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نقش عوامل استرسزاي محيط كار بر افزايش فرسودگي شغلي كاركنان
در يك محيط صنعتي
5

محسن مهدينيا ،1ابوالفضل محمدبيگي ،*2خليل دانشور ،3احمدرضا حقيقت ،4عباس صادقي
1كارشناس ارشد بهداشت حرفهاي،

چكيده

دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي

زمينه و هدف :فرسودگي شغلي ،سندرمي جسماني -رواني است كه باعث فرسودگي بدني،

قم ،قم ،ايران.

افسردگي ،احساس عدم كارايي ،غيبت از كار و كاهش كارآيي ميشود .استرس كاري بهعنوان
دانشكده

اصليترين عامل فرسودگي شغلي مطرح است ،لذا شناخت استرسزاهاي ايجادكننده فرسودگي

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،

در محيط كار مهم ميباشد .اين مطالعه با هدف بررسي نقش عوامل استرسزاي محيط كار بر

ايران.

افزايش فرسودگي شغلي كاركنان در يك محيط صنعتي انجام گرفت.

2استاديار

اپيدميولوژي،

3كارشناس بهداشت حرفهاي ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،
تهران ،ايران.

روش بررسي :اين مطالعه توصيفي  -تحليلي بهصورت مقطعي بر روي  143نفر از كاركنان در
يك محيط صنعتي در سال  1332انجام شد .ابزار جمعآوري اطالعات شامل پرسشنامههاي
دموگرافيك ،استرس شغلي و فرسودگي شغلي  Maslachبود .اطالعات بهصورت خوداظهاري
نيمهنظارتي جمعآوري شدند .تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون با

4دانشجوي بهداشت حرفهاي ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،
ايران.

سطح اطمينان  0/35انجام شد.
يافتهها :در اين مطالعه ،از نظر ابعاد فرسودگي شغلي %17/4 ،داراي مسخ شخصيت متوسط و
زياد %13/5 ،خستگي عاطفي متوسط ،زياد و %15/8عملكرد فردي ضعيفي داشتند .همچنين هيچ

5كارشناس ارشد ايمني صنعتي ،دانشكده

فردي در محدوده استرس شغلي شديد قرار نداشت .بين متغيرهاي فردي (ابتال به بيماري مزمن،

سالمت ايمني محيط زيست ،دانشگاه

حادثه ،تحصيالت و سابقه كار) با فرسودگي شغلي ،ارتباط معنيداري وجود داشت .چهار حيطه

علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.

استرس شغلي (شامل :ارتباط ،تقاضا ،نقش و تغييرات) داراي بيشترين تأثير بر روي افزايش

*

فرسودگي شغلي بودند.

نويسنده مسئول مكاتبات:
دانشكده

نتيجهگيري :طبق نتايج اين مطالعه ،عدم وجود ارتباطات دوستانه در محيط كار ،خصوصيات و

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،

حجم كار ،عدم آشنايي فرد با اهداف سازمان و وظايف خود ،همچنين عدم آشنايي فرد از

ايران؛

جايگاه نقش خود در سازمان ،نحوه سازماندهي كاركنان و تغييرات كار به ترتيب از مهمترين

ابوالفضل

محمدبيگي،

آدرس پست الكترونيكي:
beigi60@gmail.com

عوامل استرسزا بوده كه بر ايجاد و افزايش فرسودگي شغلي تأثيرگذارند.
كليد واژهها :فرسودگي شغلي؛ استرس شغلي؛ محيط كار؛ بهداشت حرفهاي.

تاريخ دريافت33/7/24 :

لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نماييد:

تاريخ پذيرش33/12/13 :

Mahdinia M, Mohammadbeigi A, Daneshvar Kh, Haghighat AR, Sadeghi A.
The role of workplace stressors on increased burnout
in employees of an industrial environment.
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مقدمه

تحليل رفتن مقاومت بدني و رواني انسان شده و در نهايت به

فرسودگي شغلي يك سندرم جسماني  -رواني است كه منجر به

فرسودگي شغلي منجر ميشود ( Maslach .)1و همكاران در

رفتار و نگرش منفي فرد نسبت به خود ،كار و ديگران ميشود

تحقيقات خود ،شش عامل سازماني مؤثر در فرسودگي شغلي

( .)1اين سندرم در سه بُعد خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و

