؛ بیــن روانشناســان اتفــاق
نظــری وجــود نــدارد ،گروهــی فرســودگی را بــا فشــارزای شــغلی
یکــی میداننــد در حالیکــه برخــی فشــارزای شــغلی را دلیــل اصلــی
فرســودگی شــغلی میداننــد کــه بــه نظــر میرســد ایــن عقیــده
صحیحتــر باشــد [ .]17در واقــع فرســودگی شــغلی یــک حالــت
خســتگی مفــرط اســت کــه از کار ســخت و بــدون انگیــزه و بــدون
عالقــه ناشــی میشــود .بنابرایــن احســاس خســتگی بســیار زیــاد،
یکــی از نشــانههای فرســودگی شــغلی اســت.
فرســودگی شــغلی ســندرومی اســت کــه در پاســخ بــه فشــار روانــی
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مباحــث دیگــر بــه ویــژه مقولههــای "طراحــی محصــول و صنعــت"؛
" معمــاری"؛ "ســامت و ایمنــی و ارتبــاط انســان -کامپیوتــر "(HCI
 "),Human–computer interactionبــه ویــژه در مــورد مســائل
مربــوط بــه کاهــش انــرژی در توســعه پایــدار سیســتمها میباشــد
[ .]7در ایــن ارتبــاط بخشهایــی از سیســتم شــامل :طراحــی
شــغل ،طراحــی محیطــی ،تکنولــوژی ،روندهــا و ســاختار سیســتم
کار؛ عناصــری هســتند کــه بــه طــور ســازنده بــه هــم مرتبــط بــوده و
بایــد بــرای بهبــود مدیریــت و افزایــش بهــرهوری مؤثــر و بــه حداقــل
رســاندن حــوادث ناشــی از سیســتمهای کاری ضعیــف طراحــی
شــده؛ بررســی شــوند [.]8
در ایــن راســتا شــناخت عوامــل و عناصر درونــی و بیرونی یــا محیطی
مؤثــر بــر ســاختار یــک سیســتم تولیــدی -خدماتــی میتوانــد در
بهبــود ســاختار سیســتم مــورد توجــه قــرار گیــرد .ضمنـاً ،بایــد بــه
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در عصــر اطالعــات کــه عصــر دانایــی
محــور نامیــده شــده اســت مهمتریــن و کلیدیتریــن عنصــر مؤثــر
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
و نیازهــای اجتماعــی انســان [ ]9و حمایــت و عدالــت ســازمانی
اســت .ارزشهایــی مثــل دموکراســی؛ قدرتمنــد کــردن بخشهــای
مختلــف یــک ســازمان؛ تنظیــم قــدرت در تصمیمگیریهــا؛
اســتفاده از هــوش ،خالقیــت ،توانائــی حــل مســئله ،مهــارت و
ابتــکار انســانها جــزء مــــوارد کلیــدی مبحــث مدیریــت مــدرن و
ارگونومــی کالن میباشــد [ ]11 ,10کــه میتــوان از طریــق بــه
کارگیــری متغیرهایــی ماننــد حمایــت ســازمانی ،عدالــت ســازمانی
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
میباشــد .کارکنــان در شــرایط ایمــن و روحــی -روانــی مناســب کــه
در ســایه حمایــت و عدالــت ســازمانی محقــق میشــود؛ میتواننــد
عملکــرد و بهــرهوری ماگزیمــم داشــته باشــند .لــذا میتــوان گفــت
کــه دانــش ارگونومــی بعنــوان یــک رشــته و مبحــث طراحــی
میتوانــد در توســعه منابــع انســانی و عملکــرد بهینــه سیســتم
نقــش اساســی داشــته باشــد [ .]12لــذا دانــش ارگونومــی میتوانــد
فیزیولــوژی و روانشناســی کارکنــان را در محیطهــای کاری کــه
سیســتم پیچیــدهای بیــن انســان؛ ابــزار؛ محیــط و ســازمان کار
اســت را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهــد .نتایــج مطالعــات انجــام
شــده نشــان میدهــد کــه کاربردهــای ارگونومــی در طراحــی ابــزار،
محیــط ،ایســتگاههای کار و ســازمان کار ،تأثیــر زیــادی؛ بــر ســامت
روانــی ،رضایتمنــدی در کار ،افزایــش کارایــی ،امنیــت و ســامتی؛
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هســتند و تنهــا  %8/2از افــراد از ریســک کمــی بــرای فرســودگی
برخوردارنــد.
بابامیــری و همــکاران [ ]24در یــک مطالعــه تحــت عنــوان "بررســی
عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی در کارکنــان شــرکت بــرق
منطقـهای کرمــان" نشــان دادنــد کــه "بیــن فشــارزای شــغلی ،عدالت
