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چکیده
فرسودگی شغلی ،یکی از عارضههای سازمانی است که باید در مراحل اوليه پيشروی با آن
مقابله کرد .تحقيقات زیادی در زمينه ارزیابی وضعيت فرسودگی شغلی و شناسایی عوامل آن
انجام شده است ،اما فقدان یک الگوی مدیریتی برای مواجهه با این پدیده در سازمان احساس
میشود .هدف این مقاله ،ارائه الگوریتمی برای تشیيو وضع موجود ،علتیابی و ارائه راهکار
بهمنظور مواجهه با فرسودگی شغلی در کارگران توليد است .بدینمنظور ،ادبيات موضوع
بهطورعمي بررسی شد و یک مطالعه موردی در بی

سواریسازی مدیریت رنگ شرکت ایران

خودرو انجام گرفت .درنهایت براساس ادبيات موضوع و تحليل دادههای جمعآوریشده از 013
کارگر و  35مصاحبه نيمهساختاریافته با آنها ،الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران توليد،
طراحی شد  .در این الگوریتم ،عوامل فرسودگی شغلی شامل دو گروه عوامل جانبی و عوامل
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هشت عامل ریشه ای فرسودگی شغلی در کارگران توليد را مبنا قرار میدهد و برای مشابل
خدماتی مناس نيست .لذا تحقيقات آتی میتوانند این الگوریتم را برای سایر مشابل نظير معلمان
و پرستاران که مستعد فرسودگی شغلی هستند ،بازطراحی نمایند.
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مقدمه
1

تحقيقات مدیریت را بهطورکلای مایتاوان در دو گاروه نظریاهساازی و مادلساازی پشاتيبان
تصميم 0قرار داد که دسته اول به توسعه علم مدیریت کمک میکند و دسته دوم در گروه مهندسی
مدیریت قرار میگيرد (ماوریی .)1993 ،3قبال از آنکاه بتاوان مادلهاای تصاميمگياری مفيادی را
ساخت ،الزم است نظریههای مرتب با آن را داشته باشيم (بندیک و همکاران.)0555 ،4
یکاای از موضااوعات حساساای کااه ماادیران بایااد در قبااال آن تصااميم مناساابی اتیاااذ نماینااد،
فرسودگی شغلی کارکنان است .فرسودگی شغلی 0عبارت است از یک حالات خساتگی فيزیکای،
طاقاتفرساا هساتند