شامل :حجم كار كم يا زياد ،پايينبودن ميزان كنترل ،پاداش كم و

فقدان موفقيت شخصي مورد بررسي قرارگرفته است .در بُعد

ناديده گرفتن فرد ،نداشتن ارتباط اجتماعي ،تبعيض در محيط كار

خستگي عاطفي ،فرد احساس ميكند زير فشار قرار دارد كه طي

و تضاد ارزشي بين ارزشهاي فرد و ارزشهاي محيط كار را

اين احساس ،فرد در كار خود دچار بيانگيزگي و كاهش عالقه

معرفي كردهاند (.)7

نسبت به ادامه كار ميشود .از ديد بُعد مسخ شخصيت ،فرد نسبت

همچنين در تحقيقيكه توسط  Friesenو  Prokopانجام شد

به افراد برداشت و ديد منفي دارد ،اين افراد ميتوانند شامل افراد

استرس يا فشاركاري بهعنوان اصليترين عامل فرسودگي شغلي

دريافتكننده خدمات (ارباب رجوع) و يا همكاران باشند .اين

تعيين شده است ( Hsu .)5و  Tsaiدر مطالعات جداگانهاي در سال

ديد منفي نسبت به ديگران منجر به پاسخ منفي و سنگدالنه

 2008به اين نتيجه رسيدند كه استرس شغلي داراي تأثير مستقيم

ميشود .به بياني ديگر ،فرد نسبت به ديگران داراي واكنش منفي،

معنيداري بر روي فرسودگي شغلي است ( .)3،8همچنين Ozkan

بياحساس و بيش از حد بيطرفانه است .همچنين از نظر فقدان

در مطالعه خود به اين نتيجه دست يافت كه استرس شغلي بر روي

موفقيت شخصي ،فرد دچار احساس عدم تواناييشده و احساس

هر سه بُعد فرسودگي شغلي ،تأثير مثبت معنيداري دارد ( .)10در

ميكند نميتواند ترقي و پيشرفت كرده و با ديگران وارد رقابت

ايران نيز مطالعات حاجلو (سال  ،)1331رحماني (سال  )1383و

شود ( .)3،2مطالعات انجامشده حاكي از اين است كه فرسودگي

شاكرينيا (سال  ،)1383بيانگر وجود رابطه مثبت معنيدار بين

شغلي ميتواند به دامنه وسيعي از نيروي كار ،بهخصوص در

استرس شغلي و فرسودگي شغلي در محيطهاي اداري و درماني

سازمانهاي پراسترس آسيب برساند ( .)4اولين آسيبي كه طي اين

بوده است ( .)11-13در مطالعه رسولي مشخص گرديد يك رابطه

سندرم بروز ميكند رنج بردن از فرسودگي بدن است؛ يعني اين

مثبت بين استرس شغلي و فرسودگي شغلي خلبانان وجود دارد

افراد اصوالً داراي انرژي كم بوده و احساس خستگي بيش از

( .)14باوجود اينكه در مطالعات متعددي در داخل و خارج كشور

اندازه ميكنند .از ديگر نشانههاي فرسودگي شغلي كه بهصورت

به ارتباط بين استرس شغلي و فرسودگي شغلي پرداخته شده است،

رواني بروز ميكند ،افسردگي ،احساس درماندگي و احساس

اما تقريباً تمام مطالعات بهدستآمده توسط تيم تحقيق ،بهخصوص

عدم كارآيي است .از نشانههاي سازماني فرسودگي شغلي نيز

مطالعاتيكه در ايران انجامشده ،در محيطهاي اداري و خدماتي،

ميتوان به غيبت از كار ،كاهش تمايل به ادامه كار ،كاهش رقابت

بهويژه در بيمارستانها بوده و كمتر در بخش صنعت به اين

و كارآيي اشاره كرد ( .)5مشخص شده است افراد مبتال به

موضوع پرداخته شده است .از طرف ديگر ،در بيشتر مطالعات

فرسودگي شغلي ميتوانند با القاي ابعاد فرسودگي شغلي به

انجامشده ،ارتباط كلي دو متغير استرس و فرسودگي شغلي مورد

ديگران ،سرعت گسترش آن را در سازمان افزايش دهند ( ،)6كه

بررسي قرار گرفته و به تأثير حيطههاي مختلف استرس شغلي بر

اين خود دليلي براي افزايش روزافزون توجه بسياري از محققان و

ابعاد فرسودگي شغلي كمتر پرداخته شده است .بنابراين ،اين

دستاندركاران بهرهوري نيروي انساني به اين سندرم بوده كه

مطالعه با هدف بررسي ميزان تأثير حيطههاي استرس شغلي بر

سعي دارند عوامل بهوجودآورنده فرسودگي شغلي را شناسايي و

فرسودگي شغلي انجام گرفت.