توزیعــی ،برونگرایــی ،شــفافیت نقــش ،گرانبــاری نقــش و احتــرام
ســازمانی بــا فرســودگی شــغلی رابطــه معنــادار وجــود دارد .همچنین
نتایــج رگرســیون نشــان داد کــه عدالــت توزیعــی ،گرانبــاری ،عدالــت
رویــهای و فشــارزای شــغلی بهتریــن پیشبینهــای فرســودگی
شــغلی هســتند و روی هــم رفتــه  48درصــد از واریانــس فرســودگی
شــغلی را تبییــن میکننــد" [.]24
غالمــی و همــکاران [ ]25در مقالــه تحــت عنوان " فشــارزای شـــغلی
چگونــه منجــر بــه اختــاالت اســکلتی -عضالنــی می-شــود؟" نشــان
دادنــد کــه نتایــج حاصــل از مدلیابــی معادلــه ســاختاری نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه عامــل فرســودگی شــغلی نقــش واســطهای
بیــن شــدت اختــاالت اســکلتی -عضالنــی و فشــارزای شــغلی
دارد .بــه ایــن معنــی کــه در صــورت وجــود عامــل فرســودگی
شــغلی در کار ،ریســک-فاکتورهای روانــی -اجتماعــی حاصــل از
ابعــاد پرسشــنامه فشــارزای شــغلی در شــدت اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی دخیــل خواهنــد بــود.
کریمــی و همــکاران [ ]26بــه بررســی رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی
و فرســودگی شــغلی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
پرداختنــد .نتایــج نشــان داد دانشــجویانی کــه حمایــت اجتماعــی
بیشــتری را درک کــرده بودنــد از فرســودگی کمتــری برخــوردار بودند.
در نهایــت محققــان اینطــور نتیجــه گرفتند کــه درک حمایت از ســوی
دانشــجویان باعــث میشــود تــا آنــان احســاس کننــد مــورد توجــه
هســتند ،احســاس عــزت نفــس کننــد و خــود را بــه عنــوان عضــو
بــا ارزشــی از ســازمان بداننــد و در نتیجــه ایــن مــوارد بــه افزایــش
عملکــرد و کاهــش فرســودگی آنــان میانجامــد .پورتوقــس و همــکاران
[ ]14بــه بررســی رابطــه بیــن فرســودگی شــغلی و حجــم کاری در
بیــن  322نفــر از کارکنــان بیمارســتانهای ایتالیــا پرداختنــد .در
ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن فرســودگی شــغلی و حجــم کاری بــا در
نظــر گرفتــن متغیــر میانجــی کنتــرل شــخص بــر کار مــورد بررســی
قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد مدیــران واحدهــای مــورد مطالعــه
بایــد در جهــت ارتقــای خــود کنترلــی و غنیســازی شــغل کارکنــان
تــاش کننــد .محمــدی و همــکاران []27؛ پژوهشــی تحــت عنــوان "
بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا خشــنودی شــغلی و عملکــرد شــغلی
بــا میانجیگــری رفتارهــای پویــای شــغلی" انجــام دادنــد ،آنهــا در
ایــن پژوهــش نشــان دادنــد کــه رفتارهــای پویــای شــغلی موجــب
رفــع ابهــام بــرای کارکنــان میشــود و در نهایــت اثــرات ابهــام نقــش
بــر متغیرهــای خشــنودی و عملکــرد شــغلی را دفــع کــرده و موجــب
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مزمــن بــه وجــود میآیــد و شــامل ســه جــزء خســتگی یــا تحلیــل
عاطفــی ،ازخــود بیگانگــی یــا مســخ شــخصیت ،فقــدان حمایــت
ســازمانی [ ]19 ,18و عــدم توجــه بــه تفکــر و تواناییهــای انســان و
در نتیجــه کاهــش موفقیــت فــردی یا پیشــرفت شــخص اســت [ ]2و
بیشــتر در میــان مشــاغل مددرســان مشــاهده میشــود و ایــن امــر
احتمــاالً معلــول نــوع وظایــف و مســئولیتهای اینگونــه مشــاغل
میباشــد [.]19 ,18
حمایــت ســازمانی؛ موجــب رفتارهــای مطلوبــی در ســازمان ماننــد:
انصــاف و مســاوات ،حمایــت سرپرســت ،پاداشهــای ســازمانی
و زمینههــای شــغلی میشــود .پــر واضــح اســت کــه هــر چــه
کارکنــان بــا حمایــت بیشترسرپرســت روبــه رو شــوند ،رفتــار و
عملکــرد مطلوبتــر آنهــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
