مقاله موردی

مجله ارگونومی
دوره  ،5شماره  ،1بهار 1396

بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح فرسودگی شغلی کارکنان

ناصر صدرا ابرقویی  ،* ،1حمیدرضا جعفرپور

2

 1عضو هیئت علمی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،یزد ،ایران
 2دانشجوی گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد -واحد یزد ،یزد ،ایران
DOI: 10.21859/joe-05017

تاريخ دريافت مقاله1395/05/17 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/11/13 :
واژگان کلیدی:
ارگونومی جامع
فرسودگی شغلی
حمایت سازمانی
عدالت سازمانی
شرایط فیزیکی محیط کار
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

نويســنده مســئول :ناصــر صــدرا ابرقویــی ،عضــو هیئــت علمــی ،دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی ،یــزد ،ایــران .ایمیــلsadra@uast.ac.ir :
چکیده
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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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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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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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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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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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.
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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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.
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

صدرا ابرقویی و همکاران
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

تصویر  :1رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی

تصویر  :2رابطه بین فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی

55

صدرا ابرقویی و همکاران

مجله ارگونومی ،دوره  ،5شماره  ،1بهار 1396

تصویــر  :4مقایســه ســطح فرســودگی شــغلی در بخــش هــای مختلــف
بیمارســتان

تصویر  :3رابطه بین فرسودگی شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار

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

صدرا ابرقویی و همکاران
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

REFERENCES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

57

Zamanian Z, Kouhnavard B, Maleki B, Ashrafi F, Ahmadvand L, Azad
P. [The relationship between sound annoyance and general health in
hospital personnel in Shiraz in 2014-15]. J Ergo. 2015;3(2).
Sadra Abarghouei N, Hosseini-Nasab H, Motamedzadeh M, Absy M.
[Human Factors Engineering Assessment and intervention model
and its role in improving the management of agricultural education in
Yazd]. J Res Manage Agric Educ. 2010.
Hanson MA. Green ergonomics: challenges and opportunities. Ergo.
2013;56(3):399e408.
Zink KJ. Designing sustainable work systems: the need for a systems
approach. Appl Ergon. 2014;45(1):126-32. DOI: 10.1016/j.apergo.2013.03.023 PMID: 23608710
IEA Technical Information. Human Factors and Sustainable
Development 2010 [30/10/2013]. Available from: http://www.iea.
cc/.
Sadra Abarghouei N. Total ergonomics and its impact in musculoskeletal
disorders and quality of work life and productivity. 2011.
Radjiyev A, Qiu H, Xiong S, Nam K. Ergonomics and sustainable
development in the past two decades (1992-2011): Research trends
and how ergonomics can contribute to sustainable development. Appl
Ergon. 2015;46 Pt A:67-75. DOI: 10.1016/j.apergo.2014.07.006
PMID: 25085643
Robertson MM. Maintenance resource management. In: Maddox M,
editor. Human factors guide for aviation maintenance. Washington,
DC: FAA Office of Aviation Medicine; 1998.
Helali F, Shahnavaz H. Adapting macroergonomic approach for
identification of workplace problems and development of low-cost/
no-cost solutions in industrially eveloping countries. Case study:
Glucosan-Iran. In: Vink P, Koningsveld EAS, Dhondt S, editors. Human factors in organizational design and management. Amsterdam:
North-Holland; 1998. p. 585-90.
Helali F, Shahnavaz H. [Ergonomics intervention in industries of
the industrially develop-ing countries, case study: Glucosan-iran].
Proceed Hum Fac Organ Design Manage. 1996:141-6.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Mustafa SA, Kamaruddin S, Othman Z, Mokhtar M. The effect of
ergonomics applications in work system on mental health of visual
display terminal workers. Eur J Sci Res. 2009;31(3):341-54.
Norros L. Developing human factors/ergonomics as a design
discipline. Appl Ergon. 2014:45 61e71.
Rasoulian M, Elahi F, Afkham A. [Related burnout in nurses’
personality traits]. Troght Behav. 2004;4:18-24.
Portoghese I, Galletta M, Coppola RC, Finco G, Campagna M.
Burnout and workload among health care workers: the moderating
role of job control. Saf Health Work. 2014;5(3):152-7. DOI:
10.1016/j.shaw.2014.05.004 PMID: 25379330
Mehdi Zadeh M, Vafaei A, Taghipoor A. [Burnout and parameters
affecting the work environment among family doctors Khorasan
Razavi]. Bus J Med. 2013;5:42-51.
Magalhaes E, Oliveira AC, Goveia CS, Ladeira LC, Queiroz DM,
Vieira CV. [Prevalence of burnout syndrome among anesthesiologists
in the Federal District]. Rev Bras Anestesiol. 2015;65(2):104-10.
DOI: 10.1016/j.bjan.2013.07.016 PMID: 25740276
Lambert EG, Hogan NL, Jiang S, Elechi OO, Benjamin B, Morris A,
et al. The relationship among distributive and procedural justice and
correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory study. J Criminal Justice. 2010;38(1):7-16. DOI: 10.1016/j.
jcrimjus.2009.11.002
Emilia I, García J, Canadas GA, San Luis C, Cañadas GR, Aguayo
R, et al. Psychometric properties and scales of the Granada
Burnout Questionnaire applied to nurses. Int J Clin Health Psychol.
2015;15(2):130-8.
Yener M, Coşkun O. Using Job Resources and Job Demands in
Predicting Burnout. Proced Soci Behav Sci. 2013;99:869-76. DOI:
10.1016/j.sbspro.2013.10.559
Zhang H, Agarwal NC. The mediating roles of organizational
justice on the relationships between HR practices and workplace
outcomes: an investigation in China. Inte H Hum Resource Manage.
2009;20(3):676-93.

