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چكيده
فرسودگي شغلي در ميان انواع مشاغل فني ،خدماتي و ياریدهنده نظير پزشكان ،پرستاران ،مددكاران و غيره زياد گزارش شده
است .علت بروز فرسودگي شغلي را ميتوان با محرکهای تنشزايي مانند :نامناسب بودن شرايط محيط كار مثل نور؛ صدا؛ گرما و
فقدان قدرداني و حمايت اجتماعي ،داشتن مراجعان بيش از حد مرتبط دانست .در اين پژوهش ارتباط سطح فرسودگي شغلي
كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي استان يزد با متغيرهايي چون شرايط فيزيكي محيط كار ،حمايت سازماني ادراک شده و عدالت
سازماني مورد بررسي قرار گرفته است .در اين پژوهش از طريق نمونهگيری تصادفي و توزيع پرسشنامههای مربوطه به بررسي يک
نمونه  212نفری از كاركنان بخشهای مختلف بيمارستان پرداخته شده است .نتايج تجزيه و تحليل آماری نشان ميدهد كه بين
فرسودگي شغلي با متغيرهای شرايط فيزيكي محيط كار ،حمايت سازماني و عدالت سازماني درک شده رابطه منفي و معنادار وجود
دارد و اين رابطه در بين ابعاد مختلف فرسودگي شغلي نيز تاييد مي شود.
واژگان كليدی :فرسودگي شغلي ،حمايت سازماني ،عدالت سازماني ،شرايط فيزيكي محيط كار
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مقدمه
1