متغیــر دیگــری کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت عدالــت ســازمانی درک شــده میباشــد .مطالعــه عدالــت در
محیطهــای کاری در ســالهای اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته
اســت [ .]20تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه فرآیندهــای عدالــت
نقــش مهمــی را در ســازمان ایفــا میکننــد 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،
بررســی اثــرات درک از عدالــت در ســازمانها توجــه بســیاری از
محققــان منابــع انســانی ،رفتــار ســازمانی و روانشناســی ســازمانی
 صنعتــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت [ .]21عدالــت ســازمانیمربــوط بــه دیــدگاه کارکنــان میشــود کــه آیــا ســازمان بــا آنهــا
بــا عدالــت برخــورد میکنــد یــا نــه؟ [ .]22رعایــت عدالــت یکــی
از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر بقــای ســازمان و حفــظ ســامت آن
در بلندمــدت اســت؛ از ایــن رو ،مفهــوم عدالــت در ســیرنظریههای
ســازمان مــورد توجــه ویــژهای قــرار گرفتــه اســت زیــرا رعایــت
عدالــت موجــب افزایــش احســاس تعلــق خاطــر ،وفــاداری و اعتمــاد
افــراد بــه ســازمان شــده و بــر ســرمایه انســانی و اجتماعــی ســازمان
میافزایــد [.]23
در رابطــه بــا بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای فرســودگی شــغلی،
حمایــت و عدالــت ســازمانی ،مطالعــات متعــددی انجــام شــده اســت.
ادنــو و همــکاران [ ]16بــه بررســی رواج فرســودگی شــغلی در بیــن
کارکنــان بیمارســتان در برزیــل پرداختنــد .در ایــن مطالعــه 241
نفــر بــه عنــوان نمونــه شــرکت داشــتند و از پرسشــنامه فرســودگی
شــغلی مــازالچ اســتفاده گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه  %10/4از
شــرکت کننــدگان از نظــر فرســودگی در ســطح باالیــی هســتند
کــه در ایــن بیــن  %64/2دارای ســن  30-50ســال %64/2 ،دارای
ســابقه بیشــتر از  10ســال %71/4 ،در شــیفت شــب و %57/1
در وضعیــت نشســته فعالیــت داشــتند .همچنیــن نتایــج نشــان داد
 %50/7از افــراد حداقــل دارای یکــی از  3مؤلفــه فرســودگی شــغلی
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روشکار
ایــن مطالعــه در بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی اســتان یــزد انجــام
گرفــت و بنــا بــه آمــار ارائــه شــده توســط واحــد کارگزینــی
ایــن بیمارســتان ،در مجمــوع  506نفــر در ایــن بیمارســتان در
بخشهــای مختلــف مشــغول بــه کار میباشــند .حجــم نمونــه
ایــن مطالعــه بــر اســاس جــدول مــورگان برابــر بــا  216نفــر تعییــن
شــد .در نهایــت بــا توجــه بــه عــدم اعــاده برخــی پرسشــنامهها و
همچنیــن حــذف برخــی پرسشــنامهها بــه دلیــل مخــدوش بــودن،
تعــداد  207پرسشــنامه در فرآینــد تحلیلهــا مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .همچنیــن نمونهگیــری مشــاهدات نیــز بــا اســتفاده از روش
نمونهگیــری تصادفــی ســاده انجــام شــد .در ایــن پژوهــش از 4
پرسشــنامه بــه عنــوان ابــزار اصلــی اندازهگیــری اســتفاده شــد کــه
شــامل پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ،حمایــت ســازمانی ،عدالــت
ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار میباشــد .پرسشــنامهٔ
فرســودگی شــغلی توســط مــازالچ و جکســون ( )1993طراحــی
شــده و شــامل  3مؤلفــه میباشــد .در ایــن پرسشــنامه از طیــف پنــج
گزینـهای لیکــرت اســتفاده شــده اســت .شــماره ســؤاالت مربــوط بــه
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هــر یــک از ابعــاد پرسشــنامه در جــدول  1آمــده اســت.
جدول  :1ابعاد فرسودگی شغلی و شماره سؤاالت آنها در پرسشنامه
ابعاد کارآفرینی

