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فرسودگي شغلي و عوامل وابسته به آن در شاغلين يك صنعت

 خوردن هم به كاريي، عدم ،درماندگي  احساس افسردگي، جسمي، قواي تحليل .مي  شود ديگران و كار خود، به نسبت فرد منفي نگرش و رفتار باعث كه است رواني جسماني يسندروم شغلي فرسودگي:زمينه
  شناسايي و شغلي فرسودگي تعيين مطالعه اين هدف .شوند شناسايي آن با مرتبط فردي و سازماني متغير هاي بايد شغلي، فرسودگي از پيشگيري جهت .است آن عوارض از سازمان تعادل و فرد زيستي تعادل
..است صنعت يك كاركنان در آن با مرتبط عوامل برخي
�⅔ سال در مقطعي صورت به تحليلي توصيفي نوع از مطالعه اين :ها روش و مواد   �⅔ روي    و دموگرافيك اطالعات پرسش نامه با اطالعات جمع آوري .شد انجام صنعتي مركز يك كاركنان از نفر 

⅔ نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با اطالعات .شد جمع آوري نظارتي نيمه اظهاري خود صورت به و ماسالچ شغلي فرسودگي پرسش نامه ..شد تحليل 
� شخصيت مسخ بعد نمره ميانگين :ها يافته � /� ±   /⅔⅓فردي عملكرد ،�/ ±   /� ⅓عاطفي خستگي و ⅔ / ±   � .آمد دست به ⅓⅔/ /⅔   و زياد و متوسط شخصيت مسخ داراي درصد 

 /⅔  .هستند زياد و متوسط عاطفي خستگي داراي درصد  /⅔  با حادثه و كار سابقه مزمن، بيماري به ابتال تحصيالت، سطح بررسي، مورد متغير هاي از .دارند ضعيفي فردي عملكرد نيز افراد درصد 
.مي باشند معني دار ارتباط داراي شغلي فرسودگي

 ديگر و مطالعه اين در شغلي فرسودگي با شغلي و فردي متغير هاي برخي ارتباط اثبات به توجه با .مي شود ارزيابي مطلوب حد در مطالعه مورد گروه در شغلي فرسودگي سطح ميانگين، اساس بر :نتيجه گيري
.شود ويژه توجه عوامل اين به كار محيط در وري بهره افزايش و شغلي فرسودگي از جلو گيري جهت بايد مطالعات،

صنعت شغلي، متغير هاي فردي، ويژگي هاي شغلي، فرسودگي :كليدي ايه واژه

چكيده

ف
 رنج مي  كند بروز سندرم اين طي  كه آسيبي اولين و است رواني جسماني سندرم يك شغلي رسودگي

 از بيش خستگي احساس و هستند كم انرژي داراي اصوالً افراد اين يعني  است، بدن فرسودگي از بردن
  احساس افسردگي، مي كند، بروز رواني صورت به كه شغلي فرسودگي نشانه هاي ديگر از .مي كنند اندازه

 كار، از غيبت به مي توان شغلي فرسودگي سازماني نشانه هاي از .است كاريي عدم احساس و درماندگي
 شيوع آمار دقيق تعيين براي هنوز .)1(برد نام را كارايي و رقابت  كاهش كار، ادامه به تمايل كاهش

 ولي كرد بحث آن دقيق شيوع مورد در نمي توان و است نگرفته صورت جدي اقدام شغلي فرسودگي
 پر سازمان هاي در مخصوصا كار نيروي از وسيعي دامنه ي به كه است اين از  حاكي شده انجام مطالعات
  شغلي فرسودگي سندرم عاليم داراي افراد كه است اين بر  اعتقاد .)2(برساند آسيب مي تواند استرس

 باعث افراد اين يعني  شوند، سازمان آن در شاغل افراد ديگر بين در سندرم اين گسترش  باعث مي توانند
 . دهند افزايش سازمان در را سندرم اين گسترش  سرعت و شده ديگران به شغلي فرسودگي ابعاد القاي

 اينكه وجود  با .)3(مي زند هم به را سازمان تعادل سپس و فرد زيستي تعادل ابتدا سندرم اين نتيجه  در
 اما است، پرداخته شاغلين در شغلي فرسودگي بررسي به كشور خارج و داخل در متعددي مطالعات در

 محيط هاي در شده انجام ايران در  كه مطالعاتي بخصوص تحقيق تيم توسط آمده بدست مطالعات تمام
 با مطالعه اين بنابراين .است شده پرداخته موضوع اين به  صنعت بخش در كمتر و بوده خدماتي و اداري
 انجام صنعت بخش كاركنان در آن با مرتبط شغلي و فردي عوامل و شغلي فرسودگي سطح تعيين هدف

  .شد

 كننده توليد مركز يك كاركنان از نفر 149 تمامي روي بر مقطعي صورت به تحليلي توصيفي مطالعه اين
 پرسش نامه شامل اطالعات جمع آوري ابزار .شد انجام 1392 سال در صنعتي ماشين آالت قطعات