از طريق رفع آن ،باعث حفظ سالمتي نيروي كار و افزايش
بهرهوري شوند .فشارها و استرسهاي شغلي در جهت سازگاري با

روش بررسي

تقاضاهاي شغلي ،امري اجتنابناپذير است ،اين فشارها در

اين مطالعه توصيفي  -تحليلي بهصورت مقطعي بر روي  143نفر از

كـوتـاهمـدت تـا حـدودي قـابلتحمـل ،امـا در درازمـدت بـاعـث

كاركنان يك مجتمع توليدكننده قطعات و تجهيـزات ماشينآالت
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صنعتي در سال 1332انجام شد .نمونهها بهصورت سرشماري مورد

در اين پرسشنامه هركدام از سؤالها از ( 1-5هرگز ،بهندرت،

بررسي قرار گرفتند.

گاهي ،اغلب ،هميشه) نمرهدهي ميشوند؛ ميانگين نمرات عبارات

ابزار جمعآوري اطالعات شامل يك پرسشنامه بود كه از سه

در هر حيطه ،بيانگر مقدار اندازهگيريشده هر حيطه است.

بخش تشكيل شده است .بخش اول مربوط به اطالعات

همچنين نمره كل استرس شغلي ،برابر با ميانگين نمره بهدستآمده

دموگرافيك و شغلي فرد بوده و بخش دوم پرسشنامه شامل

در هفت حيطه ميباشد .در اين پرسشنامه شيوه نمرهگذاري

پرسشنامه  35سؤالي استرس شغلي سازمان  HSEانگلستان است

بهصورتي است كه كسب نمره پايينتر بهمعني استرس باالتر و

كه روايي و پايايي نسخه فارسي آن در مطالعهايكه آزاد

نامطلوبتر بودن شرايط است .در واقع ،نمره پايينتر در هر حيطه،

مرزآبادي و همكاران بر روي  743نفر از كاركنان نظامي در كل

همچنين نمره كل استرس شغلي بهمعني استرس بيشتر ميباشد.

كشور انجام دادند به اثبات رسيده و اعتبار پرسشنامه نيز توسط

نمره كمتر از  1/5بهعنوان استرس زياد؛ نمره  ،1/5-2/5استرس

ضريب آلفاي كرونباخ و دو نيمهكردن به ترتيب  0/78و 0/65

متوسط؛ نمره  ،2/5-3/5استرس كم و نمره باالتر از 3/5

بهدست آمده است .اين پرسشنامه ،استرس شغلي را در هفت حيطه

تحتعنوان بدون استرس طبقهبندي ميشود ( .)16بخش سوم

تقاضا ( 8سؤال) ،كنترل ( 6سؤال) ،حمايت مسئولين ( 5سؤال)،

شامل نسخه فارسي پرسشنامه  22سؤالي فرسودگي شغلي

حمايت همكاران ( 4سؤال) ،ارتباط ( 4سؤال) ،نقش ( 5سؤال) و

 Maslachاست .اين پرسشنامه متداولترين ابزار سنجش

تغييرات ( 3سؤال) بررسي ميكند .از جمله مزاياي اين پرسشنامه

فرسودگي شغلي در بين افراد با سوابق شغلي و حرفهاي مختلف

ميتوان به مطالعات متنوع براي حصول روايي محتوايي پرسشنامه،

است .اين پرسشنامه ،فرسودگي شغلي را در سه بُعد خستگي

همچنين حيطههاي متنوع و تعداد سؤاالت كم آن در مقابل

عاطفي ،مسخ شخصيت و عملكرد فردي اندازهگيري ميكند.