شماره سؤاالت

ردیف
1

مسخ شخصیت

5-21-14-10-9

2

فرسودگی عاطفی

19-15-13-12-6-3-2-1

3

کاهش عملکرد

20-18-17-16-11-8-7-4

در جــدول فــوق ،شــیوه امتیازدهــی بــه ســؤاالت مربــوط بــه شــاخص
کاهــش عملکــرد برعکــس ســؤاالت دیگــر اســت یعنــی گزینــه
"کام ـ ً
ا موافقــم" در ســؤاالت شــاخص کاهــش عملکــرد امتیــاز  1و
گزینــه "کامــ ً
ا مخالفــم" امتیــاز  5میگیــرد .همچنیــن نقطــه 66
و  33درصــد نیــز بــه عنــوان نقــاط بــرش در نظــر گرفتــه میشــود
[ .]31پرسشــنامه حمایــت ســازمانی نیــز یــک ابــزار محققســاخته
میباشــدکه پــس از بررســی روایــی و پایایــی آن در پژوهــش مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن پرسشــنامه (جــدول  )2دارای چهــار
مؤلفــه اســت (حمایــت سرپرســت ،زمینههــای شــغلی ،پــاداش
ســازمانی ،انصــاف) و حمایــت ســازمانی ادراک شــده کارکنــان را
براســاس مقیــاس پنــج گزینـهای لیکــرت مــورد بررســی قــرار مــی-
دهد.
جدول  :2ابعاد حمایت سازمانی و شماره سؤاالت آنها در پرسشنامه
ردیف

ابعاد کارآفرینی

شماره سؤاالت

1

حمایت سرپرست

 1الی 10

2

زمینههای شغلی

 11الی 14

3

پاداش سازمانی

 15الی 21

4

انصاف

 22الی 26

پرسشــنامهٔ عدالــت ســازمانی توســط مورمــن و همــکاران بــرای
اندازهگیــری عدالــت ســازمانی درک شــده؛ ارائــه گردیــده اســت
و دارای  18ســؤال میباشــد .جــدول  3ابعــاد ایــن پرسشــنامه و
ســئواالت مربوطــه کــه بــر اســاس طیــف پنــج گزینــهای لیکــرت
طراحــی شــده نشــان میدهــد.
جدول  :3ابعاد عدالت سازمانی و شماره سؤاالت آنها در پرسشنامه
ابعاد عدالت سازمانی

