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Background and Objectives: Recognition and prevention of burnout plays an 

important role in promoting mental health and increasing the quality of services 

provided. This paper aimed to prevent the occurrence of this problem, seeking to 

identify the effective factors on the employees' burnout. 

Methods: Many studies have been carried out by researchers on staff burnout 

using a descriptive-analytical approach, but there is no model comprehensively 

identifying the factors affecting employee burnout and, more importantly, expressing 

the relationships between the factors involved. Therefore, system dynamics analysis 

and VENSIM software have been used for explaining the quantitative relationships 

between factors affecting employees' burnout, evaluation and simulation. 

Results: After designing causal, flow diagrams and model validation, four 

scenarios were extracted using system dynamics and simulation methods. The first 

scenario, which shows the current status of the company, indicated an increase in 

burnout. In the second scenario, with increased job satisfaction, employee 

productivity increased, but higher productivity, in practice, did not lead to reduction 

in burnout. In the third scenario, burnout decreased with increasing occupational 

control variables. And in the fourth scenario, by increasing the welfare and rest 

parameters of the staff, it was found that this scenario also had a significant effect on 

reducing the burnout of employees. 

Conclusion: From among the four simulated scenarios, the fourth one, which is 

the increase in staff welfare parameters, had the most impact on reducing the burnout 

of Ardabil Regional Water Company employees. 
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  سطح   شی افزا   و  افرادی  روان  بهداشتی  ارتقا  در ی  شغلی  فرسودگ  ازی  ریشگیپ  و  شناخت   :هدفینه و  زم

  درصدد  مسئله،   ن یا   وقوع  از ی  ریشگیپ  منظور به  مقاله  نی ا  .داردیی  بسزا  نقش   شدهارائه  خدمات   تیفیک

 است. کارمندان ی شغلی فرسودگبر    مؤثر عوامل یی شناسا 
 

شده است، اما    انجام ی ل ی تحل  - ی ف ی توص  روش به    کارکنان ی شغل ی فرسودگ فراوانی در زمینة    مطالعات  : کار روش 

  ان ی م   روابط   ان ی ب   به   ، تر مهم  آن  از   و   کارمندان ی شغل ی  بر فرسودگ   مؤثر  عوامل  شناخت   به   جامع   طور به   که ی مدل 

آن   ل ی دخ   عوامل  ندارد؛    بپردازد   در  پژوهش   ن ی بنابرا وجود  این  افزار  نرم   و   ستم ی س یی  ا ی پو   ل ی تحل   روش   از   در 

VENSIM   ی ساز ه ی شب   و   ی اب ی ارز   کارمندان، ی  شغل ی  فرسودگ   در   مؤثر   عوامل   میان   ی کم   ارتباطات   ن یی تب منظور  به  

 . است   شده   استفاده 
 

 روش  از   استفاده  با   و یسنار   چهار   مدل،  د ییتأ  و   انیجر  ، ی معلول  و   علت ی  نمودارها ی  طراح   از  بعد   ها: یافته 

، د ا د ی م   نشان   را   شرکت  موجود  وضع   که  اولی  و یسنار .  شدند   استخراجی  ساز ه یشب   و  ستمی س ی  شناس یی ا یپو 

 کارکنانی  ور بهره   زانی م  ،ی شغل   تی رضا  ش یافزا  با  دوم ی  و یدر سنار   . ی بود شغل ی  فرسودگ   ش یافزا   از ی  حاک

 ش یافزا  با  سوم، ی  و ی. در سنار نشد   منجر  ی شغل   یفرسودگ   کاهش   به در عمل    شتر ی ب   یور بهره   اما  ، یافت   ش یافزا 

ی رفاه ی  پارامترها   ش یافزا   با ،  چهارم ی  و ی در سنار  و یافت    کاهش ی  شغل ی  فرسودگ   ، ی کنترل شغل ی  رهای متغ 

 . دارد یی  بسزا ر یتأث   کارمندان ی  شغل ی  فرسودگ  کاهش   در  زی ن  و یسنار  ن یا  کهشد   مشخص
 

گیری   کاهش  در   را   ریتأث  ن یشتر یب   چهارم ی  وی سنار  شده، یسازهیشبی  وی سنار  چهار میان    از   :نتیجه 

 دارد. لیاردب ی  امنطقه آب  شرکت کارمندان ی شغلی  فرسودگ

 

 ی سازهیشب  ،یمعلول و  علتی حلقو رنمودا ،یخستگ  ستم،یس ی شناسییایپو ،یشغل ی فرسودگ :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 یعطائ اریاسفند
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این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