صدرا ابرقویی و همکاران
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

Bish AJ, Bradley LM, Sargent LD. Career development for going
beyond the call of duty: is it perceived as fair? Career Develop Int.
2004;9(4):391-405. DOI: 10.1108/13620430410544346
Abu Elanain HM. Testing the direct and indirect relationship between
organizational justice and work outcomes in a non-Western context of
the UAE. J Manage Develop. 2010;29(1):5-27.
Cropanzano R, Greenberg J. Progress in organizational justice,
organizational psychology and development. USA: Wiley; 2001.
Babamiri M, Zahiri A, Morovati Z, Yousefi Afrashte M, Dehghani Y.
Evaluation of Factors Affecting Job Burnout in Employees of Regional
Electric Company, Kerman, Iran. J Ergo. 2016;3(4):39-48.
Gholami T, Heidari Pahlavian A, Akbarzadeh M, Motamedzade M,
Heidari Moghadam R. A structural equation modeling study of job
stress and musculoskeletal disorders. J Ergo. 2015;3(3):51-64.
Karimi Y, Bashirpur M, Khabbaz M, Hedayati AA. Comparison
between perfectionism and social support dimensions and academic
burnout in students. Proced Soci Behav Sci. 2014;159:57-63. DOI:
10.1016/j.sbspro.2014.12.328
Mohammadi B. The Relationship of Role Ambiguity with Job
Satisfaction and job Performance Mediated by Proactive Behavior. J
Ergo. 2016;4(1):20-7.
Adriani R, Shabani A, Abedi M, R. Correlation terms of ergonomics
and job burnout among academic librarians in Isfahan. J Acad Libr
Inform Res. 2010;44(53):147-63.
Cheng Y, Chen IS, Chen CJ, Burr H, Hasselhorn HM. The influence
of age on the distribution of self-rated health, burnout and their
associations with psychosocial work conditions. J Psychosom Res.
2013;74(3):213-20. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2012.12.017 PMID:
23438711
Abdulghafour YA, Bo-Hamra AM, Al-Randi MS, Kamel MI, ElShazly MK. Burnout syndrome among physicians working in primary
health care centers in Kuwait. Alexandria J Med. 2011;47(4):351-7.
DOI: 10.1016/j.ajme.2011.08.004

1396  بهار،1  شماره،5  دوره،مجله ارگونومی
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

Salahian A, Arizi HRM, Babamir M, Asgari A. [Predictors of burnout
syndrome]. Nurs Res. 2010;23:23-31.
Sadra Abarghouei N. Comprehensive ergonomic interventions
for improving ergonomic conditions in an automobile spare part
manufacturing plant: A case study. J Ergo. 2015;3(2):1-13.
Shhnazdoost M, Maghsodi S, Tabari R. [The relationship between
burnout and job support]. Guilan Univ Med Sci Mag. 2010;80:49-59.
Ghodsi AM, Afshar J, Mahimi H. [Studying the relationship between
social factors and burnout among teachers Qorveh city]. Soci Issu.
2010;2:129-57.
Khatibi A, Asadi H, Hamid M. [Investigate the relationship between
organizational justice and job stress at the National Academy Olympic
and Paraolympic]. Olympic. 2010;54:99-107.
Ybema JF, van den Bos K. Effects of organizational justice on
depressive symptoms and sickness absence: a longitudinal
perspective. Soc Sci Med. 2010;70(10):1609-17. DOI: 10.1016/j.
socscimed.2010.01.027 PMID: 20219276
Lee J, Peccei R. Perceived organizational support and affective
commitment: the mediating role of organization‐based self‐esteem
in the context of job insecurity. J Organ Behav. 2007;28(6):661-85.
DOI: 10.1002/job.431
Shamsadini S, Madadi M, editors. [The relationship between
workplace ergonomics and burnout]. The third annual National
Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Golestan Association of Professional managers and accountants; 2014; Aliabad,
Iran: Islamic Azad University of Aliabad Branch.
Razavi M, Ghorbani AR, Kalatah H. [Prevalence of burnout and its
relationship to the physical conditions of the workplace on the staff
of Sabzevar University of Medical Sciences]. Sabzevar Univ Med Sci
Mag. 2013;5:665-73.
Heydari A, Ahanchian MR, Mehdi Zadeh M. [Review of burnout
and work environment factors affecting nursing faculty in Khorasan
Razavi province]. Sabzevar Univ Med Sci Mag. 2014;1:17-27.

58

Journal of Ergonomics
Volume 5, No. 1, Spring 2017

Original Article

Surveying the Relationship Between Total
Ergonomics and Burnout
Naser Sadra Abargouei 1, *, Hamirdreza Jafarpour 2
1
2

DOI: 10.21859/joe-05017

Received: 07.08.2016
Accepted: 01.02.2017
Keywords:
Total Ergonomics
Burnout
Organizational Support
Organizational Justice
Physical Conditions of the
Workplace
How to Cite this Article:
Sadra Abargouei N, Jafarpour
H. Surveying the Relationship
Between Total Ergonomics and
Burnout. J Ergo 2016;5(1):51-59.
DOI: 10.21859/joe-05017
© 2017 Hamedan University of
Medical Sciences.

Faculty, University of Applied Sciences, Yazd, Iran
Student of Public Administration, Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran

* Corresponding author: Naser Sadra Abargouei, Faculty, University of Applied Sciences, Yazd, Iran. E-mail: Sadra@uast.ac.ir
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.