شماره سؤاالت

ردیف
1

عدالت توزیعی

 1الی 6

2

عدالت رویهای

 7الی 12

3

عدالت مراودهای

 13الی 18
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بــاال رفتــن عملکــرد و خوشــنودی کارکنــان میشــود.
رضایــی آدریانــی ،شــعبانی و عابــدی [ ]28در پژوهشــی نشــان دادنــد
کــه بیــن شــرایط ارگونومــی و شــدت و فراوانــی خســتگی عاطفــی،
کاهــش عملکــرد شــخصی و مســخ شــخصیت کتابــداران دانشــگاه
اصفهــان رابطــه معنــا دار وجــود دارد.
چنــگ و همــکاران [ ]29بــه 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
در پیــش بینــی فرســودگی شــغلی و ســامت شــغلی میباشــد و
رابطــه مثبــت و قــوی بیــن میــزان عدالــت ســازمانی و ســامت شــغلی
و همچنیــن رابطــه معکــوس و معنــادار بیــن عدالــت ســازمانی درک
شــده و فرســودگی شــغلی وجــود دارد .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه
روابــط فــوق درمــورد کارکنــان جوانتــر قویتــر از کارکنــان مســن
میباشــد.
در مطالعــه عبدلغفــور [ ]30کــه بــا هــدف تعییــن مشــکالت مربــوط
بــه فرســودگی شــغلی و فاکتورهــای اجتماعــی و دموگرافیــک مؤثــر
بــر آن بیــن پزشــکان شــاغل در تیمهــای مراقبــت بهداشــتی
کشــور کویــت انجــام شــد ،میانگیــن نمــره فرســودگی شــغلی در
حیطههــای خســتگی هیجانــی  ،37مســخ شــخصیت  21و کفایــت
شــخصی  63بــود و بیــن حیطههــای پرسشــنامه مــازالک بــا برخــی
از ویژگیهــای شــغلی و دموگرافیــک از جملــه بیــن شــرایط فیزیکــی
محیــط کار و درآمــد بــا خســتگی هیجانــی و مســخ شــخصیت و
کفایــت شــخصی ارتبــاط وجــود داشــت.
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یافتهها
فرضیــات ایــن تحقیــق در دو بخــش فرضیــات اصلــی (جــدول )4
و فرضیــات فرعــی (جــدول  )5تقســیم شــدهاند .همانطــور کــه
مشــاهده می-شــودکلیه فرضیــات در ســطح معنــاداری  %5تأییــد
شــدهاند و بــه عبــارت دیگــر بیــن متغیرهــای حمایــت ســازمانی،
عدالــت ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار بــا فرســودگی
شــغلی و هــر یــک از مولفههــای آن رابطــه معنــادار وجــود دارد.
تصویــر  2 ،1و  3نیــز مویــد وجــود رابطــه خطــی بیــن متغیرهــای
مــورد بررســی اســت.
جدول  :5ضرایب همبستگی ابعاد فرسودگی شغلی با سایر متغیرها
ارتباط بین

مسخ شخصیت

فرسودگی عاطفی
کاهش عملکرد

حمایت سازمانی

جدول  :4فرضیات اصلی تحقیق و نتایج آزمون پیرسون
ضریب همبستگی

Sig.

فرضیات 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  4فرســودگی شــغلی بــا هــر ســه متغیــر
مــورد بررســی دارای روابــط معنــادار اســت کــه البتــه شــدت ایــن
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
بــا عدالــت ســازمانی دارای رابطــه قویتریســت .از طرفــی نتایــج
تحلیلهــا بیانگــر آن اســت کــه  %92از پاس ـخگویان از فرســودگی
متوســط %4 ،از فرســودگی زیــاد و  %4دیگــر نیــز از فرســودگی
شــغلی پایینــی برخــوردار بودنــد .تصویــر  4وضعیــت فرســودگی در
بیــن مشــاغل مختلــف موجــود در بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی
اســتان یــزد را نشــان میدهــد .همانطــور کــه آشــکار اســت تنهــا
در بیــن گــروه پرســتاران؛ افــرادی بــا ســطح فرســودگی بــاال یافــت
مــی شــوند.