 ی ارزشمند  اریبس  عامل   ،سلمت  شبردیپ   نظر   از  و فعالیت  کار

مقوله  د. یآیم  حساب  به فرد  را  احساس  نیا  این    وجود  به  در 

  دارد.  تعلق  جامعه  ازی ن  مورد  و  ارزشمند  یگروه   به  ی و  که  آوردمی

 یارضا  در  یمهم  اریبس  عامل  مناسب  کار  هرچند  حال،  نیا  با

اجتماع یشرا  بهبود  و   یآدم  یاساس  یازهاین  اطراف  طیمح  یط 

  و   یروان  فشار  ةعمد  منبع  به  است  ممکن  یگاه   است،

  کهی طوربه  شود؛  لیتبد  یو  یخانوادگ  ا ی  یروان  یهایناراحت

به   به  بخشتیرضا   شغل  کی  است  ممکن زمان    منبع  مرور 

  و   ی شغل  ی فرسودگ ،یناسازگار  به   را  فرد   و   شود   ل یتبد  ی تینارضا

جسم  یروح  مشکلت  ریسا   گر،ید  سوی  از  .کند  رهنمون  یو 

 حضور   ةنحو  ،یشغل   بر عملکرد  زین  یروان   یفشارها  و  یتینارضا

  و   کار   ط یمح  از  فرد  یخشنود  نیمچنه  و   کار   طیمح  در   فرد

 . است گذارریتأث  یندگز

  که  است  یااندازهبه  سازمان  در  ی انسان   های روین  تیاهم 

  اند. ی شدهمعرف  ها سازمان  چهارم  رکن   و   «یداخل  انی»مشترها  آن 

 شیخو  یتوانمند  از  و  باشد  نداشته  یسازمان  تعهد  کار  یروین  اگر

 خود  اهداف   به  سازمان   ، نکند   استفاده   سازمان  اهداف   شبردیدر پ 

  سازمان، ی  کارآمدبر    رگذاریتأث   عوامل  ازی  کی  .دیرس  نخواهد
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 ت یاهمی  قدربه  عامل   نیا  .است  سازمان  دری  شغلی  فرسودگ

