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Background and Objectives: The progress and rebound of organizations de-
pends on their productivity. Many factors affect the organization’s productivity; 
identifying these factors the organization’s deterrence can be prevented. In this 
study, the relationship between job burnout and employee productivity has been 
investigated.  

Methods: This research is applied and its statistical population is 1265 people 
in Shariati and Kharazi hospitals. 294 of these employees were selected by Con-
venience sampling method considering the Cochran formula. Data was collected 
using the Maslach Burnout Standard Questionnaire and Hersey and Goldsmith Hu-
man Resources productivity Standard Questionnaire. Pearson correlation test and 
SPSS18 was used to analyze the data.

Results: The results of data analysis showed that burnout, emotional exhaus-
tion, depersonalization and reduced personal accomplishment with -0.82, -0.86, 
-0.83 and -0.85 correlation values, respectively, have a reverse and meaningful 
relationship with employee productivity of Shariati and kharazmi Hospitals em-
ployees.

Conclusion: Since the results showed that burnout and its dimensions have a 
significant relationship with productivity of Shariati and Kharazmi Hospitals in 
Isfahan, it is necessary for organizations to apply measures to reduce the feeling of 
burnout in the staff. The results of this study are consistent with the results of other 
studies. At the end of the study, were presented several research proposals based 
on the results of the study.

Keywords: Burnout, Depersonalization, Emotional Exhaustion, Productivity, 
Reduced personal accomplishment

 2018/08/03
 2019/04/27
 2019/04/27

Mirkamali K, Ahmadizad A, Kazemzadeh S, Varmaghani M. Determining the Relationship Between Job Burnout 
and Employee Productivity. Iran J Ergon. 2019; 7 (1) :37-44

Maryam Varmaghani, 
Ph.D. Student of Marketing Man-
agement, Faculty of Business 
Management, DoS in Economics, 
Management and Administrative 
Sciences, Semnan University, 
Semnan, Iran
 
Email:
m.varmaghani@semnan.ac.ir

Use your device to scan
and read the article online

Abstract

DOI: 10.30699/jergon.7.1.37

Article Info

How to Cite This Article:

Received:
Accepted:
Published Online:

Corresponding Information

Original Article

Copyright © 2019, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0  
International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.



 E-ISSN: 2345-5365 | 1398 مجلۀ ارگونومی | سال 7، شمارة 1، بهار

تعیین رابطة فرسودگی شغلی با بهره وری کارکنان
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سازمان1 کل1 در1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 که1 آن1جا1 از1 بنابراین1
در1 و1 انسانی1 نیروی1 بهره1وری1 و1 عملکرد1 مشهودي1 سطح1 تا1
نتیجه1اثر1بخشی1سازمان1را1افزایش1می1دهد،1به1نظر1می1رسد1
فرسودگی1شغلی1به1عنوان1یکی1از1مولفه1های1کاهندة1کیفیت1
کارکنان1 بهره1وری1 می1تواند1 زیاد1 احتمال1 به1 کاری1 زندگی1
سازمان1را1دستخوش1تغییرات1منفی1و1کاهنده1کند.1بنابراین1
هدف1این1پژوهش1عبارت1است1از:1تعیین1رابطۀ1بین1فرسودگی1
شغلی1با1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1شریعتی1و1غرضی1

اصفهان.1فرضیه1های1پژوهش1به1این1شرح1است:
بیمارستان1های1 کارکنان1 بهره1وری1 و1 شغلی1 فرسودگی1 1.1

شریعتی1و1غرضی1اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
1.2خستگی1احساسی1و1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1

شریعتی1و1غرضی1اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
بیمارستان1های1 کارکنان1 بهره1وری1 و1 شخصیت1 مسخ1 1.۳

شریعتی1و1غرضی1اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
کارکنان1 بهره1وری1 و1 شخصی1 کفایت1 احساس1 کاهش1 1.4
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معناداری1 رابطۀ1 اصفهان1 غرضی1 و1 شریعتی1 بیمارستان1های1
دارند.