عدالت سازمانی

شرایط فیزیکی محیط کار

Sig. 0/001 ،-0/233

Sig. 0/00 ،-0/315

Sig. 0/00 ،-0/376

Sig. 0/00 ،-0/383

Sig. 0/00 ،-0/55

Sig. 0/00 ،-0/476

Sig. 0/00 ،-0/402

Sig. 0/00 ،-0/528

Sig. 0/00 ،-0/555
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پرسشــنامه ســنجش شــرایط فیزیکــی محیــط کار نیــز یــک
پرسشــنامه بومــی و محقــق ســاخته اســت کــه بــر اســاس
پرسشــنامههای نگاشــت بــدن و ســنجش شــرایط فیزیکــی محیــط
کار [ ]32 ,1طراحــی گردیــده و روایــی آن توســط خبــرگان و
همچنیــن روســای بخشهــای مختلــف بیمارســتان بــه تأییــد
رســیده اســت .ایــن پرسشــنامه نیــز دارای  19ســؤال میباشــد و در
آن از طیــف  5گزینــهای لیکــرت اســتفاده شــده اســت.
در نهایــت بــه منظــور اندازهگیــری قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامهها،
از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد .نتایــج نشــان دادکــه بــرای
پرسشــنامه فرســودگی عــدد  82درصــد ،بــرای پرسشــنامه عدالــت
ســازمانی عــدد  95درصــد ،پرسشــنامه حمایــت ســازمانی عــدد 92
درصــد و شــرایط فیزیکــی محیــط کار عــدد  85درصــد بــه دســت
آمــد .ایــن اعــداد نشــان دهنــده آن اســت کــه پرسشــنامههای
مــورد اســتفاده ،از قابلیــت اعتمــاد و یــا بــه عبــارت دیگــر از پایایــی
الزم برخــوردار میباشــد.
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جدول  :6نتایج آزمون  tدر مقایسه میانگین حمایت سازمانی و عدالت سازمانی با حد متوسط
فاصله اطمینان %95

حد آزمون = 3
میانگین

اختالف میانگین

t

درجه آزادی

Sig.