موقعيتهایی کاه ازنظار هيجاانی

هيجانی و ذهنی بر ایر گرفتاری بلندمدت در
(پينس و آرونسون )1911 ،6این پدیده میتواند بهصورت مسری در سازمان گساترش پيادا کناد و
سازمان را د ار بحران نماید (گنزالز مورالس و همکاران .)0510 ،7فرسودگی شغلی مایتواناد باه
بدبينی سازمانی منجر شود (یزدانشناس و رشتيانی.)1397 ،
گروه های شغلی نظير پرستاران و معلمان که در ارتباط با افراد خاص هستند و ازنظر روانی باار
زیادی را متحمل می شوند ،مستعد فرسودگی شغلی هستند (شافلی و بوآنک .)0554 ،1دسته دیگار
از گروههای شغلی که مستعد فرسودگی شغلی میباشد ،کارگران توليد هساتند .یکناواختی کاار و
شيفت کاری گردشی از عواملی هستند که زمينهساز بروز فرساودگی شاغلی ایان گاروه مایشاوند
(بحر کوهلر.)0513 ،9
اگر ه مقاالت زیاادی در زميناه انادازهگياری فرساودگی شاغلی و راهکارهاای مقابلاه باا آن
بهصورت جداگانه ارائه شده است ،اما بهندرت تحقيقاتی یافت میشود که ابزارهاای مادیریتی در
این خصوص ارائه داده باشند .لذا هدف این تحقي ارائه الگوریتم حل مسئله فرساودگی شاغلی در
کارگران توليد است .بدینمنظور ،مطالعه عميقی در ادبيات موضوع فرسودگی شغلی انجام شاده و
1. Theory Building
2. Decision Support Modeling
3. Moorthy
4. Benedict et al.
5. Burnout
6. Pines & Aronson
7. Gonzalez-Morales et al.
8. Schaufeli & Buunk
9. Bahrer-Kohler
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با استفاده از مطالعه موردی یک نمونه واقعی فرسودگی شغلی در کاارگران تولياد ،ایان الگاوریتم
طراحی شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرسودگی شغلی ،نوعی استرس شغلی است که دارای ماهيات نادوجهی و مازمن مایباشاد،
شامل توسعه نگرشهای منفی است و در افرادی که درابتدا خيلی باانگيزه بودهاند ،اتفاا مایافتاد
(شااافلی و بوآنااک .)0554 ،تحقيقااات زیااادی در زمينااه فرسااودگی شااغلی و بااهویااوه بحاار روی
گونگی تشیيو صحيح فرسودگی شغلی در تمایز با دیگر پدیادههاای روانشاناختی (آهاوال و
هانکن ،)0557 ،1مقایسه و اعتبارسنجی انواع استانداردهای اندازهگياری فرساودگی شاغلی (راجار
فورد ،)0510 ،0بررسی سایر عوامل مؤیر بر فرسودگی شغلی در زمينههاای شاغلی گونااگون (یاه و
همکاران )0559 ،3و انواع برنامههای مقابله با فرسودگی شغلی (آوا و همکاران )0515 ،4انجام شده
است .در ابتدا مشابلی که شامل خدمترسانی به انسانها بودند ،نظير پرستاران و معلمان ،باهعناوان
مشابل مستعد برای فرسودگی شغلی مورد توجه محققان بود ،اما رفتهرفته مشابل دیگر نظير کار با
رایانه ،کار در شيفت گردشی و کار در محي پرسروصدا نيز مستعد فرسودگی شغلی شناخته شدند
(بحر کوهلر.)0513 ،
اک ر محققان بر این تعریف تواف دارند کاه فرساودگی شاغلی یاک ساندرم ساهبعادی شاامل
خستگی هيجانی ،مسخ شیصيت و فقدان کارایی حرفهای اسات کاه در پاساخ باه اساترس شاغلی
مزمن بهوجود میآید .خستگی 0عبارت است از احساس تیلياه هيجاانی ،فقادان انار ی و نااتوانی
فيزیکی؛ مسخ شیصيت 6عبارت است از نگاه بیعاطفه فرد به شغل و فارار از آن؛ فقادان کاارایی
حرفهای 7عبارت است از احساس ناکافی و ناکامال باودن کاه ناشای از عادم اعتمادباهنفاس اسات
(بيانچی و همکاران.)0510 ،1
1. Ahola and Hakanen
2. Rutherford et al.
3. Yeh et al.
4. Awa et al.
5. Exhaustion
6. Depersonalization
7. Professional Efficacy
8. Bianchi et al.
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درمجموع ،تعاریف فرساودگی شاغلی را مایتاوان در دو گاروه جاای داد :فرساودگی شاغلی
بهعنوان یک "حالت" و فرسودگی شغلی بهعنوان یاک "فرایناد" .در تعااریف فرساودگی شاغلی
بهعنوان یک "حالت" پنج ویوگی مشترک باه شام مایخاورد .1 :نشاانههاای کساالت و باهویاوه
خستگی هيجانی در آنها برجسته است .0،تأکيد بر نشانههای رفتاری و ذهنی است ،اگر ه گاهی به
نشانههای فيزیکی نيز توجه میشود .3 ،عموماً مربوط به کار و شغل است .4 ،نشانههای آن در افراد
"نرمال" مشاهده میشود و  .0کاه

ایربیشی و عملکرد ضعيف به علات رفتارهاا و نگارشهاای

منفی رخ میدهد (شافلی و بوآنک.)0554 ،
در تعاریف فرسودگی شغلی بهعنوان یک فرایند ،ویوگی مشاترک ایان اسات کاه فرساودگی
شغلی با استرس ناشی از شکاف بين انتظارات فرد و واقعيت نامطلوخ زندگی شغلی آباز میشاود.
این استرس ممکن است توس فرد آگاهانه مشاهده شود یا به مدت طوالنی پنهاان بماناد .بتادریج
فرد احساس تن

هيجانی میکند و رفتهرفته نگرش او نسبت به شغل و همکاران

تغيير میکناد و

درنهایت د ار فرسودگی شغلی میشود .در جدول ( )1برخی از مدلهای ارائاهشاده بارای تعياين
مراحل فرسودگی شغلی نشان داده شده است.
در این مقاله مدل فرایندی ميلر و اسميت ( )1993بهمنظور تحليل فرایند فرسودگی شغلی مورد
استفاده قرار گرفته است .براساس این مدل ،هریک از مراحل فرایند فرساودگی شاغلی باهصاورت
زیر توصيف میشود:


ماه عسل :1شغل ایدئال است ،طوری که فرد بهشدت باانگيزه و مشتا است .فرد بهشدت
نياز دارد کارش را شایسته انجام دهد و با شغل ،همکاران و سازمان



بيداری :0فرد میفهمد که انتظارات

خوشحال باشد.