  افزار سخت  ،افزارهانرمهمة    نه آبی  توجهیب  صورت  در  که  دارد

را از دست    الزمی  وربهره  و   یکارآمد  شرفتهیپ ی  هایفناور  ر یسا  و

 . ]1[دهند می

  یبهداشت روان تنها با است که نه ی موضوع  ی شغل یرسودگف

  همین  به  ؛ز رابطه داردیآنان ن  یورزان بهرهیم  بلکه با  ،کارکنان

روش  دلیل با  فشارها  ةمقابل  یهاآشناشدن  با  ،  ی روان  یمؤثر 

بر  و  یریشگیپ   شناخت، ارتقا  ،یشغل  یفرسودگ  غلبه    یضمن 

اثربخش  در  یبهداشت روان و    یانسان   یروین  یوربهره  و  یبهبود 

ک  یارتقا نیفیسطح  خدمات  نقش  یت  داشت  ییبسزاز    خواهد 

  نقش ی  انسان  یروین  ییکارا  کاهش  در  که  ی عوامل  از  ی کی  .]2[

  آن  جادیا  در  یمتعدد  عواملکه    ]3[  است  یشغل  یفرسودگ  دارد

  تیرضا  نبود  آنها  نیترمهم  از  ی کی  کهاند  شده   شناخته  مؤثر

ی شغل  تیرضا.  ]4[است  یشغل   در  مهم  اریبس  عوامل  ازی  کی 

  احساس  ویی  کارا  شیافزاسبب    کهی است  عاملی و  شغل  تیموفق

  با  ریانکارناپذی  ارتباطی  شغل  ت یرضا  . شودیمی  فرد  تیرضا

  ارتباط ة  نیزم  در  مختلفی  هاپژوهش  .داردی  روان  عوامل

  دو  نیای میان  منفی  بستگهم ،یشغل  تیرضا  وی  شغلی  فرسودگ

 .]5[مقوله است 

 Maslach  کرده  ارائه  یشغل  یفرسودگ  از  یبعدسه  یمفهوم  

 و  یتیشخص  دگرگونی  ،یجانی ه  یخستگة  رندیدربرگ  که  است

  ی جانیه  یخستگ  فرد که    یصورت  در.  ]3[  است  ی شخص  تیکفا

  باشد،  داشته  نییپا ی  شخص  تی کفا  و  تیشخص  دگرگونی   ،بسیار

  و   Rezaei Adriani.  ]6[  است  شده   ی شغل  یخستگ  دچار

  و  یارگونوم  طیشرا  میان  که  دادند   نشان  یپژوهش  در  همکاران

  مسخ  و   یشخص  عملکرد   کاهش   ، یعاطف  ی خستگ  یفراوان  و  شدت

 دارد   وجود  یداری معن  ةرابط  اصفهان  دانشگاه  کتابداران  تیشخص

 جه ینت  نیا  به  Jafarpour  و   Sadra Abargouei    نیهمچن  . ]7[

  ل یقب از جامع یارگونوم در مطرحی رهایمتغ میان که انددهیرس

  با  کار  طیمح  یکیزیف  طیشرا  و   یسازمان  عدالت  ،ی سازمان  تیحما

 .]8[  دارد  وجودی  داریمعن  وی  منفة  رابط  یشغلی  فرسودگ

  یمنف  یپاسخ  را  یشغل  یفرسودگ  همکاران  وLambert   نیهمچن

  سوی دیگر،   از  .]9[  د یآیم  وجود  به  یکار  طیمح  در  که  دانند یم

  ،شغل  کی  از  دنیکشدست  یبرا  ی عامل  تواندیمی  شغل  یفرسودگ

ی  خستگ  مانند   یی هااختلل  با   ای   ،باشد   نییپا  یةروح  ا ی  بتیغ 

  یخانوادگ مشکلت و  مخدر مواد به آوردنیرو ،یخوابیب  ،ی بدن

 . ]10[ باشد داشته ارتباط

 Salahian   روش  از  استفاده   با   کهی  مدل  در  همکاران  و  

  که  دند یرس  جهینت  نیا  به،  کردندی  طراحی  ساختار  معادالت 

ی  شغلی  فرسودگ  در  استرس،دلیل  به  نقش  وضوح  و  کار  حجم

  و  کار  ترک  شیافزای نیز سبب  شغل ی  فرسودگ.  دارند  ریتأث  افراد

 . ]11[ شودیم ی شغل تیرضا وی سازمان تعهد  کاهش

 به   توجه  با  خود  ةتوسع  بر  علوهدارند    ازین  ایپو  یهاسازمان 

  برابر  در  و   نیز توجه کنند  کارکنان  یازهاینبه    ،روزافزون  راتییتغ

  و  استرس  مانع  و   کنند  حفظ  را  آنان  تیرضا  رات،ییتغ  موج

 . ] 12[ شوند راتییتغ نیا از یناش یهایتینارضا

دوستان و   ت خانواده،یحما ر وط کایکاهش استرس در مح 

  یط کاریر شراییتغ  ی، شغل   یهمکاران از افراد مبتل به فرسودگ

  لیاز قب  یو روان   یبه رفاه جسم  یتوجه جد  و  نامساعد و نامطلوب

برای غلبه بر فرسودگی شغلی     استراحت  و  ورزش  مناسب،  هیتغذ

  روابط نبود    و   کارکنان اندک    ش یآسا  و   رفاه .  ]13[  است  الزامی

  شود تا افراد ، سبب میکارکنان  و  سرپرستانمیان    گرم  و  دوستانه

  در .]14[بگیرند قرار   یشغلی فرسودگ به ابتل معرض در شتریب

که  شغلی  فرسودگ  بر  مؤثر  عواملی  بررس شد  مشخص    نیبی 

یی  گرابرون  یتیشخص  ابعاد   انه،یماه  حقوق   زانیم  ، یشغلقة  ساب

  . داردی وجود  منفای  هرابطی  شغل ی  فرسودگ  با   بودنباوجدان  و

ن  بودنیبدب  ،یاستخدام  تیوضع  ،یشغل  تیامن  نداشتن  نیهمچن

همچنین ]15[  دارند  ارتباطی  شغل ی  فرسودگ  با ی  دیناامو    .

رو توز  ،یاهیعدالت  شغل  ی عیعدالت  کنترل  فرسودگ  ی و    یبا 

 . ]16[ دارندی منفای هرابطی شغل

  ،شده انجام  کار  روند  بر  کنترل  زانیم  یمعنا  بهی  شغل  کنترل 

  یسازفرصت  و(  اراتیاخت  و   تی مسئول  در)  یریگمیتصمیی  توانا

.  است  آن  دادنانجام  یبرا  کار  بر  کنترل  از  یادرجه   اعمال  یبرا

  بر   کنترل،  ی باال  سطح  نکهیبر ای  مبن  دارد  وجود  ی کاف  شواهد

داردروان  و  یکیزیف  سلمت مثبتی  تأثیر   ن یهمچن.  ]17[  ی 

  آثار  از  را  فرد   ،یشغل  کنترل  دهدیم   نشان  یگرید  قیتحق

ة  رابطی  شغلی  فرسودگ  با  و  کندیم   محافظت  کار  طیمح  نامطلوب

  .]18[ داردی داریمعن

  خدمات  تیفیک  کاهش  موجبی  شغلی  فرسودگ  که  آنجا  زا 

  ازی  تینارضا  آن  دنبالبه  و  رجوعارباب  و  انیمشتر  به  شدهارائه 

  دری  شغل ی  فرسودگ  ازی  ریشگیپ   و   شناخت  شود، یم  خدمات

  خدمات   تیفیک  سطح  شیافزا  و   افرادی  روان  بهداشتی  ارتقا

وجود   .]19[  داشت  خواهدیی  بسزا  نقش   شدهارائه   نکهیابا 

  از  استفاده  با  کارکنانی  شغلی  فرسودگفراوانی دربارة    مطالعات

  کهی نیاز داریم  مدلبه    است،شده    انجامی  لیتحل  -یفی توص  روش
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ی  شغل ی  فرسودگ  بر  مؤثر  عوامل   شناخت   به  جامع  طوربه