حد پایین

حد باال

حمایت سازمانی

2/46

-0/54

-10/8

206

0/00

-0/63

-0/44

عدالت سازمانی

2/69

-0/308

-5/9

206

0/00

-0/411

-0/205

متغیر

همچنیــن بــر اســاس محاســبات انجــام شــده ،میانگیــن نمــرات
فرســودگی شــغلی کارکنــان برابــر  49/3میباشــد و از آنجــا
کــه عــدد فــوق؛ بیــن نقــاط بــرش تعریــف شــده در پرسشــنامه
فرســودگی شــغلی قــرار دارد لــذا میتــوان 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  3بــه عنــوان حــد متوســط و آســتانه بــرای
آزمــون  t-testتعریــف شــد .بــا توجــه بــه نتایج آزمــون  t-testنشــان
داده شــده در جــدول  ،6از آنجــا کــه ســطح معنــاداری هــر دو آزمون
انجــام شــده ( )sig = 0/00از ســطح معنــاداری اســتاندارد ()0/05
کمتــر شــده لــذا اختــاف میانگیــن حمایــت ســازمانی و عدالــت
ســازمانی بــا حــد متوســط (عــدد  )3معنــادار اســت .بنابرایــن بــا
 %95اطمینــان ،میتــوان 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
اجتماعــی یــزد پرداختــه شــد .نتایــج بررس ـیها حاکــی از آن بــود
کــه فرســودگی شــغلی کارکنــان مــورد مطالعــه در حــد متوســطی
قــرار دارد .از طرفــی در بحــث تعییــن ســطح حمایــت ســازمانی و
عدالــت ســازمانی کارکنــان ،نتایــج تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان
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داد حمایــت ســازمانی و عدالــت ســازمانی ادراک شــده توســط
کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی اســتان یــزد کمتــر از حــد
متوســط اســت.
از طــرف دیگــر نتایــج آزمــون فرضیــات نشــان داد بیــن فرســودگی
شــغلی بــا حمایــت ســازمانی درک شــده توســط کارکنــان رابطــه
منفــی و معنــادار وجــود دارد ،بدیــن معنــی کــه افزایــش درک
حمایــت توســط کارکنــان بــه کاهــش فرســودگی آنهــا میانجامــد.
ایــن نتایــج بــا نتایــج مطالعــات شــهناز دوســت و همــکاران
[ ،]33قدســی و همــکاران [ ،]34ینــر و کاســکان [ ]19وکریمــی
و همــکاران [ ]26مطابقــت دارد .از ســوی دیگــر بیــن فرســودگی
شــغلی بــا عدالــت ســازمانی درک شــده توســط کارکنــان رابطــه
منفــی و معنــادار وجــود داشــت .بدیــن معنــی کــه افزایــش درک
عدالــت ســازمانی بــه کاهــش فرســودگی شــغلی میانجامــد.
دیگــر مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه همچــون قدســی
و همــکاران [ ،]34خطیبــی و همــکاران [ ،]35چنــگ و همــکاران
[ ،]29ینــر و کاســکان [ ،]19المبــرت و همــکاران [ ،]17دکنیــک
[ ]36و لــی و پســی [ ]37نیــز نتایــج مشــابهی را گــزارش دادهانــد.
در پایــان؛ ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن فرســودگی شــغلی بــا
شــرایط فیزیکــی محیــط کار رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد.
بدیــن ترتیــب ،بهبــود وضعیــت شــرایط فیزیکــی محیــط کار بــه
کاهــش فرســودگی شــغلی منجــر خواهــد شــد .نتایــج فــوق بــا
نتایــج مطالعــات رضایــی آدریانــی [ ،]28طاهــره غالمــی و مجیــد
معتمــدزاده و همــکاران [ ،]25محمــد بابامیــری و همــکاران [،]24
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و ارائــه پــاداش بــه آنهــا؛ 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
 پیشــنهاد میشــود شــرایط فیزیکــی،محیــط کار و فرســودگی شــغلی
محیــط کار کارکنــان بهبــود یابــد تــا فرســودگی شــغلی کاهــش
 در ایــن راســتا میتــوان بــه برخــی اقدامــات در جهــت بهبــود.یابــد
،شــرایط عمومــی محیــط کار از قبیــل توجــه بــه وضعیــت روشــنایی
 ایمنــی و بهداشــت و وضعیــت عمومــی، ســرما و گرمــا،تهویــه
 همچنیــن در بعــد تخصصــی.ســاختمان محــل کار اشــاره داشــت
 الزم اســت تــا بــا توجــه ویــژه بــه وضعیــت ارگونومــی،محیــط کار
کارکنــان و اجــرای برنامههــای مطالعاتــی در ایــن زمینــه بــه منظــور
 از طرفــی بررســی.شناســایی مشــکالت و رفــع آنهــا اقــدام گــردد
ســاعات کاری کارکنــان و برقــراری ســاعات اســتراحت مناســب و
 در،تســهیل دسترســی کارکنــان بــه ابزارهــا و امکانــات مــورد نیــاز
جهــت بهبــود شــرایط فیزیکــی محیــط کار و کاهــش فرســودگی
 در پایــان پیشــنهاد میشــود واحــد.شــغلی کارکنــان مفیــد اســت
منابــع انســانی بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی بــا اجــرای تس ـتهای
 وضعیــت فرســودگی شــغلی کارکنــان و ســایر متغیرهــای،دورهای
مطــرح شــده در ایــن مطالعــه را بررســی نمایــد و در ادامــه ضمــن
 اقدامــات فــردی و ســازمانی،شناســایی افــراد در معــرض خطــر
.مناســب را در خصــوص آنــان اجــرا نمایــد
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 رضــوی و همــکاران،]38[  ســهیال و مهــدی مــددی,شــمسالدینی
.] مشــابهت دارد30[ ] و عبدلغفــور40[  حیــدری و همــکاران،]39[
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه رابطــه قــوی و منفــی بیــن عدالــت ســازمانی و
 پیشــنهاد میشــود مدیریــت بیمارســتان نســبت،فرســودگی شــغلی
بــه بهبــود وضعیــت عدالــت ســازمانی اقــدام نمایــد تــا بــا بهبــود
 فرســودگی شــغلی،عدالــت ســازمانی ادراک شــده توســط کارکنــان
 در ایــن راســتا اجــرای برخــی مــوارد همچــون.نیــز کاهــش یابــد
 تــاش و، تجربــه،ارائــه پــاداش بــه کارکنــان مطابــق نــوع مســئولیت
 اجــرای عدالــت در تصمیمگیریهــای شــغلی،تحصیــات کارکنــان
 توجــه بــه نظــرات و،و جلوگیــری از تعصبــات و تصمیمــات ســلیقهای
دیدگاههــای 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
 پیشــنهاد میشــود مدیــران بیمارســتان از،و فرســودگی شــغلی
ابزارهایــی چــون شناســایی و توجــه نمــودن بــه مشــکالت و نیازهــای
 توجــه، ایجــاد زمینههــای مناســب جهــت رشــد و ارتقــا،کارکنــان
، توســعه شایســته ســاالری،بــه نیازهــای مــادی و معنــوی کارکنــان
ایجــاد مکانیزمهایــی جهــت شناســایی تالشهــای اضافــی کارکنــان
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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.