يكي از مسائلي كه منابع انساني امروزه را تهديد مي كند ،فرسودگي شغلي است .فرسودگي شغلي به مفهوم از پا افتادگي و
احساس رخوت متصدی شغل است .بين روان شناسان بر سر تعريف فرسودگي شغلي اتفاق نظری وجود ندارد ،گروهي فرسودگي را
با استرس شغلي يكي مي دانند؛ در حاليكه برخي استرس شغلي را دليل اصلي فرسودگي شغلي مي دانند كه به نظر مي رسد اين
عقيده صحيح تر باشد (المبرت 2و همكاران .)2212 ،بر اساس نظر مسلچ؛ فرسودگي شغلي سندرومي است كه در پاسخ به فشار
رواني مزم ن به وجود مي آيد و شامل سه جزء خستگي يا تحليل عاطفي ،از خود بيگانگي يا مسخ شخصيت ،فقدان موفقيت فردی
يا پيشرفت شخص است و بيشتر در ميان مشاغل مددرسان مشاهده مي شود و اين امر احتماال معلول نوع وظايف و مسئوليت های
اينگونه مشاغل است (اميليا 3و همكاران 2212 ،؛ ينر و اوزگان .)2213 ،
در صورتيكه فرد دچار اين حالت شود تغييرات منفي در نگرشها ،روحيه و رفتار او ايجاد ميشود ،از لحاظ هيجاني دچار خستگي
شده و به تدريج در ايفای وظايفش احساس كاهش شايستگي ميكند .فرسودگي شغلي نوعا يک اختالل رواني نيست ولي به
آهستگي در طول زمان توسعه يافته و ممكن است واقعا به يک ناتواني رواني تبديل شود .در اين حالت ،كار اهميت و معنای خود را
از دست ميدهد و فردی كه دچار فرسودگي شغلي شده ،احساس تحليل رفتگي و خستگي مزمن ميكند ،خلق و خوی پرخاشگرانه
پيدا كرده و در روابطبين فردی تا اندازهای بدگمان و بدبين ميشوند (صالحيان و همكاران.)1332 ،
محيط زندگي انسان ،شامل عوامل مختلف فيزيكي ،اجتماعي و رواني است كه در وضعيت سالمت وی نقش دارند .قسمت عمده
زندگي هر شخص ،صرف اشتغال مي گردد و مي توان گفت افراد بيش از نيمي از اوقات بيداری را در محيط كار ميگذرانند .در
محيط كار ،پنج دسته عوامل فيزيكي ،شيميايي ،بيولوژيک ،ارگونوميک و رواني سالمت انسان را تهديد مي كنند .اگر شخص به
مدت طوالني و به طور وسيع در معرض عوامل استرس زای فوق قرار گيرد ممكن است به فرسودگي زياد بينجامد .در اين بين،
تجهيزات و امكانات از ويژگي های محيط فيزيكي هستند كه بر بهره وری و كفايت خدمات موثر است و عناصر آن؛ شامل تجهيزات
و امكانات مناسب است و كمبود آن به عنوان يک استرسور عمل مي كند (رضوی .)1332 ،فرسودگي شغلي در ميان انواع مشاغل
مدد رسان و ياری دهنده نظير مشاوران ،معلمان ،مددكاران ،پزشكان ،پرستاران و از اين قبيل زياد بوده و با محرکهای تنشزايي
مانند فقدان حمايت اجتماعي و قدرداني ،داشتن مراجعان بيش از حد و نداشتن وقت كافي مرتبط است (شهنازدوست و همكاران،
.)1332
بر اين اساس اين مطالعه بر آن است تا به بررسي رابطه متغيرهايي چون حمايت سازماني ،عدالت سازماني و شرايط فيزيكي محيط
كار با سطح فرسودگي شغلي كاركنان بيمارستاني بپردازد و به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا با بهبود متغيرهای حمايت
سازماني ،عدالت سازماني و شرايط فيزيكي محيط كار ميتوان سطح فرسودگي شغلي را در جامعه مورد مطالعه بهبود داد يا خير؟
مباني نظری و پيشينه پژوهش
مطالعات نشان مي دهد ،فرسودگي شغلي بيشتر در مشاغلي پديد ميآيد كه افراد زمان زيادی از ساعات كاری را در ارتباط
نزديک با ساير مردم ميگذرانند .سندروم فرسودگي شغلي ،پاسخي روانشناختي به استرس های طوالني مدت مرتبط با كار است.
مازالچ 2مفهومي سه بعدی از فرسودگي شغلي ارائه كرده است كه در برگيرنده خستگي هيجاني ،2مسخ شخصيت و كفايت
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شخصي 1مي باشد و در صورتيكه فرد ميزان خستگي هيجاني باال ،مسخ شخصيت باال و كفايت شخصي پايين داشته باشد ،دچار
خستگي شغلي شده است .مطالعات متعدد در بخش های درماني نشان داده است كه كاركنان اين واحدها با انواع عوامل استرس
زای شغلي اعم از فشار زمان ،حمايت پايين در محيط كار ،حجم كار باال ،مرگ بيماران و ...مواجهاند كه در نتيجه فرسودگي شغلي
و بيماریهای روحي و جسمي را برای كاركنان اين واحدها به دنبال خو اهد داشت و در نهايت به كاهش كيفيت خدمات و مراقبت
منجر خواهد شد(ايگور 2و همكاران  .)221فرسودگي شغلي اساسا ناشي از استرس شغلي است .فشارهای عصبي و رواني كه به
اصطالح استرس ناميده مي شوند و در زندگي روزانه ما به وفور مشاهده ميشوند (ادنو 3و همكاران.)2212 ،
ادنو و همكاران ( )2212با بررسي رواج فرسودگي شغلي در بين كاركنان بيمارستان نشان داد كه  %22/از افراد حداقل دارای يكي