روش بررسي
این1پژوهش1از1نظر1هدف1کاربردی1و1از1نظر1روش1تحلیل1
کارکنان1 و1 پرستاران1 گزارش1ها1 اساس1 بر1 است.1 توصیفی1
بیمارستان1ها1به1لحاظ1ارزیابی1شدن1ممتد1عملکردشان1توسط1
همکاران،1پزشکان1و1حتی1بیماران،1برخورد1مکرر1و1مستقیم1با1
مرگ1ها،1رنج1ها1و1جراحت1ها،1ساعات1طوالنی1کار،1فعالیت1های1
برای1 کوتاه1 زمان1 اختصاص1 اندک،1 تعطیالت1 زیاد،1 بدنی1
ارتباطات1اجتماعی1با1دوستان1و1آشنایان،1کمبود1و1در1مواقعی1
فقدان1شبکۀ1حمایت1اجتماعی1و1افزایش1انتظارهای1مردم1با1
فشارهای1روانی1و1جسمانی1بیشتری1روبه1رو1هستند1و1بیشتر1
در1معرض1فرسودگی1شغلی1قرار1می1گیرند1]26[.1بنابراین1در1
این1پژوهش1از1کارکنان1رشته1های1پزشکی،1پرستاری،1تکنسین1
اتاق1عمل،1فیزیوتراپی،1تصویربرداری1و1آزمایشگاه1بیمارستان1
به1عنوان1جامعه1استفاده1شده1است1و1جامعۀ1آماری1این1پژوهش1
بیمارستان1های1 155سالۀ1 تا1 125 کارکنان1 از1 نفر1 11265 همۀ1
نمونه1گیری1 فرایند1 از1 قبل1 بودند.1 اصفهان1 شریعتی1و1غرضی1
با1مدیران1بیمارستان1های1دیگر1اصفهان1هم1صحبت1شد،1اما1
مسئلۀ1پژوهش1برای1بیمارستان1شریعتی1و1غرضی1دغدغه1بود.1
ضمنا1براي1جمع1آوری1داده1ها1همکاری1داشتند.1همچنین1این1
دو1بیمارستان1از1بزرگ1ترین1بیمارستان1های1وابسته1به1سازمان1
سال1 125 زیر1 کارکنان1 هستند.1 اصفهان1 در1 اجتماعی1 تأمین1
احتمال1 به1 بیمارستان1 محیط1 در1 کم1 کاری1 سابقۀ1 دلیل1 به1
زیاد1دچار1فرسودگی1شغلی1نمی1شوند1و1کارکنان1با1سن1باال1
و1سابقۀ1زیاد1طبیعتا1ًو1بدون1هیچ1دلیل1خاصی1به1فرسودگی1
155 سن1 از1 کارکنان1 میانگین1 به1طور1 می1شوند.1 منجر1 شغلی1
انتخاب1شده1 بازة1 بنابراین1 بازنشسته1می1شوند.1 بعد1 به1 سالگی1

کارکنان1251تا1551سالۀ1بیمارستان1است.

روش1 به1 محدود1 جامعۀ1 برای1 کوکران1 فرمول1 طبق1
انتخاب1 نمونه1 عنوان1 به1 نفر1 12۹4 در1دسترس1 نمونه1گیری1
نمونه1 افراد1 کل1 که1 زمانی1 در1 احتمالی1 نمونه1گیری1 شدند.1
دسترسی1 نمونه1 افراد1 همۀ1 به1 باشند،1 داشته1 انتخاب1 قابلیت1
داشته1باشیم1و1بتوانیم1آنها1را1شناسایی1کنیم1امکان1پذیر1است،1
اما1به1دلیل1این1که1واقعا1ًدسترسی1دقیق1به1همۀ1کارکنان1در1
از1نمونه1گیری1غیراحتمالی1استفاده1 نبود1 مقطع1زمانی1میسر1
شد،1اما1سعی1شد1در1انتخاب1نمونه1ها1پراکندگی1وجود1داشته1
و1ضمنا1نمونه1ها1بیش1از12501نفر1باشند1تا1به1توزیع1جامعه1و1