 در   لیدخ  عوامل  انیم  روابط  انیب  به  ،ترمهم  آن  از  و  کارمندان

  روش  از  استفاده   با ی  کاف   مطالعات  نهیزم  ن یا  در، اما  بپردازد  آن

 . است نگرفته صورت ستمیسی شناسییایپو

 Block   و  Pick   اهیس  جعبه  را  ستمیسی  شناس ییایپو  روش  

  نیا  از  استفاده   با  و  اند کرده  عنوان ی  انسان ی  فاکتورها  تیریمد

ی  شغل  عملکرد  در  تعهد   ویی  توانا  زه،یانگ  اندگرفته   جهینت  روش

ی  شغل  تیرضا  بر  زینی  شغل  عملکرد  ویی دارد  بسزا  ریتأث  کارکنان

پوکریرو  .]20[  داردی  مثبت  ریتأث   که   هاستمیس  ی شناسییاید 

س تفکر  از  است، ستمی برگرفته  مد  دیمف   یابزار  ی  و    تیریدر 

در   یستمیتفکر س.  ]21[آید  به شمار می  ها ستم یس  یزیربرنامه

م   ی تفکر خط  بلمقا کار    دری  خط  تفکر  از  استفاده  و  رودیبه 

ی  آثار جانب  و  امدها یپ   بازخوردها،ة  مشاهد  امکان  ستم،یس  لیتحل

منجر   ناکارآمدی  هال یتحلة  ارائ  به  و کند  نمی  ایمه  را  ستمیس

 است   یستمیس   از تفکر  یبخش  ستمیسی  شناسییا یپو.  ودشمی

ابزار بازخورد  یبرا  یسازه یشب  یکه  در سی  روابط    ستمیمدل 

 . ]22و  23[کند می فراهم

  در   ایپو  و  دهیچیپ   یموضوع   یبررس  یبرا  هاستمیسیی  ایپو 

ی  هاستم ی س  حلی  برا  Sterman  ].24و    25[  شودیم  گرفته  نظر

ای مرحلهیی پنج  الگو  هاستمی سی  شناسییایپوکمک  به  دهیچیپ 

است:   داده    کردن،فرموله  ا، یپویة  فرض  ،مسئله  انی بپیشنهاد 

در    یسازمدل.  (یوسازی)سنار  استیس  و ی  طراح  و   مدل  آزمون

گام  یخط  یتوال  کرد،یرو  نیا ناز  فر  ست،یها    یندایبلکه 

ی  امنطقه   آب  شرکت  قرارداشتن  نیبنابرا  ؛]26[  است  یبازخورد

،  فضا  نیا  در  تیموفقی  اساس  الزام  وی  رقابت ی  فضا  در  لیاردب

و    مشترک  وی  مرزی  هاآب   که  لیاردب  استان  در  ژهیوبه دارد 

  با  کهی  نشاط  و  پرشور  و  سرحال  سالم،  کارکنان  ازی  مندبهره

  و انیمشتر به تیفیباک خدماتة ارائ به باالیة روح وی قوة زیانگ

  دهد یم  نشان  که  استی  گرید  عوامل  از  زین  پردازندب  رجوعارباب

  از  استفاده  با  کارمندانی  شغلی  فرسودگ  بر  مؤثر  عواملیی  شناسا

ی  فرسودگ  بروز  ازی  ریشگیپ برای    ها ستمیسی  شناس ییایپو  روش

  د یجد  وی  رقابت  طیمح  نیا  در   شرکتاین    تیموفق  بهی  شغل

 . کرد خواهد کمک

 

 ها روش مواد و  

  ل یاردبی  امنطقه   آب  شرکت  در  1396  سال  در  حاضر  مطالعة

به  کارمند   250  که ی  شغلی  فرسودگ  کاهشمنظور  دارد، 

  استی  ادهیچیپ   ستمیسی  شغلی  فرسودگ  .شد   انجام  کارمندان

  ریسا  لیتحل  و  هیتجز  و   هاآن  انیم  روابط  به  دنیرسی  برا  که

با وجود    . برد  بهره  مناسبی  ها روش  از  دی با  آن  در  مؤثر  عوامل

  با   کارکنان ی  شغلی  فرسودگة  نیزم  دری  ادیز  مطالعات  نکهیا

  کهی  مدل  است،شده    انجامی  لیتحل-یفیتوص  روش  از  استفاده

ی  شغل ی  فرسودگ  بر  مؤثر  عوامل   شناخت   به  جامع  طوربه

 در   لیدخ  عوامل  انیم  روابط  انیب  به  ،ترمهم  آن  از  و  کارمندان

ندارد؛    بپردازد  آن   ستمیسی  دگیچیپ   لیدلبه  نیبنابراوجود 

  ن ییتبمنظور  به  ستمیسیی  ایپو  لیتحل  روش  از  ، یشغلی  فرسودگ

 کارمندانی  شغلی  فرسودگ  در  مؤثر  عوامل  میان  یکم  ارتباطات

  شده  استفاده  یسازهیشب  و ی  اب یارز  ل،یاردبی  اآب منطقه   شرکت

 .است

 ستم یسی  شناسییایپو  روش 

یرفتارها  درکی  برای  روش  ستمیسیی  ایپو   ستمیس  کی 

ی  هاحلقه بر  تمرکز با  روش نی ا در  .است زمان  طول در  دهیچیپ 

  دری  زمانی  رهایتأخ  وی  رخطی غ   راتیتأث  ستم،یس  درون  بازخورد

  به  رهایمتغی  ان یجر  ای یانباشت  تیماه  نیهمچن  و  رهایمتغ  انیم

ی  عدد  تیماه  به  توجه  با  .پردازندیم  ستمیس  کی  رفتاری  بررس

  روش  نیا  بری مبتنی  هامدلممکن است  ستم،یسیی  ایپو  روش

شود  سازه یشب  انهیرا  از  استفاده  با   و  پارامترها  مجموعه  با  وی 

  نده یآ  دری  زمان  بازه   کی یبرا  ستمیس  تیوضع  مختلفی  رهایمتغ

 . ی شودنیبشیپ 

  پنجاهة  ده  اواخر  در   Jay Forresterرا    ستمیسیی  ایپو  روش 

 عنوان   بای  وة  مقال  نیاول  .]27[بنا نهاد    MIT  دانشگاه  دری  لدیم

  .شد  منتشری  لدیم  1956  سال   در ی«  صنعتی  هاکینامید»

ی  لدیم  1961  سال  از  هاستمی سیی  ایپو  روشی  دانشگاهة  مطالع

  . کرد  نیتدوی« نیز  صنعتیی  ایپو»  عنوان  بای  کتاب و وی    شد  آغاز

از آن     به  کتاب  نیا  در  شده یمعرف  روش  کهشد    مشخصپس 

  نیا  به  ستمیسیی  ا یپو  تریکل  نامو    ستین  محدودی  صنعت  امور

 هیتجز و  درک شناخت،ی برا علم  نیا از . ]28[  شد اطلق  روش

یی  توانا  .شودیم  استفاده  ستمی س ی  اجزا  حرکات  و  رفتار  لیتحل

  مسائل  آن،  از ی  ریگبهره  با   توانیم  که   استی  حد  به  علم  نیا

  تعامل  ازی  ناش  راتییتغبه بررسی    و  کردی  سازمدل  را  مختلف

  مختلفی  زمانی  هادوره  در   آنهای  آت  رفتاریی  شناسا   و   رهایمتغ

 . ]29[ پرداخت

  ، یمعلول  و  علت  نمودار  میترس   و  هیته  یمبنا  نکهیا  به  توجه  با 

  با  مصاحبه  از  حاصل  اطلعات  براساس  ای پو  یهاستم یس  در

  علل  ةدربار  هیاول  یذهن   مدل   مصاحبه،   ی ط  ابتدا  است،  خبرگان

  عامل  سه  1شکل  . همچنین براساس  شد   حیتشرمسئله    ش یدایپ 
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  نیترمهم  و  ایپو  یةفرض  عنوانبه  ، یکاردوباره  و  خطا   ،یخستگ