از سه مولفه فرسودگي شغلي هستند .عبدلغفور ( )2211نيز دريافت كه بين شرايط فيزيكي محيط كار و درآمد با خستگي
هيجاني و مسخ شخصيت و كفايت شخصي ارتباط وجود دارد .سولر 2و همكاران ( )2222نيز نشان داد كه فرسودگي شغلي با
عواملي چون رضايت شغلي ،قصد تغيير شغل ،مشكالت روانشناختي ،مصرف الكل و تنباكو ،جنسيت و سن مرتبط است .ينر و
كاسكان ( )2213با بررسي رابطه فرسودگي شغلي با متغيرهای خواسته های شغلي و منابع شغلي نشان دادند كه تقاضاهای شغل
رابطه مثبتي با فرسودگي شغلي داشته و در مقابل منابع شغلي روابط معكوسي با فرسودگي دارند .در رابطه با مطالعات صورت در
زمينه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي در ايران نيز بايد اشاره كرد كه زنگنه و همكاران ( )1332با بررسي فرسودگي شغلي بين
پرستاران نشان داد كه بين جنسيت ،محل اشتغال ،تعداد شيفت كاری و سابقه كار با ميزان فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود
دارد .رضوی و همكاران ( )1332نيز دريافت كه بين فرسودگي شغلي با محل خدمت كاركنان ،رسته شغلي و شرايط فيزيكي
محيط كار ارتباط معنادار وجود دارد .بنابراين مي توان فرضيه نخست پژوهش را اينگه مطرح ساخت:
فرضيه اول :بين شرايط فيزيكي محيط كار با ابعاد فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد.
حمايت سازماني و فرسودگي شغلي
از نظر آيزنبرگر و همكاران ( )2222كاركنان زماني از سوی سازمان احساس حمايت ميكنند كه سازمان برای همكاريهايشان ارزش
قائل شود و به رفاه آنها اهميت دهد .حمايتي كه كاركنان از سوی سازمان احساس ميكنند باوری است مبتني بر اين كه سازمان
تا چه حد از همكاری هايشان قدرداني ميكند و به رفاه آنها اهميت ميدهد.
براساس نظريه حمايت سازماني گونه های چهارگانه عمومي ،موجب رفتارهای مطلوبي درسازمان مي شود :انصاف و مساوات،
حمايت سرپرست ،پاداشهای سازماني و زمينه های شغلي .منظور از انصاف ،احساس مساوات نسبت به استفاده و اجرای روشهای
توزيع منابع ميان كاركنان مي شود كه به عدالت رويه ای نيز شهرت يافته است .رعايت انصاف و مساوات به منظور تصميم گيری
برای توزيع منابع ،تاثيرات فزاينده ای برحمايت سازماني ادراک شده دارد .حمايت سرپرست از آن جهت مورد توجه است كه
رفتار و كنش سرپرست به عنوان يكي از كارگزاران و عامالن هر سازماني تلقي مي شوند .هر چه كاركنان با حمايت سرپرست
روبه رو شوند ،حمايت سازماني افزايش مي يابد .پاداشهای سازماني و زمينه های شغلي نيز اهميت نماياني در واكنش مثبت
كاركنان و حمايت سازماني ادراک شده دارد .فرصت های مناسب و مساعد برای ارائه پاداشها موجب ارزيابي مثبت كاركنان نسبت
به حمايت سازماني ادراک شده مي شود .همچنين تمايالت سازمان به منظور مهم جلوه دادن آينده شغلي اعضايش با حمايت
سازماني ادراک شده رابطه قوی خواهد داشت.
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در يک دسته بندی كلي پژوهش های صورت گرفته در زمينه حمايت سازماني را مي توان در دوسته بندی كلي جای داد .دستۀ
اول به بررسي مقدمات حمايت ادراک شده پرداخته و آنچه باعث ايجاد حس حمايت در كاركنان ميشود را شناسايي و بررسي
مينمايد .دستۀ دوم پيامدهای حمايت ادراک شده را بررسي نموده و تأثير حمايت ادرک شده را بر متغيرهای سازماني را مورد
مطالعه قرار مي دهد (خطيبي و همكاران .)1323 ،نتايج پژوهش های دستۀ اول نشان داده است چهار اقدام سازمان باعث ميشود
كاركنان احساس كنند از آنها حمايت ميشود يا حمايتي كه از سوی سازمان احساس ميكنند افزايش مييابد .اين اقدامات عبارتند
از عدالت سازماني ،حمايت مافوق ،پاداشهای سازماني و شرايط شغلي(استينگل همبر و وندنبرگ .)222 ،1نتايج پژوهش های دستۀ
دوم نيز نشان ميدهد حمايت ادراک شده از سوی سازمان برای سازمانها در سطح فردی و سازماني پيامدهای مطلوبي به همراه
دارد و در سطح فردی منجر به افزايش رضايت شغلي و ايجاد نگرش و احساس مثبت در كاركنان (كروپانزانو وهمكاران )2222 ،و
در سطح سازماني باعث افزايش تعهد عاطفي و بهبود عملكرد كاركنان و نيز كاهش تمايل به ترک خدمت در كاركنان مي گردد
(طالقاني و همكاران.)1322،
شهناز دوست و همكاران ( )1332با بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي كاركنان و حمايت سازماني دريافتند كه بين حمايت