نمونه1گیری1تصادفی1نزدیک1تر1باشد.
هفت1نقطه1ای1 استاندارد1 پرسشنامۀ1 پژوهش1 این1 ابزار1
فرسودگی1شغلی1Maslach1)200۳(1221گویه1ای1و1پرسشنامۀ1
توسط1 انسانی1مدل1آجیوست1که1 نیروی1 بهره1وری1 استاندارد1
طیف1 با1 126گویه1ای1 1)1۹80( 1Goldsmith و1 1Hersey
پنج1نقطه1ای1لیکرت1از1کامال1موافقم1)5(1تا1کامال1مخالفم1)1(1
تهیه1شده1است ]36 ،19[.1در1این1پرسشنامه1بهره1وری1نیروی1
انسانی1با1هفت1شاخص1توانمندی1و1استعداد،1درک1و1شناخت،1
سازگاری1 و1 اعتبار1 بازخورد،1 انگیزش،1 سازمانی،1 حمایت1
در1 پرسشنامه1ها1 سؤاالت1 شمارة1 1.]37[ می1شود1 سنجیده1

جدول111نشان1داده1شده1است.
در1روند1توزیع1و1جمع1آوری1داده1های1پژوهش1بر1ضرورت1
محرمانه1ماندن1اطالعات1افراد1تأکید1و1براي1بررسی1پایایی1کل1
استفاده1 کرونباخ1 آلفای1 از1 آن1 متغیرهای1 و1 ابعاد1 پرسشنامه،1
سنجش1 براي1 پرسشنامه1 ابتدا1 که1 صورت1 بدین1 است.1 شده1
پایایی1کل1و1مؤلفه1های1آن1در1۳01نفر1از1افراد1جامعه1توزیع1
و1پس1از1جمع1آوری1پرسشنامه1های1توزیع1شده1مجددا1ًپایایی1
آمده1 12 جدول1 در1 آزمون1 این1 نتایج1 شد.1 آزمون1 پرسشنامه1

است.

جدول 1. ابعاد فرسودگی شغلی و بهره وری و شمارۀ سؤاالت آنها در پرسشنامه

شماره سؤاالتابعادمتغیرهاردیف

1

ی1
دگ
سو

فر
لی

شغ

1-2-۳-10-11-12-1۷-18-1۹خستگی1عاطفی

۷-۹-16-20-22مسخ1شخصیت2

4-5-6-8-1۳-14-15-21کاهش1احساس1کفایت1شخصی۳

4

ری
ره1و

به

1-2-۳توانایی

4-5-6-۷درک1و1شناخت5

8-۹-10-11حمایت1سازمانی6

12-1۳-14-15انگیزش۷

16-1۷-18-1۹بازخورد8

20-21-22-2۳اعتبار۹

24-25-26سازگاری10
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مقدار1آلفای1کرونباخ1بیشتر1از10/۷1پایایی1باالی1پرسشنامه1
را1نشان1مي1دهد.1در1این1پژوهش1از1پرسشنامه1های1استاندارد1
این1 روایی1 متخصصان1 و1 شده1 استفاده1 فارسی1 ترجمه1شدة1
پرسشنامه1ها1را1چه1در1داخل1و1چه1در1خارج1تأیید1کرده1اند.1
نیست.1 پرسشنامه1ها1 روایی1 دوبارة1 بررسی1 به1 نیازی1 بنابراین1
همچنین1برای1بررسی1نرمال1بودن1داده1های1پژوهش1از1آزمون1
معنادار1 اعداد1 که1 شد1 استفاده1 اسمیرنوف1 ـ1 کولموگروف1
به1دست1آمده1بیشتر1از10/051بود1و1نرمال1بودن1توزیع1داده1ها1

را1نشان1مي1دهد.