واقعبينانه نبوده است .هايچ يازی نيارهاای فارد را

برآورده نمیسازد ،نه پاداش و نه تشوی و تقدیر .او احساس مایکناد کاه در زنادگي
اشتباه کرده است و ارهای برای آن ندارد .وقتی سیتکوشی يزی را تغييار نمایدهاد،
احساس خستگی و درماندگی میکند.

1. The honeymoon stage
2. The awakening stage
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جدول  .7مدلهای فرایندی فرسودگی شغلی
ارائهدهنده

تعداد

عنوان مراحل

مراحل

اجبار به ایبات خود  -سیتتر کارکردن – نادیدهگرفتن نيازهای خاود -
(فرودنبرگ و نورث)0556 ،1

10

(گورکين)0554 ،0

4

(گيردین 3و همکاران)1996 ،

3

(ميلر و اسميت)1993 ،4

0

جابااهجااایی تعااار هااا  -بااازبينی ارزشهااا  -انکااار مسااائل برویافتااه –
عق نشينی  -تغييرات رفتاری آشکار  -مسخ شیصيت – خاالیشادن از
درون – افسردگی -سندرم فرسودگی شغلی



خستگی هيجانی ،ذهنی و فيزیکای  -شارمندگی و تردیاد  -بادگمانی و
سنگدلی  -شکست ،درماندگی و بحران
انگيیتگی استرس  -حفظ انر ی – خستگی
ماه عسل – بيداری  -کمبود کارمایه  -فرسودگی شغلی کامل  -زنادگی
دوباره ققنوس

کمبود کارمایه :0خستگی و زودخشمی مزمن بهوضوح دیده میشود .سبک زندگی فارد
تغيير میکند تا از درماندگی فرار کند .بازتاخ این درماندگی ممکن است در برخورد با
دیگران بهصورت بدگمانی ،بیاعتنایی و عي جویی نمایان شود.



فرسودگی شغلی کامل :6اگر مسئله کمبود کارمایه حل نشاود ،فرساودگی شاغلی اتفاا
میافتد .ویوگی اصلی این مرحله ،نااميدی است .احساس درهمکوبيادهشادن و شکسات



عمي و ازدستدادن عزتنفس و اعتمادبهنفس در فرد تجربه میشود.
زندگی دوباره ققناوس : 7کسای کاه د اار فرساودگی شاغلی شاده اسات ،پاس از یاک
استراحت و تفریح کامل ،می تواند از این وضعيت بيرون جهد و با نگاه واقاعبيناناهتار باه
انتظارات شغلی و آرمانها و اهداف

فکر کند.
1. Freudenberger and North
2. Gorkin
3. Girdin
4. Miller and Smith
5. The brownout stage
6. A full scale-burnout
7. The Phoenix phenomenon
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تشخیص فرسودگی شغلی
مک کورموک و کاتر ( )0513دو حالت را بارای شناساایی فرساودگی شاغلی شارح دادهاناد:
حالتی که در آن فرد ابتدا بسيار باالتر از انتظارات کاار مای کناد و ساسس د اار افات در عملکارد
می شود و حتی حاضر است بدون آنکه حقو یا جایگاه

بهتر شود ،کارش را تغيير دهد وحالت

دیگر این است که کارمند به موقعيت های کاری پاسخ نامناس

و بدونتفکر می دهد ،بهطوریکاه

ممکن است مانع پيشرفت شغلی او در آینده شوند.
پرسشنامه فرسودگی شغلی مازالچ )MBI( 1اولين ابزار اساتاندارد طراحایشاده بارای ارزیاابی
فرسودگی شغلی است و بي