پرسشنامههاي رقيب اشاره كرد .در بعضي از مطالعات ،اين

تمامي سؤاالت پرسشنامه در مقياس هفت رتبهاي{(صفر (هرگز)،

پرسشنامه به شش زيرحيطه تقسيم شده و حيطههاي حمايت

( 1خيليكم)( 2 ،كم)( 3 ،متوسط)( 4 ،متوسط به باال)( 5 ،زياد)،

مسئولين و همكاران در هم ادغام و تحت عنوان حيطه حمايت

( 6خيلي زياد)} نمرهدهي شده است .در پرسشنامه  Maslachنحوه

ميباشد .در اين مطالعه از نسخه هفت حيطهاي پرسشنامه مذكور

نمرهدهي و طبقهبندي نمرات در هر حيطه مطابق جدول زير انجام

استفاده شده است (.)15

ميشود.
جدول شماره  :1ابعاد مختلف فرسودگي شغلي و سؤاالت مربوط به هر حيطه
ابعاد فرسودگي

خستگي عاطفي 4( :سؤال)

مسخ شخصيت 5( :سؤال)

عملكرد فردي 8( :سؤال)

رتبه

محدوده نمره

زياد

 30و باالتر

متوسط

18-23

كم

 17و كمتر

زياد

 12و باالتر

متوسط

6-11

كم

 5و كمتر

زياد

 40و باالتر

متوسط

34-33

كم

 33و كمتر

حداقل نمره ممكن

0

0

0

حداكثر نمره ممكن

54

30

48
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اكبري و همكاران در مطالعهايكه بهمنظور بررسي اعتبار پرسشنامه

تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 16و با

فرسودگي شغلي  Maslachانجام دادند ،پايايي پرسشنامه را براي

استفاده از آزمون همبستگي پيرسون با سطح اطمينان  0/35انجام

سه مؤلفه خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و عملكرد فردي به

شد .آناليز رگرسيون چندگانه خطي بعد از وارد كردن همه

ترتيب  0/0،60/76و  0/70به دست آوردند ( .)2همچنين اكاشه

متغيرهاي پيشبينيكننده كه در تحليل تكمتغيره مقدار

در مطالعهاي ،اعتبار پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفاي

معنيداري ،كمتر از  0/2را نشان داده بود ،انجام گرفت .از روش

كرونباخ  0/71-0/30و ضريب پايايي را  0/60-0/80گزارش كرد

رگرسيوني چندگانه بهصورت گام به گام پيشرو استفاده شد.

( .)17در مطالعه عارفي نيز ضريب پايايي كل پرسشنامه با استفاده

برازندگي مدل با ضريب تبيين مدل آر اسكوئر تعيين گرديد.

از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  0/82به دست آمد (.)18

يافتهها

جمعآوري اطالعات با آگاهي و رضايت افراد براي ورود

ميانگين سن افراد شركتكننده در مطالعه  33/8±6/3سال و

داوطلبانه به مطالعه و بهصورت خوداظهاري نيمهنظارتي انجام شد

ميانگين سابقه كاري در صنعت  15/4±6/6سال بود .همچنين افراد

و افراد شركتكننده ،پرسشنامه را در مدت زمان حداكثر  20دقيقه

شركتكننده در مطالعه بهطور متوسط متوسط روزانه 3/0±1/8

در واحد ايمني و بهداشت صنعت با دقت تكميل كردند.
درصورتيكه ايراد و اشكالي در سؤاالت وارد بود به سؤاالت

ساعت كار ميكردند .ساير اطالعات دموگرافيك افراد در جدول

افراد پاسخ داده و ابهام پيشآمده برطرف ميشد .در نهايت ،پس

شماره  2ارائه شده است.

از تكميل ،پرسشنامهها جمعآوري شد.
جدول شماره  :2اطالعات فردي و شغلي
متغير
تأهل

سطح تحصيالت

مصرف سيگار
ابتال به بيماري مزمن
مصرف دارو
نوع شغل

نوع استخدام

سابقه حادثه
شغل دوم

فراواني

درصد فراواني

مجرد

4

2/ 3

متأهل

134

37/1

زيرديپلم

14

3/ 4

ديپلم

51

34/2

فوقديپلم

28

18/8

ليسانس و باالتر

56

37/6

دارد

13

8/ 8

ندارد

135

31/2

دارد

13

8/ 7

ندارد

136

31/3

دارد

10

6/ 7

ندارد

138

33/3

كارمند

85

58/6

كارگر

60

41/4

رسمي

41

27/53

پيماني

3

6/ 1

قرادادي

86

57/73

شركتي

13

8/73

دارد

33

22/6

ندارد

113

77/4

دارد

13

12/8

ندارد

130

87/2
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نقش عوامل استرسزاي محيط كار بر افزايش فرسودگي شغلي كاركنان در يك محيط صنعتي