 ل یاردبی  امنطقه   آب  کارمندانی  شغلی  فرسودگ  بر  مؤثر  عوامل

  وی  کار  فشار   که  صورتنیبد  .شدند   انتخاب  مدل   ساخت  یبرا

 زان یم  بر  وشود  می  منجر  کارکنانی  خستگ  به  کمکمی  کاراضافه

  وی  کاردوباره  خطاها،  شیافزا  و  دیافزایم  هاآنی  کاری  خطاها

)  خواهد ی  پ   در  را ی  خستگ  در   دیتشد  جهیدرنت   لیتشکداشت 

یتیتقو  مثبت،ة  حلق براساس   ه،یفرض   نمودارة  توسع  با   (. 1R  ای 

  کارکنان ی  وربهره  کاهش سبب    زین  خطاها   گفت  توانیم  2شکل  

  قیطر  نیا  از  وشود  می  کارها  لیتکم  نرخ  کندترشدن  جهیدرنت  و

 ، یمنفة  حلق  لیتشک)  دیافزایم  کارکنانی  شغلی  فرسودگ  بر

 (. 1B ا ی یتعادل

  از  کیهر  ساختار  رها،یمتغ  روابط  از  استفاده   با   ادامه  در 

   افزارنرم  از  استفاده  با   و   شد  نییتبذکرشده  ی  هاستمیرسیز

Vensim  روابط   و  یطراح  کیهر  ةچرخ  به  مربوط  ینمودارها 

 از   استفاده  با  2شکل  ة  توسع  با   تیدرنها  .شد  فرمولهها  آن  میان

 مسئله  در   مؤثری  دیکلی  رهایمتغ   ستم،یسی  شناسییایپو  کردیرو

 درکی برای  بازخوردی  هاحلقه   قالب   در  آنها  روابط  و یی  شناسا

،  بعدة  مرحل  در  .شدی  طراح  3شکل    صورتبه   مدل  شتریب

  وی  کم  تیقابل  ، یمعلول  و  علت ی  هاحلقه   نکهیامنظور  به

 نمودار   به  باشند،  داشته  را  VENSIM  افزارنرم  در  شدنفرموله 

  اطلعات  از  استفاده   با   سپس  . شدند  ل یتبد  انیجر  ا ی  انباشت

  و  مذکور  شرکت  در ی  شغلی  فرسودگة  نیزم  در   شدهکسب

  بر  استناد   با  و   حال  تا  گذشته  از  مختلف  عوامل  بر  آن  راتیتأث

ی  هانرخ  و  رهایمتغی میان  اضیر  روابط  ، هامصاحبه  جینتا  و  آمار

همچنین شد  مشخص  هاانباشت  از  کیهری  خروج  وی  ورود  .

ة محاسب  در  که  Vensimافزار  نرم  قیطر  از  مدل   اعتبار  و  صحت

  روش  از  استفاده   با  ،است  کارآمد  ستمیسی  رهایمتغ  راتیتأث

ممکن   که  ییهانهیگز تیدرنها ی شد.بررسی حد طیشرا آزمون

وجود    یامنطقه   آب  شرکت  در  بود  و یسنارعنوان  به  یند،آبه 

  مدل  در  یشغلی  فرسودگ  یهانه یگز  منزلةبه  و  انتخاب

ی  زمان  افق  رها، یمتغی  فعل  طیشرا  به  توجه  با  . شدند  یسازه یشب

 .شد گرفته نظر در هفته 52ی سازه یشب

  کهیدرحال؛  دارد  دیتأک  ستمی س  یبازخورد  ساختار  بر  3شکل  

 ساختار   بر  یبازخورد  ساختار  بر  علوه  انیجر  ای  انباشت  نمودار

  در  انباشت  ی رهایمتغ  یبرخ  . ]30[  د کنیم  دیتأک  ها آن  یکیزیف

  ی شغل  ی فرسودگ  ، یشغل   تیرضا  ی رهایمتغ  شامل   ، پژوهش   نیا

  نرخ  خطا،   نرخ   شامل  زین  ها نرخ  ای   ها انیجر  ی برخ  .است  ... و

  را  ستمیس  سطح  ها انباشت  درواقع  .است  ... و  بهبود  نرخ  ،یخستگ

 به  یاساس  ی هامیتصم  یمبنا  بر  ی اطلعات  و  کنند یم  مشخص

 رییتغ  را  ها انیجر  و   ها نرخ  ها، میتصم  سپس  . آورندیم  وجود

  انعقاد   و  جاد یا  و  هاانباشت  رییتغ  موجب  امر  نیا  که  دهندیم

 ی نمودارها  درواقع  .شودیم   ستم یس  در  یبازخورد  ی هاحلقه 

  که   هستند  یمعلول  و  علت  یهاحلقه   همان  انیجر  و  انباشت

 .دارند زین را شدنفرموله  تیقابل
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 (یشغل ی )فرسودگ ستمیاز ساختار س ی. نمودار علت و معلول3شکل 

 

 