از  %95تحقيقات در زمينه فرسودگی شغلی از ایان شااخو اساتفاده

کردهاند (بيانچی و همکاران .)0510 ،بااینوجود ،شاخوهای دیگری نيز برای ارزیابی فرسودگی
شااغلی ارائااه شااده اساات؛ نظياار مقياااس فرسااودگی شااغلی ( )BM( 0اارنيس ،)1915 ،3پرسشاانامه
فرسودگی شغلی شيروم -مالماد( )S-MBQ( 4مالماد و همکااران ،)1999 ،0پرسشانامه فرساودگی
شغلی اساسانيایی( )SBI( 6گيال مونات و اولياوارس فونادز ،)0511 ،7پرسشانامه فرساودگی شاغلی
کسنهاااگن( )CBI( 1کریستنساان و همکاااران )0550 ،9و پرسشاانامه فرسااودگی شااغلی اولاادنبرگ
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(( )OLBIدمورتی و همکاران.)0553 ،11
پرسشنامه فرسودگی شغلی مازالچ در سه نسیه خدمات انسانی ،آموزگاران و عمومی طراحای
شده است .10نسیه خدمات انسانی و آموزگار تقریباً شبيه به هم و هردو شاامل  00ساؤال در قالا
سه مقياس خستگی هيجانی ،مسخ شیصيت و افات موفقيات شیصای هساتند .اماا نسایه عماومی
پرسشنامه فرسودگی شغلی مازالچ شاامل  16ساؤال در قالا

ساه مقيااس خساتگی ،بادگمانی 13و

1. Maslach Burnout Inventory
2. Burnout Measure
3. Cherniss
4. Shirom–Melamed Burnout Questionnaire
5. Melamed et al.
6. Spanish Burnout Inventory
7. Gil-Monte & Olivares Faúndez
8. Copenhagen Burnout Inventory
9. Kristensen et al.
10. Oldenburg Burnout Inventory
11. Demerouti et al.
12. http://www.mindgarden.com/117-maslach-burnout-inventory
13. Cynicism
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افت کارایی حرفهای است .پرسشنامه فرسودگی شغلی اولدنبرگ بهمنظور رفع دو نقو نسخ اولياه
پرسشنامه مازالچ طراحی شد .این پرسشنامه سطح خستگی و کارزدگی 1را بهترتي

با  7و  1سؤال

اندازهگيری میکند (دمورتی و همکاران.)0553 ،

بحار کاوهلر ( )0513عاوار

فرساودگی شاغلی را در پانج گاروه شاامل جسامانی ،عااطفی،

شناختی ،رفتاری و انگيزشی دستهبندی کرد .اگر ه فرسودگی شغلی ،مفهومی متفاوت از ساالمت
روانشناختی فرد است ،اما میتواند به عدم ساالمت فارد منجار شاود .باهمنظاور سانج

ساالمت

عمومی فرد ،میتوان از پرسشنامه سالمت عمومی )GHQ( 0استفاده کرد (ساعت ای و همکااران،
 .)1393این پرسشنامه هار زیرمقياس شامل سالمت جسمانی ،سالمت اجتماعی ،سالمت هيجانی-
اضطراخ و سالمت هيجانی -افسردگی را اندازهگيری میکند.
ریشهیابی فرسودگی شغلی
برخی از تحقيقات به بررسی ميزان تأیير یا عدم تأیير یک یا ناد عامال بار فرساودگی شاغلی
توجه داشته اند و برخی دیگر به ارائه یک دسته بندی از این عوامل فرساودگی شاغلی پرداختاهاناد.
یک گروه از عوامل مؤیر بر فرسودگی شغلی ،عوامل فردی نظير تناس

تي

شیصايتی احساسای

و منطقاای بااا شغل(شااافلی و بوآنااک ،)0554 ،مجردبااودن (کاسااتلو برانکااو و همکاااران،)0557 ،3
تحصيالت پایين ،کمطاقتی شامل تعهاد ،کنتارل و اال