در بين حيطههاي استرس شغلي ،ميانگين نمره حيطه نقش برابر با

داراي كمترين مقدار برآورد گرديد .در اين مطالعه ميانگين نمره

 4/36و بيشترين مقدار بود ،همچنين با توجه به شيوه نمرهدهدي

استرس شغلي كل برابر با  3/53به دست آمد (جدول شماره .)3

كه ذكـر شد ،ميانگـين حيطـه حمايـت مسئـوليـن بـرابـر با  3/21و
جدول شماره  :3نمره استرس شغلي در گروه مورد مطالعه
متغير

ميانگين

انحراف معيار

تقاضا

3/34

0/66

كنترل

3/27

0/61

حمايت مسئولين

3/21

0/78

حمايت همكاران

3/62

0/74

ارتباط

3/73

0/77

نقش

4/36

0/43

تغييرات

3/57

0/74

استرس شغلي كل

3/53

0/45

دادهها براساس ميانگين و انحراف معيار ميباشد.

از افراد مورد مطالعه 81،نفر ( )%54/2فاقد استرس شغلي 67 ،نفر

در حيطه نقش 143،نفر ( )%35/3بدون استرش شغلي بودند و

( )%45/1در محدوده استرس شغلي كم و  1نفر ( )%0/7از نظر

كمترين استرس شغلي نيز در همين حيطه به افراد وارد شده بود.

استرس شغلي در محدوده متوسط قرار داشت .همچنين مطابق

در حيطه حمايت مسئولين  28نفر ( )%18/8استرس شغلي متوسط

نتايج اين مطالعه ،هيچ فردي در محدوده استرس شغلي شديد قرار

و زياد داشتند كه ميتوان گفت در اين حيطه شرايط نامطلوبتر

نداشت.

از بقيه حيطههاي استرس شغلي بوده است (نمودار).
120

بدون استرس

100

كم

زياد

متوسط

95/9

درصد فراواني

80
60

47/7
43/6

40
20
0

0

8/7

تقاضا

71/4

61/1
43/048/3

7/8 0

كنترل

44/3
36/9
18/1
0/7

حمايت
مسئولين

59/1

36/2

30/9
22/4

0

2/7

حمايت
همكاران

0/7

5/5

ارتباط

3/4
0/7 0

نقش

0

10/1

تغييرات

نمودار :درصد فراواني افراد در سطوح مختلف استرس شغلي در هر حيطه

همچنين در بين ابعاد مختلف فرسودگي شغلي ،در بُعد عملكرد

در مقابل ،تنها  6نفر( )%4داراي مسخ شخصيت زياد و  8نفر

فردي؛ فرسودگي شغلي شديدتر بود .در اين بُعد 23 ،نفر ()%15/8

( )%5/4خستگي عاطفي زياد داشتند (جدول شماره .)4

داراي عملكرد فردي كم بودند.
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محسن مهدينيا و همكاران

نقش عوامل استرسزاي محيط كار بر افزايش فرسودگي شغلي كاركنان در يك محيط صنعتي
جدول شماره  :4فراواني افراد در ابعاد مختلف فرسودگي شغلي
ابعاد فرسودگي شغلي

ميانگين

انحراف معيار

مسخ شخصيت

3/25

3/43

عملكرد فردي

31/83

7/01

خستگي عاطفي

10/78

3/43

سطح

فراواني

درصد فراواني

كم ( 5و كمتر)

123

82/6

متوسط ()6-11

20

13/4

زياد ( 12و باالتر)

6

4/00

كم ( 40و باالتر)

23

15/8

متوسط ()34-33

34

23/3

زياد ( 33و كمتر)

83

61/0

كم ( 17و كمتر)

118

80/3

متوسط ()18-23

21

14/3

زياد ( 30و باالتر)

8

5/ 4

نمره كل استرس شغلي با هر سه بُعد مسخ شخصيت ،عملكرد

در بين حيطههاي استرس ،حيطه ارتباط بيشترين ضريب همبستگي

فردي و خستگي عاطفي به ترتيب با ضريب همبستگي ،-0/34

را با مسخ سخصيت ( )0/48و خستگي عاطفي ( )-0/52نشان داد

 0/48و  ،-0/51ارتباط معنيداري داشت.