سازماني و واماندگي عاطفي همبستگي معكوس و بين كار در بخش دياليز و مسخ شخصيت همبستگي مستقيم و بين سن و مسخ
شخصيت همبستگي معكوس وجود دارد .كريمي 2و همكاران (  )221نيز دريافتند كه درک حمايت باعث مي شود تا افراد احساس
كنند مورد توجه هستند ،احساس عزت نفس كنند و خود را به عنوان عضو با ارزشي از سازمان بدانند و در نتيجه اين موارد به
افزايش عملكرد و كاهش فرسودگي آنان مي انجامد .بر اين اساس مي توان فرضيه دوم پژوهش را اينگونه طرح نمود:
فرضيه دوم :بين ابعاد فرسودگي شغلي با حمايت سازماني كاركنان رابطه معنادار وجود دارد.
عدالت سازماني و فرسودگي شغلي
مطالعه عدالت در محيط های كاری در سال های اخير رشد چشم گيری داشته است (ژانگ و همكاران .)2223 ،تحقيقات نشان
داده اند كه فرآيندهای عدالت نقش مهمي را در سازمان ايفا ميكنند و چگونگي برخورد با افراد ممكن است كه باورها و احساسات
و نگرش های افراد را تحت تاثير قرار دهد( .بيش و همكاران .)222 ،عدالت سازماني مربوط به ديدگاه كاركنان ميشود كه آيا
سازمان با آنها با عدالت برخورد ميكند يا نه؟(آبو ايالنين.)2212،2
عدالت ،مفهومي چند بعدی مشتمل بر سه مولفه عدالت توزيعي ،رويهای و مراودهای است .عدالت توزيعي به قضاوت منصفانه از
توزيع نتايج اشاره دارد ،مثل سطح پرداخت يا فرصت های ارتقا در يک بافت سازماني .عدالت رويه ای به مفهوم عادالنه بودن
فراگرد نيل افراد به نتايج عادالنه است .عدالت مراوده ای نيز به اين موضوع اشاره دارد كه كليه مراودات و تعامالت افراد در مسير
نيل به نتايج عادالنه ،بايد عادالنه باشند و افراد حق ندارند در مسير نيل به اهداف عادالنه ،مراوداتي غيرعادالنه را بين خود و
ديگران رقم بزنند ( زرگو و همكاران 2222 ،و بالكلي 2و همكاران.)2222 ،
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،كاركنان درآمدهای انگيزشي خود را با كارمندان ديگر مقايسه مي كنند تا به ادراک عدالت
توزيعي برسند (بلنگر و همكاران .)2222 ،عدالت توزيعي پيشنهاد ميكند كه رضايت ،يكي از كاركردهای درآمد است ولي عدالت
رويه ای پيشنهاد ميكند كه رضايت يكي از كاركردهای فرايند است (نباتچي و بيغم .)222 ،به عبارت ديگر ،در حاليكه عدالت
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توزيعي با عدالت از نتايج واقعي يک موقعيت مربوط است ،عدالت رويه ای با عدالت از رويه مورد استفاده در خصوص اين كه چطور
پاداش ها تخصيص داده ميشود ،مربوط است (مک ناب .)2223 ،1مفهوم عدالت تعاملي به عنوان كيفيت رفتار بين فردی تعريف
ميشود(نباتچي و بيغم .)222 ،از سوی ديگر ،در حالي كه عدالت رويهای به فرايندهای واقعي مورد استفاده برای تعيين نتايج در
سازمان مربوط است ،عدالت تعاملي به اين مسئله مربوط است كه چطور با افراد در طول اين فرايندها رفتار شود (مک ناب،
 .)2223عدالت تعاملي به انصاف در رفتار بين فردی اشاره دارد ( مارتينز و بالنچ.)2223،2
چن و همكاران ( )2213دريافتند كه عدالت سازماني موثرترين عامل در پيش بيني فرسودگي شغلي و سالمت شغلي است و رابطه
مثبت و قوی بين ميزان عدالت سازماني و سالمت شغلي و همچنين رابطه معكوس و معنادار بين عدالت سازماني درک شده و
فرسودگي شغلي وجود دارد .دكنيک )2212( 3نيز در مطالعه خود دريافت كه عدالت توزيعي به كاهش افسردگي و غيبت كمک
ميكند .همچنين كودسن و همكاران ( )2222با مطالعه رابطه عدالت سازماني با فرسودگي نشان داد هر دوجنبه عدالت توزيعي و
رويه ای ،رابطه معكوس و معناداری با فرسودگي شغلي دارند .المبرت و همكاران ( )2212نيز نشان داد كه عدالت توزيعي و رويه
ای رابطه معكوس و معناداری با فرسودگي شغلي و ميل به جابجايي دارد .در ايران نيز خطيبي و همكاران ( )1323نشان دادند كه
عدالت سازماني با استرس شغلي رابطه منفي و معناداری دارد .همچنين قدسي و همكاران ( )1332به بررسي رابطه بين حمايت
سازماني و عدالت سازماني با فرسودگي شغلي نشان دادند كه بين حمايت سازماني و فرسودگي شغلي و نيز بين عدالت سازماني و
فرسودگي شغلي رابطه معكوس و معناداری وجود دارد .بنابراين مي توان فرضيه سوم پژوهش را اينگوه مطرح نمود:
فرضيه سوم :بين ابعاد فرسودگي شغلي با عدالت سازماني كاركنان رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به طرح فرضيه های پژوهش و آنچه بيان شد ،مدل مفهومي پژوهش در قالب شكل صفحه بعد نمايش داده مي شود:
حمايت سازماني
 حمايت سرپرست
 زمينه های شغلي
 پاداش سازماني
 انصاف