یافته ها
توزیع1فراوانی1جنسیتی1افراد1نشان1می1دهد1که156/61درصد1
پاسخ1دهندگان1 از1 درصد1 14۳/4 و1 مردان1 پاسخ1دهندگان1 از1
سنی1 ردة1 در1 پاسخ1دهندگان1 از1 درصد1 12۹/1 هستند.1 زنان1
تا1 1۳6 بین1 پاسخ1دهندگان1 از1 درصد1 156/5 سال،1 1۳5 تا1 125
سال1 155 تا1 146 سنی1 ردة1 در1 نیز1 درصد1 114/4 و1 سال1 145
تا1451سال1سن1 1۳6 بین1 آزمودنی1ها1 اغلب1 بنابراین1 هستند.1
نشان1می1دهد1که1 پاسخ1دهندگان1 داشتند.1وضعیت1تحصیلی1
کاردانی،1 درصد1 122/8 دیپلم،1 آنها1 از1 درصد1 16/5 تحصیالت1
156/1درصد1کارشناسی،111/۹1درصد1کارشناسی1ارشد1و12/۷1
درصد1دکتری1است.1به1عالوه115/۳۳1درصد1از1پاسخ1دهندگان1
سابقۀ1کاری1زیر151سال،141/4۷1درصد1سابقۀ1کاری151تا1101
11۷/68 سال،1 115 تا1 110 کاری1 سابقۀ1 درصد1 114/۳0 سال،1
درصد1سابقۀ1کاری1151تا1201سال1و111/221درصد1نیز1سابقۀ1

نیز1 برای1تجزیه1و1تحلیل1داده1ها1 باال1دارند.1 به1 کاری1201سال1
1118 نسخۀ1 1SPSS نرم1افزار1 با1 پیرسون1 همبستگی1 روش1 1از1

)SPSS1Inc.,1Chicago,1IL,1USA(1استفاده1شده1است.
آزمون1فرضیه1های1پژوهش1در1جدول1۳1آمده1است.

شغلی1 فرسودگی1 بین1 که1 می1دهد1 نشان1 1۳ جدول1 نتایج1
میزان1 این1 که1 دارد1 وجود1 رابطه1 10/6۷ کارکنان1 بهره1وری1 و1
بین1 همچنین1 است.1 معنادار1 10/001 سطح1 در1 ارتباط1 از1
معکوس1 رابطۀ1 10/82 کارکنان1 بهره1وری1 و1 شغلی1 فرسودگی1
ارتباط1در1سطح10/0011معنادار1 از1 این1میزان1 و1 وجود1دارد1
بین1خستگی1 باال1 نتایج1جدول1 به1 با1توجه1 1.)P>0/05(1است
احساسی1و1بهره1وری1کارکنان10/۷41رابطه1وجود1دارد1و1بین1
خستگی1احساسی1و1و1بهره1وری1کارکنان10/861رابطۀ1معکوس1
وجود1داردP>0/05(1(.1بنابراین1با1افزایش1خستگی1احساسی1
بهره1وری1 و1 شخصیت1 مسخ1 بین1 می1یابد.1 کاهش1 بهره1وری1
مي1تواند1 شخصیت1 مسخ1 دارد.1 وجود1 رابطه1 10/6۹ کارکنان1
بهره1وری1کارکنان1را1پیش1بینی1کند1و1با1افزایش1نمرات1مسخ1
کاهش1 آنها1 در1 بهره1وری1 نمرات1 آزمودنی1ها1 در1 شخصیت1
بهره1وری1 و1 شخصیت1 مسخ1 بین1 دیگر1 عبارت1 به1 می1یابد.1
کارکنان1رابطۀ1معناداری1وجود1دارد)P>0/05(.1بین1احساس1
کفایت1شخصی1و1بهره1وری1کارکنان10/۷21رابطه1وجود1دارد1
رابطۀ1 10/85 کارکنان1 بهره1وری1 و1 شغلی1 فرسودگی1 بین1 و1
معکوس1وجود1دارد.1بنابراین1کاهش1احساس1کفایت1شخصی1
افزایش1 با1 و1 کند1 پیش1بینی1 را1 کارکنان1 بهره1وری1 مي1تواند1
1.)P>0/05(1احساس1کفایت1شخصی1بهره1وری1کاهش1می1یابد