(جدول شماره .)5

جدول شماره  :5ضريب همبستگي پيرسون بين استرس و فرسودگي شغلي
ابعاد فرسودگي شغلي

حيطههاي استرس شغلي
مسخ شخصيت
تقاضا

ضريب همبستگي پيرسون

كنترل
حمايت مسئولين
حمايت همكاران
ارتباط

pvalue

0/03

ضريب همبستگي پيرسون

-0/05

pvalue

0/48

ضريب همبستگي پيرسون

-0/13

pvalue

0/ 1

ضريب همبستگي پيرسون

-0/15

pvalue

0/06

ضريب همبستگي پيرسون

pvalue
نقش

ضريب همبستگي پيرسون

تغييرات
استرس شغلي

-0/33

-0/48

**

**

pvalue

0/00

ضريب همبستگي پيرسون

-0/03

pvalue

0/25

ضريب همبستگي پيرسون

pvalue

-0/34

0/17

**

0/00
0/40

**

0/00
**

0/33

0/00

0/00
-0/25

عملكرد فردي

**

0/00

**

0/23

0/00
0/21

**

0/00
0/32

**

0/00
0/44

**

0/00
0/48

**

0/00

خستگي عاطفي
**

-0/51

0/00
**

-0/23

0/00
**

-0/25

0/00
-0/16

*

0/04
-0/52

**

0/00
-0/28

**

0/00
-0/20

*

0/01
-0/51

**

0/00

*همبستگي معنيدار در سطح خطاي **،%5همبستگي معنيدار در سطح خطاي %1

ضريب همبستگي منفي بدين معني است كه براي استرس و ابعاد

متغيرهاي دموگرافيك و حيطههاي استرس شغلي؛ نمره كل

آن ،نمره پايينتر؛ بيانگر استرس شغلي بيشتر و در بُعد عملكرد

استرس شغلي تنها بر روي بُعد عملكرد فردي ،اثر معنيداري

فردي ،نمره پايينتر؛ نشاندهنده شرايط نامطلوبتر (فرسودگي

داشت .در بين متغيرهاي مؤثر ،ابتال به يك بيماري مزمن با تأثير بر

بيشتر) است ،اما در دو بُعد مسخ شخصيت و خستگي عاطفي؛ نمره

روي دو بُعد عملكرد فردي و خستگي عاطفي و با باالترين ضريب

پايينتر؛ بيانگر شرايط مطلوبتر(فرسودگي كمتر) ميباشد .طبق

(به ترتيب  4/43و  ،)6/86داراي بيشترين تأثير بر روي فرسودگي

جدول شمـاره  6براسـاس نتايج آناليـز رگرسيون خطي چنـدگـانه

شغلي بود.
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در بين حيطههاي استرس شغلي ،حيطههاي تقاضا و ارتباط

محسن مهدينيا و همكاران

افزايش خستگي عاطفي و در كل فرسودگي شغلي بودند.

داراي بيشتـرين اثـر (به ترتيـب با ضـريـب  4/48و  )3/18بـر روي
جدول شماره  :6آناليز رگرسيون متغيرهاي مرتبط با ابعاد مختلف فرسودگي شغلي
متغير وابسته
ابعاد فرسودگي شغلي
مسخ شخصيت