فرسودگي شغلي
 مسخ شخصيت
 تحليل عاطفي
 كاهش عملكرد

عدالت سازماني
 عدالت توزيعي
 عدالت مراوده ای
 عدالت رويه ای

شرايط فيزيكي محيط كار

1 Mcnab
2 Martins & Blanch
3 Deconick
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روششناسي پژوهش
اين مطالعه از نظر هدف؛ كاربردی و از لحاظ روش و ماهيت جز تحقيقات توصيفي -پيمايشي است .هدف اصلي پژوهش حاضر،
بررسي و تحليل رابطه شرايط فيزيكي محيط كار ،حمايت سازماني ادراک شده ،عدالت سازماني با فرسودگي شغلي است.
اين پژوهش ،در ابتدا با استفاده از منابع كتابخانهای ،ادبيات موضوع را مورد بررسي و مرور اجمالي قرار داد .سپس پرسشنامهای
متشكل از دو بخش دموگرافيک و بدنه اصلي به عنوان ابزار سنجش طراحي شد .بدنه اصلي پرسشنامه ،تلفيقي از پرسشنامههای
فرسودگي شغلي ،حمايت سازماني ،عدالت سازماني و شرايط فيزيكي محيط كار است .پرسشنامه ی فرسودگي شغلي شامل سه بعد
مسخ شخصيت ،فرسودگي عاطفي و كاهش عملكرد از مطالعه مازالچ و جكسون ( ،)1333پرسشنامه حمايت سازماني شامل سه بعد
حمايت سرپرست ،زمينه های شغلي ،پاداش سازماني و انصاف از مطالعه اسالمي پناه و همكاران ( ،)1332پرسشنامه عدالت
سازماني شامل سه بعد عدالت توزيعي ،عدالت رويه ای و عدالت مراوده ای از مطالعه مورمن و همكاران ( )1331و پرسشنامه شرايط
فيزيكي محيط كار از مطالعه صدرا ابرقويي ( )1332اقتباس گرديده است.
جامعه آماری اين پژوهش ،كاركنان فعال در بخش های مختلف بيمارستان تامين اجتماعي استان يزد است .طبق آمارهای ارائه
شده توسط اين نهاد ،حجم جامعه برابر  222نفر گزارش شده است .تعداد  212پرسشنامه توسط پژوهشگر بر اساس روش نمونه-
گيری تصادفي توزيع و تعداد212پرسشنامه جمعآوری گرديد .پس از تكميل و عودت پرسشنامهها ،باتوجه به مخدوش بودن 3
پرسشنامه در نهايت  22پرسشنامه در ادامه فرايند تحقيق مورد استفاده قرار گرفت .اطالعات دموگرافيک حاصل از نمونهگيری در
جدول ( )1قابل مشاهده است.