جدول 2. آلفای کرونباخ ابعاد و متغیرهای پژوهش

آلفای کرونباخ ابعاد

0/81 کل1پرسشنامه

0/۷4 فرسودگی1شغلی

0/۷1 خستگی1عاطفی

0/۷0 مسخ1شخصیت

0/۷5 بي1کفایت1شخصی

0/۷۹ بهره1وری

0/۷1 توانایی

0/۷8 درک1و1شناخت

0/81 حمایت1سازمانی

0/۷5 انگیزش

0/۷0 بازخورد

0/۷0 اعتبار

0/۷۷ سازگاری
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بحث
بهره1وری1 و1 شغلی1 فرسودگی1 بین1 رابطۀ1 پژوهش1 این1 در1
بررسی1 اصفهان1 غرضی1 و1 شریعتی1 بیمارستان1های1 کارکنان1
شد.1نتایج1نشان1مي1دهد1که1بین1فرسودگی1شغلی1و1بهره1وری1
کارکنان1میزان10/821رابطۀ1معکوس1وجود1دارد1که1با1نتایج1
همکاران1 و1 1Kohnavard توسط1 انجام1شده1 پژوهش1های1
1Rabiee11وAhmadi1،)2014(111و1همکارانDewa1،)2015(
و1 1،)2015( 1Bahramzadeh و1 1Tajri 1،)2016( 1Mandjin
 ،33 ،38 ،39[ دارد1 و1همکاران1)2014(1همخوانی1 1Mete
کاهش1 و1 شخصیت1 مسخ1 احساسی،1 خستگی1 1.]26  ،32
احساس1کفایت1شخصی1با1بهره1وری1کارکنان1رابطۀ1معناداری1
دارند.1نتایج1این1پژوهش1با1نتایج1پژوهش1های1Nowroozi1و1
1،)2015(1Bahramzadeh11وTajri1،)2016(1Abdollahzadeh
1Mohammadzadehو1Mete1،)2016(1Pasand1و1همکاران1
و1 1Hoseyni و1 1)2016( همکاران1 و1 1Bashardust 1،)2014(

1Zare)2014(1همخوانی1دارد1]41 ،40 ،39 ،33 ،31[.

نتیجه گیری
بین1 منفی1 رابطۀ1 بر1 مبنی1 پژوهش1 این1 نتایج1 به1 توجه1 با1
از1 جلوگیری1 براي1 بهره1وری1 بر1 آن1 ابعاد1 و1 شغلی1 فرسودگی1
کاهش1بهره1وری1کارکنان1و1سازمان1ها1به1مدیران،1تصمیم1گیران1
خطی1مشی1سازمان1ها1و1به1خصوص1سازمان1ها1و1مراکز1درمانی1
ـ1بهداشتی1همچون1بیمارستان1ها1پیشنهاد1می1شود1در1صورت1
امکان1شرایط1فیزیکی1و1روانی1کارکنان1خود1را1بهبود1بخشند،1
از1برنامه1های1غذایی1مناسب1برای1پرسنل1استفاده1و1برای1بهبود1
وضعیت1بدنی1کارکنان1از1برنامه1های1متنوع،1مانند1نرمش1کردن،1
استفاده1کنند.1کالس1های1آموزشی1مربوط1به1روش1های1ایجاد1
حالت1آرامش1مانند1آموزش1نظام1مند1یوگا،1آموزش1شیوه1های1
مقابله1با1فشار1روانی1و1آموزش1روش1های1کارآمد1انجام1کارها1
برگزار1کنند.1همچنین1برای1رفع1خستگی1کارکنان1پیشنهاد1
می1شود1محیط1های1کاری1مناسب1ایجاد1شود،1از1طریق1چرخش1
شغلی1به1جابه1جا1کردن1کارکنان1پرداخته1شود1و1از1روش1های1
گوناگونی1مانند1ایجاد1عالقه،1دادن1آگاهی1در1مورد1نتیجۀ1کار1