عملكرد فردي

خستگي عاطفي

متغير مستقل

ضريب رگرسيوني

خطاي معيار

pvalue

ارتباط

-1/67

0/35

0/000

نقش

-1/23

0/56

0/025

سابقه حادثه

1/37

0/64

0/034

بيماري

-4/43

1/71

0/01

تحصيالت

1/33

0/42

0/002

تغييرات

2/33

1/00

0/022

استرس شغلي

4/34

1/64

0/003

بيماري

6/86

2/13

0/002

سابقه كار

0/131

0/033

0/043

تقاضا

-4/48

1/03

0/000

ارتباط

-3/18

0/30

0/001

نقش

-2/31

1/34

0/032

بحث

رسولي در يك مطالعه روي خلبانان نظامي به اين نتيجه رسيد كه

در مطالعه حاضر از بين متغيرهاي فردي و شغلي مورد بررسي؛

استرس شغلي ميتواند تأثير معنيداري بر افزايش فرسودگي

ابتال به بيماري مزمن ،تحصيالت ،سابقه كار و حادثه ارتباط

شغلي داشته و همچنين فرسودگي ايجادشده بر روي بهرهوري اثر

معنيداري با فرسودگي شغلي داشتند .در زمينه تحصيالت ،نتيجه

معنيداري داشته باشد ( .)14رحماني ،شاكرينيا و ضيقمي نيز در

اين مطالعه با مطالعات ضيقمي ،مؤمني ،خدابخش و  Wuهمخواني

مطالعات خود بر روي پرستاران ،همچنين حاجلو در مطالعه بر

داشت ( .)13-22شهنازدوست نيز در مطالعه خود در زمينه سابقه

روي كارمندان ،به نتايج مشابهي دست يافتند (Wu .)13( )11-13

كار به نتايج مشابهي دست يافت كه مشخص گرديد با افزايش

نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه استرس شغلي اثر مثبت

سابقه كار ،سطح فرسودگي شغلي زياد ميشود ( .)23از طرفي،

معنيداري بر روي افزايش فرسودگي شغلي دارد ( .)22يافتههاي

در برخي مطالعات ،ارتباط معكوس اين دو متغير اثباتشده ()20

مطالعات نشان ميدهد فرد با استرس شغلي طوالنيمدت ،دچار

( )24-26و يا در كل ،ارتباط اين دو متغير رد شده است ()18

فرسودگي ،خستگي و نسبت به همكاران و ارباب رجوع بيتفاوت

( .)27-30در مورد دو متغير ابتال به بيماري مزمن و سابقه حادثه،

ميشود كه در نتيجه تمايل به مراقبت ،عالقه به شغل و

مطالعه مشابهي توسط تيم تحقيق يافت نشد.

شايستگيهاي حرفهاي فرد كاهش مييابد ( .)13در مطالعه حاضر

نتايج مطالعه در زمينه همبستگي استرس شغلي و فرسودگي شغلي

سه حيطه كنترل ،حمايت همكاران و حمايت مسئولين ،اثري بر

نشان ميدهد ،تمامي حيطههاي استرس شغلي با دو بُعد خستگي

سطح فرسودگي شغلي نداشت .درحاليكه حيطههاي تقاضا،

عاطفي و عمكرد فردي داراي همبستگي معنيداري هستند.

ارتباط ،نقش و تغييرات بر روي يك يا دو بُعد از ابعاد فرسودگي

همچنين بين بُعد مسخ شخصيت با سه حيطه از استرس شغلي شامل

شغلي تأثيرگذار بود .از نظر تأثير بر نمره كل فرسودگي شغلي ،به

تقاضا ،ارتباط و نقش ،همبستگي معنيداري وجود دارد ،اما بين

ترتيب بيشترين اثر مربوط به حيطههاي ارتباط ،تقاضا ،نقش و

ساير حيطههاي استرس شغلي با ابعاد مختلف فرسودگي شغلي،

تغييرات بود .همچنين آناليز رگرسيون بر روي متغيرهاي مؤثر بر

همبستگي معنيداري وجود ندارد .نتايج اين پژوهش با مطالعات

روي ابعاد مختلف فرسودگي شغلي نشان داد در گروه افراد

پيشين انجامشده همخواني داشت.

حادثهديده؛ سطـح مسـخ شخصيـت ،باالتـر از افـراد بدون حـادثـه
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بوده است .از طرفي ،در افراد مبتال به بيماري مزمن ،سطح عملكرد

نتيجهگيري

فردي پايينتر و خستگي عاطفي بيشتر از افراد سالم بوده و در افراد

براساس نتايج بهدستآمده برخي خصوصيات فردي مانند ابتال به

با تحصيالت باالتر ،عملكرد فردي بيشتر ميباشد .بنابراين ،در بين

بيماري مزمن؛ تأثير بسيار زيادي بر روي بروز ،گسترس فرسودگي

متغيرهاي فردي ،بيشترين اثر بر روي فرسودگي شغلي مربوط به

شغلي ،كاهش تواناييها و بازدهكاري افراد دارند .عالوه بر آن

ابتال به بيماري مزمن بوده و تحصيالت ،حادثه و سابقه كار به

برخي خصوصيات فردي نيز بر فرسودگي شغلي تأثيرگذارند،

ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند .مطابق نتايج آناليز رگرسيون

با توجه به يافتههاي اين مطالعه ميتوان نتيجه گرفت وجود

با افزايش يك واحدي استرس در حيطه ارتباط ،سطح فرسودگي

كشمكشها ،درگيري بين كاركنان و عدم وجود ارتباطات

شغلي در بُعد مسخ شخصيت  1/6واحد و در بُعد خستگي عاطفي

دوستانه در محيط كار ،باركاري و خصوصيات محيط كار ،عدم

 3/1واحد افزايش مييابد .همچنين بهازاي يك واحد افزايش

آشنايي كامل فرد با اهداف سازمان و وظايف خود ،همچنين عدم

استرس در حيطه تقاضا ،سطح فرسودگي شغلي در بُعد خستگي

آشنايي فرد از جايگاه نقش خود در سازمان ،نحوه سازماندهي

عاطفي  4/4واحد افزايش دارد .در حيطه نقش نيز بهازاي افزايش

كاركنان و تغييرات كار بهترتيب از مهمترين عوامل موجود در

يك واحدي استرس شغلي ،ميزان فرسودگي شغلي در بُعد مسخ

محيط كار بوده كه بر ايجاد و افزايش فرسودگي شغلي اثر دارند.