جدول ( .)1اطالعات جامعه شناختي حاصل از نمونه گيری
پزشک

%2/2

پرستار

%23/2

كاركنان اداری

%22

كاركنان بهداشت و درمان

%1

كاركنان خدماتي

%2

N=22

مرد

%23

زن

%

سن
كمتر از  32سال
 32تا  2سال
 2تا  22سال
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سابقه خدمت

سطح تحصيالت
%12/2

ديپلم وزير ديپلم

%22

كمتر از  2سال

%12/2

%2 /2

كارداني

%13

 2تا  12سال

%12

%2

كارشناسي

%22

 12تا  22سال

% 2/2
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كارشناسي ارشد و باالتر

 22سال و باالتر

%

%1

منبع :يافته های پژوهش
يافتههای پژوهش
در اين بخش ابتدا به بررسي سطح فرسودگي شغلي ،حمايت سازماني و عدالت سازماني كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي
پرداخته شده است .در مورد فرسودگي شغلي كاركنان ،با توجه به نقاط برش تعريف و سطح فرسودگي كاركنان هر يک از بخش
های بيمارستان محاسبه شده است .همچنين با توجه به محاسبات انجام شده ،ميانگين نمرات فرسودگي شغلي كاركنان برابر 3/3
مي باشد ،بدين ترتيب با توجه به اينكه عدد فوق ،بين نقاط برش تعريف شده قرار دارد لذا مي توان گفت فرسودگي شغلي كاركنان
بيمارستان تامين اجتماعي در حد متوسطي قرار دارد.

جدول ( )2نتايج آزمون  tدر مقايسه ميانگين حمايت سازماني و عدالت سازماني
حد آزمون=3
متغير

ميانگين

اختالف ميانگين

t

Sig.

حمايت سازماني

24 2

-242

-1242

2422

عدالت سازماني

2423

-24322

-243

2422

با توجه به نتايج آزمون  tنشان داده شده در جدول ( ، )2از آنجا كه سطح معناداری هر دو آزمون انجام شده از سطح معناداری
استاندارد كمتر شده لذا اختالف ميانگين حمايت سازماني و عدالت سازماني با حد متوسط معنادار است .بنابراين با  %32اطمينان
مي توان ادعا كرد كه سطح حمايت سازماني و عدالت سازماني در بين كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي استان يزد كمتر از حد
متوسط است.
به منظور بررسي رابطه بين متغيرهای پژوهش و آزمون فرضيه ها از تحليل همبستگي استفاده مي شود.
رابطه بين فرسودگي شغلي و حمايت سازماني نشان مي دهد كه ضريب همبستگي بين دو متغير برابر  -2/ 22كه در سطح
اطمينان  %32معنادار بوده و مي توان ادعا كرد كه بين فرسودگي شغلي و حمايت سازماني ادراک شده در كاركنان بيمارستان
تامين اجتماعي يزد رابطه منفي و معنادار وجود دارد .بررسي رابطه همبستگي بين فرسودگي شغلي و عدالت سازماني نيز بيانگر آن
است كه رابطه معناداری بين اين دو متغير در سطح اطمينان  %32وجود داشته و ميزان اين رابطه  2/222و نوع آن منفي است و
اين بدين معناست كه هر چه سطح عدالت سازماني كاركنان افزايش يابد ميزان فرسودگي شغلي آنها كاهش مي يابد .همچنين
ضريب همبستگي فرسودگي شغلي با شرايط فيزيكي برابر  -2/222و نشان مي دهد كه در سطح اطمينان  %32بين فرسودگي
شغلي و شرايط فيزيكي محيط كار كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي يزد رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
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جدول( )3ضرايب همبستگي فرسودگي شغلي با ساير متغيرها
متغيرها

ضريب همبستگي پيرسون

Sig.