(گاروساتا و همکااران ،)0551 ،4ارزش

حرفهای (الیتر و همکاران ،)0559 ،0ارزشهای مربوط به نسلها و تفاوت بين نسل جدیاد و قادیم
(الیتاار و همکاااران ،)0559 ،احساااس فقاادان معناااداربودن شااغل (گينوشاان و اوسااتين،)0559 ،6
جوانبودن (پيزاه و همکااران )0559 ،7و زنباودن (نورلناد و همکااران )0515 ،1هساتند .همچناين
صفاتی نظير روانرنجاوری ،بارونگرایای ،ساازگاری ،باازبودن ،باوجادانباودن ،عواطاف منفای،
1. Disengagement
2. General Health Questionnaire
3. Castelo-Branco et al.
4. Garrosa et al.
5. Leiter et al.
6. Günüşen and Ustün
7. Peisah et al.
8. Norlund et al.
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سرسیتی ،احساس بيرونیبودن کانون کنترل ،رفتار نوع  ،Aرفتار نوع  ،Dکماالگرایای و فقادان
خوشبينی می توانند تأیيرات م بت و منفی بر فرسودگی شغلی داشته باشاند (بحار کاوهلر.)0513 ،
کارکنانی که از هوش هيجانی باالیی برخوردارند ،سعی مایکنناد هيجاناات خاود را باا هيجاناات
موردنياز و استاندارد سازمان هماهنگ کنند و لذا کمتر د ار فرسودگی شغلی میشوند (مارادی و
همکاران.)1396 ،
ریشه فرسودگی شغلی تنهاا در عوامال فاردی نيسات ،بلکاه عوامال محيطای -اجتمااعی نظيار
فرسودگی جمعی یعنای سارایت فرساودگی باا مشااهده فرساودگی همکااران (گنزالاز ماورالس و
همکاران ،)0510 ،پرداخت مبتنی بر عملکرد (یه و همکاران ،)0559 ،عدم تعاادل کنتارل و تقاضاا
(نورلند و همکاران ،)0515 ،عدم تعادل تالش و پاداش (کلين و همکاران ،)0515 ،1محاي اداری
تهاجمی و پرخاشگر و فقدان حمایت مدیران (کوماار و همکااران ،)0511 ،0ساطح پاایين عادالت
سااازمانی ( نااگ و همکاااران ،)0511 ،3عاادم امنياات شااغلی (نورلنااد و همکاااران )0515 ،تااأیير
قابلتوجهی بر فرسودگی شغلی دارند.
عالوهبر عوامل فردی و عوامل محيطی ،عوامل ميانفردی نظير رواب معياوخ ،تعاار
تعار

با سرپرست و تعار

نقا ،

با همکاران نيز می توانند به فرسودگی شغلی منجر شوند (امبریاکو و

همکاران0557 ،4؛ هسو و همکاران  .)0515 ، 0همچنين افرادی که از تعار  ،فرار میکنند شانس
ابتال به فرسودگی شغلی را دارند (رایت .)0511 ،6مقایسه خود با دیگاران و احسااس بایعادالتی و
عدم جبران خدمات 7از سوی مشتری و سازمان نيز از عوامال فرساودگی شاغلی هساتند (شاافلی و
بوآنک.)0554 ،
تقاضای شاغلی بااال و مناابع شاغلی (خودمیتااری و باازخورد عملکارد) پاایين ،باعار ایجااد
فرسودگی شغلی میشود (باکر و همکاران .)0550 ،1بهطورکلی "ازدستدادن منابع موجود" بيشتر
1. Klein et al.
2. Kumar et al.
3. Cheng et al.
4. Embriaco et al.
5. Hsu et al
6. Wright
7. Reciprocity
8. Bakker et al.
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از "بهدستنياوردن منابع جدید" میتواند باعر بروز فرساودگی شاغلی شاود (شاافلی و بوآناک،
 .)0554بار کاری زیاد میتواند موج

فرسودگی شغلی شود ،اما اگر بار کاری خيلی کم باشد نيز

باعاار فرسااودگی شااغلی ماایشااود (بحاار کااوهلر .)0513 ،فقاادان فراینااد جامعااهپااذیری و معرفاای
تازهواردان به سازمان ،بارکاری زیاد ،فقدان محرک ،تماس محدود با خدمتگيرنده ،ساطح پاایين
خااودگردانی ،مغااایرت اهااداف سااازمانی و ارزشهااای شیصاای ،رهبااری ضااعيف سرپرسااتان و
ایزولهبودن ازنظر اجتماعی ،ویوگیهای منفی یک شغل هستند که باعر فرسودگی شغلی میشوند
( رنيس.)1990 ،
یکی از معروفترین مدلها برای مقابله با فرسودگی شغلی ،مدل ش