ها افته ی 

  در  شدهکسب  اطلعات  از   استفاده  با   ،یسازه یشب  از  قبل

 عوامل   بر  آن  راتیتأث  و  مذکور  شرکت  دری  شغلی  فرسودگة  نیزم

  ،هامصاحبه  جینتا  و  آمار  بر  استناد  با   وکنون  تا  گذشته  از  مختلف

  کیهری  خروج  و ی  ورودی  هانرخ  و   رها یمتغی میان  اضیر  روابط

  Vensimافزار  نرمکمک  . همچنین بهشد   مشخص  هاانباشت  از

ی  هاآزمون  نیترمهم  ازی  کی  . ی شدبررس  مدل   اعتبار  و  صحت

  آزمون  ستم،یسی  شناسییایپوی  هامدلی  اعتبارسنجی  کم

  کاهش  و شیافزا ریتأث، آزمون نیا در .]25[ استی حد طیشرا

  با  که  یصورت  در   . سنجیده شد  مدل ی  پارامترها  دری  حداکثر

  ، یشغل ی  فرسودگ  با  مرتبطی  پارامترها   در  ش یحداکثر افزا  اعمال

  حداکثر  اعمال  با   نیهمچن.  داشت  رشدیی  نما  صورتبه  آن  مقدار

 همان   در  آن  مقدار  ،یشغلی  فرسودگی  پارامترها  در  کاهش

  ج ینتا  به  توجه  با   .نکرد  رییتغ  دوره   طول  در  و ی  باق   هیاول  سطح

  ی تأیید منطق  رفتار  دیتول  در  مدل  یسازهیت شبیقابل  آزمون  نیا

 در نظر  و  ستمیس  ساختار  به  توجه  با  مدل،  دیی تأ   از  پسشود.  یم

  یاهرم   نقاط  نیترمهم  آن،  یبراشده  انجام  یسازمدل  گرفتن

  نیا  از  یکهر  که  است  شده  یی شناسا   ریز  شرح  به  ستمیس

  اجرا منظور  بههمچنین  اند. شده  حیتشر  مختصرطور  به  وهایسنار

  ریمقاد  رییتغ  از  مدل،  در  ریز  یوهایسنار  یسازادهیپ   و

 .است شده  استفاده 1جدول   براساس  مدل، یپارامترها

 ؛ موجود وضع یویسنار

 ی؛ شغل تیرضا

 ی؛ شغل کنترل

 . کارکنان  رفاه

  چیه  ویسنار  نیااساس  بر  :موجود  وضعة  ادام.  1ی  ویسنار

 مورد   شرکتی  ستمیس  ساختار  ا ی  پارامترها   ریمقاد  دری  رییتغ

شود  ی مینیبشیپ   مدل   براساس  تنها است و    نشده   جاد یا  مطالعه

 خواهد   شرکتی  برایی  امدهایپ   چه  ،یفعل  تیوضع  تداوم  که

 .داشت
  ریتأث  ویسنار  ن یا  در  :یشغل   تیرضا  بهبود.  2ی  ویسنار

  .شودیم ی  ابیارزی  شغلی  فرسودگ  بری  شغل  تیرضا  شیافزا

  مورد  عملکرد  سطح   کاهش  و ی  عملکرد  پاداش  ریمقاد  شیافزا

  .شودیم   کارکنانی شغل  تیرضا  شیافزاسبب    کارکنان  از  انتظار

ی  شغلی  فرسودگ  ریمتغ  بر  راتییتغ  نیا  ریتأث،  ویسنار  نیا  در

 . شودی میبررس کارکنان

انباشت کار

فرسودگی شغلی
خستگی

+

خطا
+

دوباره کاری
+

+

بهره وری -

تنبیه و توبیخ

+

رضایت شغلی

ترک کار

-

-

فشار کاریحجم کار
استرس محیط کار

اضافه کار

+
+

+

+

رفاه و استراحت
+

-

قابلیت بهبود
-

-

نرخ تکمیل کار
+

-

+

انتظارات
+

کار جدید

+

+

تعهد سازمانی

+

عملکرد

تجربه و مهارت

حمایت سازمان

+

+
+

+وفاداری

+

پاداش عملکرد

+

+

+مدت مشغولیت در کار درگیر شدن خانواده

-

+

+

ایمنی محیط کار

حوادث کاری

-

-

-

کنترل شغلی

خالقیت و نوآوری
فرصت یادگیری

مسئولیت و اختیارات

+
+

+
-

+

R1

B1

R2

B3

R3
B4

R4

R6

R7

B5

R5

B2

تقاضای شغلی

+

سختی کار

سرعت کار

مقدار اضافه کار
-

-
- -

R8
فشار خانواده

+

-
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  ویسنار  ن یا  در  : یشغل  کنترل  عوامل  در  رییتغ  :3ی  ویسنار