فرسودگي شغلي با حمايت سازماني

-2/ 22

2/22

فرسودگي شغلي با عدالت سازماني

-2/222

2/22

فرسودگي شغلي با شرايط فيزيكي محيط

-2/222

2/22

همچنين به منظور بررسي رابطه ابعاد سه گانه فرسودگي شغلي با متغيرهای حمايت سازماني ،عدالت سازماني و شرايط فيزيكي
محيط كار از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده كه نتايج آن در قالب جدول ( ) نمايش داده شده است .همان طور كه
آشكار است كليه همبستگي ها در سطح معني داری  %2معنادار هستند و در اين بين قويترين همبستگيها مربوط به بعد كاهش
عملكرد مي باشد .كاهش عملكرد به معنای كاهش احساس شايستگي و موفقيت در حرفه است كه با افت شديد كيفيت خدمات
بهداشتي درماني ،احساس ناتواني و شكست و كاهش عملكرد شغلي همراه است.
جدول( ) .ضرايب همبستگي ابعاد فرسودگي شغلي با ساير متغيرها
ابعاد فرسودگي

حمايت سازماني

عدالت سازماني

شرايط فيزيكي محيط

مسخ شخصيت

**-2/233

**-2/312

**-2/3 2

فرسودگي عاطفي

**-2/323

**-2/22

**-2/ 2

كاهش عملكرد

**-2/ 22

**-2/222

**-2/222

عالوه بر اين بررسي سطح فرسودگي شغلي در كاركنان دارای مشاغل مختلف با استفاده از آزمون  LSDنشان مي دهد كه
فرسودگي شغلي پرستاران و پزشكان تفاوت معناداری وجود ندارد ليكن فرسودگي پرستاران از سه گروه شغلي ديگر يعني كاركنان
اداری ،بهداشت و خدمات بيشتر است.
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جدول ( .)2نتايج آزمون  LSDبرای مقايسه فرسودگي كارمندان بر اساس شغل
فاصله اطمينان %32
حد باال

حد پايين

شغل كاركنان

Sig.