و1دوره1های1استراحت1کوتاه1مدت1حین1کار1بهره1گرفته1شود.1
به1عالوه1پیشنهاد1می1شود1افرادی1به1کار1گماشته1شوند1که1نه1
تنها1به1کارشان1عالقه1مند1هستند،1بلکه1ویژگی1های1شخصیتی1
الزم1را1برای1انجام1درست1وظایف1شغلی1دارند.1برای1این1کار1
الزم1است1از1روش1ها1و1آزمون1های1علمی1جهت1استخدام1افراد1
استفاده1شود،1شرایط1و1امکاناتی1فراهم1شود1که1کارکنان1در1
شبکه1های1 نگیرند،1 قرار1 تنش1زا1 محرک1های1 و1 خطر1 معرض1
حاصل1 اطمینان1 این1 شود،1 داده1 بهبود1 سازمان1 در1 ارتباطی1
شود1که1افراد1می1توانند1نظر،1شکایات،1پیشنهادات1و1انتقادات1
خود1را1به1راحتی1و1بدون1ترس1و1نگرانی1به1شیوه1ای1منطقی1
ارائه1دهند1و1امکاناتی1فراهم1شود1که1مهارت1های1افراد1با1توجه1
فرد1 اگر1 زیرا1 یابد،1 افزایش1 آنها1 کاری1 مسئولیت1 موضوع1 به1
نتواند1بر1موقعیت1شغلي1خود1تسلط1داشته1باشد1فشار1روانی1
زیادی1به1او1وارد1می1شود.1از1آن1جا1که1نتایج1نشان1مي1دهد1که1
فرسودگی1شغلی1با1بهره1وری1کارکنان1رابطۀ1معنادار1دارد،1لذا1
پیشنهاد1 آتی1 پژوهشگران1 به1 نتایج1 راستای1غنی1تر1شدن1 در1
می1شود1رابطۀ1علی1و1معلولی1بین1فرسودگی1شغلی1و1بهره1وری1
کارکنان1و1شاخص1های1سازمانی1دیگر1مانند1کارایی،1اثربخشی،1
به1عالوه1 ...1بررسی1شود.1 و1 بازده1کارکنان1 عملکرد1کارکنان،1
به1جز1 دیگری1 سازمان1های1 در1 روابط1 این1 می1شود1 پیشنهاد1
بررسی1 نیز1 خدماتی1 سازمان1های1 به1خصوص1 بیمارستان1ها1
این1پژوهش1می1توان1به1قابل1تعمیم1 از1محدودیت1های1 شود.1
نبودن1نتایج1به1بیمارستان1های1شهرها،1استان1ها1و1سازمان1های1
دیگر1اشاره1کرد.1بنابراین1الزم1است1پژوهش1های1مشابهی1در1

استان1ها1و1سازمان1های1دیگر1انجام1گیرد.

سپاسگزاری 
نویسندگان1از1تمامی1کسانی1که1آنها1را1در1انجام1این1تحقیق1

یاری1کرده1اند،1کمال1تشکر1و1قدردانی1را1دارند.

تعارض در منافع
در1 سازمانی1 و1 ارگان1 هیچ1 منافع1 با1 پژوهش1 این1 نتایج1

تعارض1نیست.

جدول 3. آزمون فرضیه های پژوهش

مقدار ضریب همبستگی )R(فرضیه ها
مقدار 

R2

سطح 
معناداری

فرضیۀ11
فرسودگی1شغلی1و1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1شریعتی1و1غرضی1

اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
−0/820/6۷0/01

فرضیۀ21
خستگی1احساسی1و1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1شریعتی1و1

غرضی1اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
−0/860/۷40/04

فرضیۀ۳1
مسخ1شخصیت1و1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1شریعتی1و1غرضی1

اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
−0/8۳0/6۹0/0۳

فرضیۀ41
کاهش1احساس1کفایت1شخصی1و1بهره1وری1کارکنان1بیمارستان1های1

شریعتی1و1غرضی1اصفهان1رابطۀ1معناداری1دارند.
−0/850/۷20/02
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