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 با سطح فرسودگی شغلی كاركنان بررسی رابطه حمایت سازمانی و شرایط فیزیكی محیط كار
 )مطالعه موردی(

 

 2حمیدرضا جعفرپور، 1ناصر صدرا ابرقویی
 

  عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردي ایران -0

 ایران، واحدیزد -دانشگاه آزاد، دانشجوي گروه مدیریت دولتی -0

 
 Sadra@uast.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردي ایران، ناصر صدرا ابرقویی: نویسنده مسئول -0

 
پـر  شوند. می گرفتار فرسودگی شغلی، در کشورهاي مختلف دنیا؛ درصد قابل توجهی از کارکنان هر سازمان: مقدمه و اهمیت موضوع

 نقـش  ارائه خـدمات  کیفیت ارتقاء و در نتیجه افراد روانی بهداشت ارتقاء در، شغلی فرسودگی وقوع از واضح است که پیشگیري
تواند در کاهش فرسودگی زودرس مفید واقع شود بـه کـارگیري دانـش ارگونـومی خـرد و      دارد. یکی از مباحثی که می بسزایی

این مطالعه بررسی ارتباط برخی از متغیرهایی مطرح در مبحث ارگونـومی جـامع    کالن )ارگونومی جامع( است. لذا هدف اصلی
 باشد.حمایت سازمانی و شرایط فیزیکی محیط کار با فرسودگی شغلی می: شامل
هاي مختلـف  شامل بخش، هاي شهر یزداین مطالعه کاربردي است. جامعه آماري این مطالعه؛ یکی از بیمارستان: هاروش مواد و

هـاي آمـاري از   آوري دادهنفر تعیـین شـد. جمـع    006باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با نفر پرسنل می 726با 
ي متغیرهـاي حمایـت   با نگـرش ارگونـومی جـامع رابطـه    م گرفت. در این پژوهش نامه و با روش تصادفی مطبق انجاطریق پرسش

 سازمانی و شرایط فیزیکی محیط کار با فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج مطالعه نشان داد که فرسودگی شغلی کارکنان در حد متوسط و حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان کمتر : نتایج

 است و بین فرسودگی شغلی با متغیرهاي مطرح در ارگونومی جامع رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  از حد متوسط
در این مطالعه ضمن بررسی سطح فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی؛ میزان کاهش فرسودگی شغلی در برابـر افـزایش   : بحث

نتایج بدست آمده در این مطالعـه بـا نتـایج مطالعـات     حمایت سازمانی و بهبود وضعیت شرایط فیزیکی محیط کار ارزیابی شد. 
 دهد که متغیرهاي دموگرافیک بر فرسودگی شغلی کارکنان موثر است.محققین مختلف مطابقت دارد. ضمنا نتایج مطالعات نشان می

ضمنا نتـایج نشـان   بین فرسودگی شغلی با متغیرهاي مطرح در ارگونومی جامع رابطه منفی و معنادار وجود دارد. : گیرينتیجه
، سن و سابقه کار کارکنان بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار است. در پایان مطالعه بـر اسـاس نتـایج تحقیـق    ، دهد که جنسیتمی

 چند پیشنهاد عملیاتی و پژوهشی به منظور کاهش فرسودگی شغلی ارائه گردید.
 

 ط فیزیکی محیط کار.شرای، حمایت سازمانی، فرسودگی شغلی، ارگونومی جامع: واژگان کلیدي
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