شخصيت  1/2واحد و در بُعد خستگي عاطفي  2/31واحد افزايش

بنابراين ،جهت جلوگيري از بروز و افزايش سندرم فرسودگي

نشان ميدهد .بنابراين ،اكثر حيطههاي استرس شغلي داراي تأثير

شغلي ،توجه به بهبود روابط بين كاركنان و ايجاد فضاي دوستي و

معنيداري بر روي افزايش فرسودگي شغلي بوده كه باعث

صميميت ،توجه به افراد جهت آشنايي با وظايف و مسئوليتهاي

افزايش آن ميشوند.

خود و اهداف سازمان ،ايجاد تناسب بين تواناييهاي افراد و

 Hsuنيز در مطالعه خود بر روي پرستاران به اين نتيجه دست يافت

باركاري و دادن آزادي عمل جهت تنظيم ريتم و سرعت انجام

كه استرس شغلي ارتباط قوي با فرسودگي شغلي دارد و آناليز

وظايف ،ايجاد ارتباط نزديكتر بين مديريت و كاركنان ،استفاده از

رگرسيون چندگانه نشان داد استرس شغلي تنها فاكتوري است كه

رأي و نظر كاركنان در انجام وظايف و ايجاد تغييرات در كار ،از

اثر مستقيم آماري معنيداري بر روي فرسودگي شغلي داشته است

مهمترين اقداماتي است كه ميتواند صورت گيرد.

(.)8
 Ozkanنيز در مطالعهاي بر روي كادر اداري نشان داد استرس

تشكر و قدرداني

شغلي بر هر سه بُعد فرسودگي شغلي اثر معنيداري داشته كه

مقاله حاضر نتيجه طرح تحقيقاتي (با شماره  )32352مصوب

باعث افزايش سطح فرسودگي شغلي ميشود .همچنين وي بيان

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي قم ميباشد .در

كرد استرس شغلي ،فاكتور مناسبي براي پيشبيني فرسودگي

اينجا الزم است از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم

شغلي بوده و براساس نتايج آناليز رگرسيون استرس شغلي بهعنوان

پزشكي قم كه حمايت مالي اين پژوهش را بر عهده داشته كمال

يك عامل ايجاد فرسودگي شغلي ميتواند مطرح باشد (.)10

تشكر و قدرداني بهعمل آيد.
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Abstract
Background and Objectives: Burnout is a physical-psychological
syndrome, which causes physical exhaustion, depression, lack of
efficacy, absenteeism, and reduced performance. Work stress is the
main cause of burnout, so identifying important stressors causing
burnout in workplace is important. This study was conducted with the
aim of investigating the role of workplace stressors on increased
burnout in workers of an industrial environment.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted
cross-sectionally on 149 employees of an industrial workplace in 2013.
In this study, data collection tool was demographic, job stress, and
Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaires. Information was
gathered as a semi-supervised self-report. Data analysis was performed
using Pearson’s correlation test with a confidence level of 0.95.
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Results: In this study, in the case of domains of job burnout, 17.4% of
the participants had moderate and high depersonalization, 19.5% had
moderate and high emotional exhaustion, and 15.8% had poor personal
performance. Also, no Individuals were in the range of severe burnout.
There was a significant relationship between individual variables
(suffering from chronic disease, accident, education, and work
experience) and burnout. Four dimensions of job stress, including
communication, demand, role, and changes had the highest effect on
increasing burnout.
Conclusion: According to the findings of this study, lack of friendly
communications at workplace, work characteristics and workload, lack
of familiarity of employees with organization's goals and their duties,
and also their position in the organization, way of organizing
employees, and work changes are of the most important stressor
factors, which have effect on creating and increasing burnout.
Keywords: Burnout, professional; Job stress; Workplace; Occupational
health.
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