 ماسالچ پرش نامه .است ماسالچ شغلي فرسودگي سوالي 22 پرسش نامه و شغلي و فردي اطالعات
 كه است مختلف حرفه اي و شغلي سوابق با افراد بين در شغلي فرسودگي سنجش ابزار متداول ترين

  و مي كند اندازه گيري فردي عملكرد و شخصيت مسخ عاطفي، خستگي حيطه سه در را شغلي فرسودگي
 پرسش نامه كل پايايي ضريب مطالعه اي در نيز همكاران و عارفي .است رسيده اثبات به آن پايايي و روايي

 عملكرد بعد در پرسش نامه اين در .آوردند دست به 82/0 با برابر كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با را
 حالي در . مي باشد )كمتر فرسودگي(مطلوب تر شرايط و زياد تر فردي عملكرد معني به بيشتر نمره فردي

 بودن نامطلوب تر و زياد تر عاطفي خستگي و شخصيت مسخ معني به بيشتر نمره ديگر بعد دو در كه
.مي باشد )بيشتر فرسودگي(شرايط

 با دقيقه 20 حداكثر زمان مدت در را پرسش نامه داوطلبانه صورت به افراد اطالعات آوري جمع براي
 آناليز و مستقل تي آزمون هاي و 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با اطالعات .كردند تكميل دقت

.شد انجام خطي رگرسيون آناليز 95/0 اطمينان سطح با پيرسون همبستگي ضريب طرفه، يك واريانس
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ارشد بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي قمكارشاس  - 1
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بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه ، HSE دانشكده صنعتي، ايمني گروه صنعتي، ايمني ارشد كارشناس دانشجوي  -3
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 شده ارائه مطالعه مورد گروه در شغلي فرسودگي مختلف ابعاد نمره معيار انحراف و ميانگين 1 جدول در
.است

فرسودگي شغليمختلف نمره ابعاد  -1جدول

آناليز رگرسيون متغيرهاي مرتبط با ابعاد مختلف فرسودگي شغلي -2جدول

 شخصيت مسخ داراي درصد 4/17 و مي دهند نشان را كم شخصيت مسخ مطالعه مورد افراد درصد 6/82
 داراي افراد درصد 5/19 و كم عاطفي خستگي داراي درصد 3/80 همچنين .مي باشند زياد و متوسط
 و است نا مطلوب تر شرايط حدودي تا فردي عملكرد بعد در اما .مي باشند زياد و متوسط عاطفي خستگي

  نامناسب تري شرايط داراي فردي عملكرد بعد بنابراين .دارند ضعيفي فردي عملكرد افراد درصد 8/15
 مسخ بعد دو نمره ميانگين شغلي، فرسودگي زمينه در .مي باشد شغلي فرسودگي ديگر بعد دو به نسبت

 عملكرد بعد نمره ميانگين نيز فردي عملكرد بعد در و مي باشد كم سطح در عاطفي خستگي و شخصيت
 گروه شغلي فرسودگي نظر از متوسط، طور به بنابراين .مي باشد زياد سطح در مطالعه مورد گروه فردي
 بررسي، مورد متغير هاي از داد نشان خطي رگرسيون آناليز .مي شود ارزيابي مطلوب سطح در مطالعه مورد
 معني دار ارتباط داراي شغلي فرسودگي با حادثه و كار سابقه مزمن، بيماري به ابتال تحصيالت، سطح

  بدون افراد از بيشتر واحد 373/1 اندازه به شخصيت مسخ سطح ديده حادثه افراد گروه در .مي باشند
 واحد 49/4 اندازه به فردي عملكرد سطح مزمن بيماري به مبتال افراد در همچنين .مي باشد حادثه

 بهتر فردي عملكرد واحد 33/1 مقدار به تحصيالت سطح رفتن باال با .مي باشد سالم افراد از پايين تر
 ازاي به و بوده سالم افراد از بيشتر عاطفي خستگي واحد 68/6 اندازه به بيمار افراد در همچنين .مي شود

 تمام بين از .مي شود بيشتر واحد 19/0 ميزان به عاطفي خستگي سطح نيز كار سابقه افزايش سال هر
  .است مزمن بيماري به ابتال به مربوط شغلي فرسودگي روي بر اثر بيشترين متغير ها

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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انحراف معيار ميانگين متغير

٤٣/٣ مسخ شخصيت  ٢٥/٣
عملكرد فردي  ٨٩/٣١  ٠١/٧ابعاد فرسودگي شغلي

خستگي عاطفي  ٧٨/١٠  ٠٩/٩

Sig. Std. Error B متغير ابعاد فرسودگي شغلي

٠٣٤/٠ ٦٤/٠ ٣٧/١ حادثه مسخ شخصيت
٠١/٠ ٧١/١ ٤٩/٤- بيماري مزمن

عملكرد فردي
٠٠٢/٠ ٤٢/٠ ٣٣/١ تحصيالت
٠٠٢/٠ ١٣/٢ ٨٦/٦ بيماري مزمن

خستگي عاطفي
٠٤٣/٠ ٠٩٣/٠ ١٩١/٠ سابقه كار
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