13/23

-3/33

2422

پزشک

3/2

2/23

24222

كاركنان اداری

2/2

2/123

242 1

كاركنان بهداشت

11/3

1/33

24212

كاركنان خدمات

3/33

-13/23

2422

پرستار

12/2

- /22

24 2

كاركنان اداری

2/ 2

-3/22

2432

كاركنان بهداشت

11/32

-2/13

24 2

كاركنان خدمات

/22

-12/2

24 2

پرستار

-2/23

-3/2

24222

پزشک

2/22

-2/2

243 3

كاركنان بهداشت

2/22

-2/32

243 1

كاركنان خدمات

3/22

- 2/ 2

2432

پرستار

-2/123

-2/2

242 1

كاركنان اداری

2/2

-2/22

243 3

پزشک

2/222

- 3/ 3

24

2/13

-11/32

24 2

پرستار

-1/33

-11/3

24212

كاركنان اداری

2/32

-2/22

243 1

كاركنان بهداشت

3/ 3

-2/222

24

پرستار

پزشک

كاركنان اداری

كاركنان بهداشت

كاركنان خدمات
كاركنان خدمات

پزشک

نتيجه گيری
نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه رابطه منفي و معناداری بين حمايت سازماني ،عدالت سازماني و شرايط فيزيكي محل كار با
فرسودگي شغلي در كاركنان وجود دارد .عالوه براين يافته ها بيانگر آن است كه اين نتايج در بررسي ابعاد فرسودگي شغلي نيز
صحت داشته و رابطه منفي و معناداری بين ابعاد مسخ شخصيت ،فرسودگي شغلي و كاهش عملكرد با متغيرهای وابسته پژوهش
وجود دارد .همچنين بررسي رابطه بين متغيرهای جمعيت شناختي با فرسودگي شغلي حاكي از آن است كه تفاوت معناداری بين
فرسودگي شغلي زنان و مردان شاغل وجود دارد و فرسودگي شغلي زنان كارمند از فرسودگي شغلي مردان بيشتر است؛ عالوه بر
اين مشخص شد كه سطح تحصيالت بر فرسودگي شغلي كاركنان تاثير معناداری ندارد و سابقه كاری كاركنان بر فرسودگي شغلي
موثر است و فرسودگي شغلي بين كاركنان دارای سابقه كمتر از  12سال بيشتر از ساير گروه هاست.همچنين نتايج آزمون LSD
نشان داد كه بين فرسودگي شغلي پرستاران و پزشكان تفاوت معناداری ندارد اما فرسودگي پرستاران از سه گروه شغلي ديگر يعني
كاركنان اداری ،كاركنان بهداشت و كاركنان خدمات بيشتر است.
از نظر مقايسه نتايج به دست آمده با ساير پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه بايد اشاره كرد كه شهناز دوست و همكاران
( ،)1332قدسي و همكاران ( ،)1332ينر و كاسكان ( )2213و كريمي و همكاران (  )221رابطه منفي و معناداری بين حمايت
سازماني و فرسودگي شغلي را نشان دادند كه از اين نظر ،نتايج اين پژوهش با يافته های آنها همخواني دارد .همچون قدسي و
همكاران ( ،)1332خطيبي و همكاران ( ،)1323چن و همكاران ( ،)2213ينر و كاسكان ( ،)2213المبرت و همكاران (،)2212
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دكنيک ( ،)2212كودسن و همكاران ( )2222و لي و پسي (  )222نيز نتايج مشابهي را برای رابطه فرسودگي شغلي و عدالت
سازماني گزارش دادند .عالوه بر اين رضوی و همكاران ( ،)1332حيدری و همكاران ( )1332و عبدلغفور ( )2211نيز دريافتند كه
بهبود وضعيت شرايط فيزيكي محيط كار به كاهش فرسودگي شغلي منجر خواهد شد كه از اين نظر نتايج پژوهش حاضر با نتايج
مطالعات آنها مشابهت دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود مديران بيمارستاني نسبت به بهبود وضعيت عدالت سازماني اقدام نمايد تا با بهبود
عدالت سازماني ادراک شده توسط كاركنان ،فرسودگي شغلي نيز كاهش يابد .در اين راستا اجرای برخي موارد همچون ارائه پاداش
به كاركنان مطابق نوع م سئوليت ،تجربه ،تالش و تحصيالت كاركنان ،اجرای عدالت در تصميم گيری های شغلي و جلوگيری از
تعصبات و تصميمات سليقهای ،توجه به نظرات و ديدگاههای كاركنان و همچنين رفتار توام با توجه و مهرباني با كاركنان؛ جهت
بهبود عدالت سازماني درک شده و به تبع آن كاهش فرسودگي شغلي مفيد است .همچنين پيشنهاد مي شود كه مديران
بيمارستان از ابزارهايي چون شناسايي و توجه نمودن به مشكالت و نيازهای كاركنان ،ايجاد زمينه های مناسب جهت رشد و ارتقا،
توجه به نيازهای مادی و معنوی كاركنان ،توسعه شايسته ساالری ،ايجاد مكانيزم هايي جهت شناسايي تالش های اضافي كاركنان
و ارائه پاداش به آنها ،جهت بهبود حمايت درک شده توسط كاركنان استفاده نمايند تا فرسودگي شغلي كاهش يابد .عالوه بر اين
توصيه مي شود كه شرايط فيزيكي محيط كار كاركنان بهبود يابد تا فرسودگي شغلي كاهش يابد .در اين راستا مي توان به برخي
اقدا مات در جهت بهبود شرايط عمومي محيط كار از قبيل توجه به وضعيت روشنايي ،تهويه ،سرما و گرما ،ايمني و بهداشت و
وضعيت عمومي ساختمان محل كار اشاره كرد.

[]1
[]2
[]3
[ ]
[]2
[]2

منابع
صالحيان ،افشين ،عريضي ،حميدرضا ،محمد ،باباميری ،آزاده ،عسگری ( ،)1332عوامل پيش بين سندرم فرسودگي شغلي ،پژوهش
پرستاری ،23 ،ص .23-31
صدرا ابرقويي ،ناصر و همكاران ،الگوی مداخله و ارزيابي مهندسي فاكتورهای انساني و نقش آن در بهبود مديريت مراكز آموزش جهاد
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