 از   که  (creativity)  تیخلق  و ی  ریادگی  فرصت  مهارت،  عوامل

است  شغل  کنترلی  پارامترها ی  شغل  کنترل  .یابدمی  شیافزای 

 است.ی  شغلی  فرسودگ  بر  مؤثر  جهیدرنت  وی  شغل  استرسة  کاهند 

  ریتأث  ویسنار  نیا  در   :ی رفاهی  پارامترها  در  رییتغ  :4ی  ویسنار

شود.  ی میبررس  کارکنان  استراحت  و   رفاه ی  پارامترها  شیافزا

ی  شغل ی  فرسودگ  در  مؤثری  عامل   استراحت  و  رفاهی  هاشاخص

 است.  کارکنان

  به  رهایمتغ  میان  ارتباط  ورود   و  مدل  یسازهیشب  لیتکم  با 

  یخروج  فوق،   یوهایسنار  جینتا  یسازهیشب  وVENSIM  افزارنرم

 ی سازهیشب  یبرا  4  شکل   در  .آمد   دست   به  4  شکل  صورتبه  مدل

  ة کلم   از  موجود،  وضع  عنوان به  Current  ةکلم  از  فوق   یوهایسنار

Job Satisfaction  ةکلم  از  ، یشغل  ت یرضا  عنوانبه  Job Control 

 عوامل   عنوانبه  Recoveryة  کلم  از  ،یشغل  کنترل  عنوانبه

  استفاده  یشغل  یفرسودگ  عنوانبه   Burnout  ةکلم  از  و  یرفاه

 است.  شده

  حجم  که  حال  نیع   در  دهدیم  نشان  اولی  و یسناری  اجرا 

ی  روند  بای  شغل ی  فرسودگ  ،است  کاهش   حال   در  شدهانباشته  کار

ی  نوسان  ندایفر  همی  شغل  فشار  .است  شیافزا  حال  دری  صعود

ی  صعود  هایکاردوباره  و  خطاها   زانیم  وضع  نیا  تداوم  با   ودارد  

.  دهدیم   نشان  رای  نزول   روند  ز ینی  شغل  تیرضا  زانیم  جهیدرنت  و

ی وربهره  زانیم  ، یشغل  تیرضا   شیافزا  با   دومی  ویسنار  در

  به   عمل  در  شتریبی  وربهره  اما  ابد،ی یم  شیافزا  کارکنان

  تفاوت  و است    دهیانجامی  شغل ی  فرسودگ  در  رییتغعدم

  است یس  نیای  اجرا  با ی  شغلی  فرسودگ  زانیم  دری  داریمعن

  قلمداد  نیچنی  عموم  تصور  در  نکهیابا وجود    . شودینم  مشاهده

ی شغل  تیرضا  جهیدرنت  وی  عملکرد  پاداش  شیافزا  که  شودیم

  ن یا  باشد،ی  شغلی  فرسودگ  کاهش  دری  مؤثر  عامل   است  ممکن

  شیافزا  و   شودینمی تأیید  سازهیشب  جینتا  به  توجه  با  برداشت

ی  فرسودگ  خاص  مسئلهی  برای  مناسب  راهکاری  شغل  تیرضا

 . شودینم قلمدادی شغل

ی  شغل  کنترلی  رهایمتغ  شیافزا  ر یتأث  سوم،ی  ویسنار  در

 ت یخلق  ،(اراتیاخت  و  تی مسئول  در  میتصم  مهارتمهارت )مانند  

یهافرصت  و   ن یا  دهدیم  نشان  جینتا  .شد  لیتحلی  ریادگی 

 منجر ی  شغل ی  فرسودگ  دری  داریمعن  کاهش  به  تواند یم  استیس

  روند  همچنانی  شغلی  فرسودگ  داشت  اذعان  دیبا  البته؛  شود

 رشد   سرعت  است،یس  نیای  اجرا  با  تنها  ودارد    را  خودی  صعود

  شیافزا  ریتأث  چهارمی  ویسنار  در.  داشت  خواهد  کاهش   آن

  نشان ج ینتای شد. بررس کارکنان استراحت وی  رفاه ی پارامترها

  بر  استیس  نیا  ریتأثی  شنهادیپ ی  راهکارها  انی م  در  دهدیم

ی اثربخش  و  شتریب  راهکارها  ری سای در مقایسه با  شغلی  فرسودگ

است.باالتر  آن
 

 مدل  در میتصم  مختلف یوهایسنار اعمال نحوۀ .1دول ج

 ر تأثم ریمتغ عنوان  ویسنار
 ی عملکردتابع  /ریمتغ مقدار

 د یجد ی قبل

 - - - موجود  وضع ةادام  1

 ی ت شغلیبهبود رضا 2
 30 70 انتظار  مورد عملکرد

 1jpf 2jpf پاداش

 ی کنترل شغل 3

 12 6 مهارت  سطح 

 4 2 ی ریادگی فرصت

 6 3 ت یخالق

 

 ی رفاه  یپارامترها

 05/0 001/0 هفته  در استراحت ساعت

 500 1000 نرمال  بهبود تیقابل 4

 fp 1fp کار  لیتکم نرخ 
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 شده مطرح یویسنار چهار  تحت یشغل یفرسودگ تیوضع. 4 شکل

 بحث 

  ی هافرصت   بیشترکه    یشغلی  فرسودگ  مستعد  افراد

  ضرورت   احساسدلیل  به   را  لتیتعط  و   برندیم  ادی  از  را  استراحت

  احساس  و  شوند می  ی عصبان  شتریبتدریج  ، بهکنند می  لغو  وافر

  . رسندمی  یعلقگیب  نیز به   گیافسردپس از    .کنند ی میارزشیب

  از استفاده بای شغلی فرسودگ  بر مؤثر عوامل حاضر، پژوهش  در

ی  معلول  و   علت  نمودار  قالب  در  ستمیسی  شناس ییایپو  روش

است.  شناسا شده  بسیاری    ازیی  ی  رهایمتغ  ازمیان 

  و  رفاه  وی  شغل  کنترل  ،یشغل تیرضای  وهایسنار  شده،ییشناسا

ی اآب منطقه  کارکنانی  شغلی  فرسودگ  کاهش  در  که  استراحت

  افزارنرم  وی  سازه یشب  قیطر  از  باشند،  داشته  ریتأث  لیاردب

VENSIM  کنترل  ریمتغ،  پژوهش   نیا  در  . شدند  استخراج  

  و  دهدیم  کاهش  رای  شغلی  فرسودگ  رشد  سرعت  ،یشغل

سبب  شغل  کنترل  ]16،  18[  مطالعاتبراساس     کاهشی 

 . است شدهی شغلی فرسودگ

 زانیم  ، یشغل  ت یرضا  شیافزا  با ،  حاضرة  مطالعبراساس   

 در  شتریبی  وربهره  اما   ابد،ییم   ش یافزا  کارکنانی  وربهره

  تفاوت  وانجامد  ی میشغل ی  فرسودگ  در  رییتغ  عدم  بهی  سازه یشب

  است یس  نیای  اجرا  با ی  شغلی  فرسودگ  زانیم  دری  داریمعن

  ]4و    5،  11[  مطالعاتبراساس    کهیدرحال؛  شودینم  مشاهده

  امر  نیاشود.  ی میشغلی  فرسودگ  کاهش ی سبب  شغل  تیرضا

  عملکرد  لیقب  ازیی  رهایمتغ  زمانهم  ریتأثنشدن  یبررس  ازی  ناش

ی  کاردوباره  و ی  خستگ  ، کار  لی تکم  نرخ  ،یوربهره  پاداش،   ،یشغل

  وی  معلول  و  علتبا توجه به نمودار    است.ی  شغل  تیرضا  در  ...و

بهشغل  تیرضا  ،یسازه یشب   پاداش  وی  شغل  عملکرددلیل  ی 

نیز  شغل  تیرضا  ش یافزا.  ابدییم  شیافزا  عملکرد  زان یمی 

می  رای  وربهره ی روینی  وربهره   شیافزاة  جی نت  درکند.  بیشتر 

 از   رانیمد  انتظاراتشود،  می  شتریب  کار  لیتکم  نرخ  ،یانسان

  ارجاع  کارمند   بهی  شتریب  دی جد  کار   ویابد  می  ش یافزا  کارمند 

  شکل  شده و مطابق  کار  انباشتسبب    عمل   ن یاکه    شودیم   داده

؛  دهد ینم  نشان  رای  شغلی  فرسودگ  دری  داریمعن   تفاوت  ،4

ی  شغل  تیرضا  شیافزا  ،یسازه یشب  جینتا  به  توجه  با  نیبنابرا

  شرکت  دری  شغلی  فرسودگ  خاص ة  مسئلی  برای  مناسب  راهکار

 ن یترمهم  ازی  کی  نیهمچن.  شودینم  قلمداد  مطالعه  مورد

  رای  شغل ی  فرسودگ  کاهش  نیشتریبکه    پژوهش   نیاهای  ریمتغ

 را ی  اثربخش  نیشتریباست که    استراحت  و  رفاه   دهد، یم  نشان

 . داردی خوانهم  ]13، 14[ ات دیگر پژوهشگرانمطالعو با  دارد

ی  رهایمتغیی  شناسا  پژوهش،  نیای  هاتیمحدود  ازی  کی 

  وی  معلول  و  علت  نمودار  قالب  دری  شغلی  فرسودگ  بر  مؤثر

  است.  لیاردبی  امنطقه  آب  شرکتبرای    آنی  سازهیشب  تیدرنها

ی  شناسییایپو  روش  در  طیمح  و  هیفرض  ابودنیپو  لیدلبه

  در  انیجر  وی  معلول  و   علتی  نمودارها  رییتغ  احتمال  ستم،یس

  به جینتا میتعم در نیبنابرا؛ دارد وجود گرید عیصنا  و هاسازمان

 . استی ضرور اطیاحت جانب تیرعا هاسازمان ریسا کارکنان
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 ی ر ی گ جه ی نت 

ة  توسع  گفت  توانیمی  سازهیشب  مدل  جینتا   از  استفاده   با

 ب یترتبه ی  شغل  کنترلة  توسع  و  کارکنانی  رفاهی  پارامترها

 کارمندان ی  فرسودگة  مسئل  تیریمدی  راهکارها  نیکارآمدتر

 به   توجه  با  قیتحق  نیا  .هستند  لیاردبی  امنطقه   آب  شرکت

ی  فرسودگة  مسئلی  ریگشکل  بر  مولدیی  بازنما  از  کهی  شناخت

  و  رانیمدی  برایی  شنهادهایپ  است،  داده  ارائه  کارکنانی  شغل

 : داردزیر  شرح به کارکنان

 ن یشتریب  که  کارکنانی  استراحت   و ی  رفاهی  هابرنامهة  توسع ✓

  خواهد   کارکنانی  شغلی  فرسودگ  کاهش  در  رایی  کارا

 .داشت

به انتظارات  سطح  کنترل ✓  ازی  مناسب  درک  حصولویژه  ، 

بر    تواند یم  د یجد ی  کارها  جاد یا  در  کارکنان  انتظارات

 ی تأثیرگذار باشد. شغلی فرسودگ کاهش

ة توسعبرای    مناسب ی  راهکار  عنوانبه   آموزشة  توسع ✓

ی  ریادگی   با   توأمی  کار  طی مح  جاد یا  وی  توانمند  و  مهارت

ی کمک  فرسودگ  کاهش  به  تیخلق  توسعه  کنار  در  مستمر

 . کند می

ی فرسودگ  بری  داریمعن  ریتأث  میمستق   طوربهی  شغل  تیرضا ✓

  کار،   ترک  عملکرد،مانند    رهایمتغ  ریسا  بر  اما  ندارد،ی  شغل

از  است  مؤثری  کاردوباره  و  خطا  جهیدرنت  وی  کار  فشار ؛ 

 بری  مبتن  سازمان  پاداش  ستمیسشود  می  شنهادیپ رو  این

ی شغل  تیرضا  جادیا  منظوربه  شرکت  در  کارکنان  عملکرد

 .ردیگ قرار شرکت کار دستور دری شغل  عدالت  با همراه
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