گانه ليتر و مازالچ (ليتر و

ماازالچ )0550 ،1است که براساس آن ریشه فرسودگی شغلی را میتاوان در شا

حاوزه مارتب باا

شغل ،شامل :بار کاری بسيار زیااد؛ فقادان کنتارل بارای تصاميمگياری؛ پااداش ناکاافی؛ شکسات
اجتماع؛ فقدان انصاف (اعتماد ،بازبودن و احتارام گذاشاتن)؛ و تعاار

ارزش هاا باين ارزشهاای

اساسی شیصی و شغل پيدا کرد .سایر تحقيقاتی که عوامل فرسودگی شغلی را دستهبندی کردهاند
در جدول ( )0فهرست شده است.
درواقع ،ریشه فرسودگی شغلی را باید در شاغل و ساازمان و عادم انطباا تقاضااهای شاغلی و
منابع شغلی جساتجو کارد .درمجماوع ،ساایر عوامال فاردی و محيطای مایتوانناد سارعت فرایناد
فرسودگی شغلی را کاه

یا افزای

دهند ،اما ریشه اصالی فرساودگی شاغلی در ماهيات شاغل و

فشار شغلی مزمن است.
راهکارهای مقابله با فرسودگی شغلی
راهکارهای مقابله با فرساودگی شاغلی را مایتاوان باه دو گاروه عماده راهکارهاای فاردی و
راهکارهای ساازمانی تقسايم کارد .راهکارهاای فاردی بار توساعه مهاارتهاای مقابلاه شیصای و
راهکارهای سازمانی بر تغيير محي کار ،بازطراحی شغل و تغييرات مدیریتی تأکياد دارناد (ليتار و
مازالچ .)0550 ،هدف اصلی راهکارهای سازمانی ،کاه

تقاضاهای شغلی بههمراه افازای

مناابع

1. Leiter and Maslach
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جدول  .2انواع دستهبندی عوامل فرسودگی شغلی
ارائهدهنده

دسته
فشار شغلی

بحر کوهلر،

شرای کار

()0513
ویوگیهای
فردی
شافلی و

عوامل همبسته

بوآنک،
()0554

مک
کورموک و
کاتر)0513( ،

ریشههای بالقوه
عوامل فردی و
جمعيتشناختی
عوامل سازمانی و
محيطی

عامل
بار کاری بسيار زیاد؛ فقدان کنترل بارای تصاميمگياری؛ پااداش ناکاافی؛
شکست اجتماع؛ فقدان انصاف؛ تعار

ارزشها؛ عدم امنيت شغلی

تعامل انسان-کامسيوتر؛ تعامل مستقيم باا مشاتری؛ شا کااری؛ سروصادا؛
ازدحام
صفات شیصيتی؛ ویوگیهاای جمعياتشاناختی (سان ،جنسايت ،تأهال،
تحصيالت)؛ ویوگیهای نتيکی نظير قوميت؛ بيمااریهاای روانشاناختی
نظير افسردگی
ویوگیهای جمعيتشناختی؛ ویوگیهای شیصيتی (سرسیتی ،انعطااف-
پذیری ،روانرنجوری ،قابليت تواف  ،باوجدانبودن)
کميت تقاضاهای شغلی؛ مسائل نقا ؛ فقادان حمایات اجتمااعی؛ فقادان
فعاليت خودتنظيمی؛ تقاضاهای مربوط به خدمتگيرنده
ویوگیهای جمعيتشناختی؛ ویوگیهای شیصيتی (حساسيت و همدلی،
اضطراخ و وسواس)؛ سایر ویوگیهای فردی (احسااس کنتارل بار اماور،
تداخل کار و خانه و انتظارات بيرواقع بينانه)
اضافه بارکاری؛ تقاضاهای شغلی و فقادان مناابع شاغلی؛ باار کااری کام؛
ماهيت کار؛ محي فيزیکی؛ تعار

شغلی است که درنهایت خستگی هيجانی را کاه

با دیگران؛ مشکالت نق

میدهاد (جاورجين و ناورتر .)0515 ،1اگار

سازمان برای مقابله با فرسودگی شغلی اقدامی نکند ،کارکنان نمیتوانند بهتنهایی تغييارات الزم در
محي کار را ایجاد کنند ،لذا معموالً کارکنان باید به مهارتهای مقابله شیصی تکيه کنند (گوپتاا
و همکاران .)0510 ،0اما استفاده از این روشها بدون تغيير محي کار ،ایر کوتاهمدت دارد و پاس
از ش

ماه تا یک سال دوباره فرسودگی شغلی در فرد افزای

ماییاباد (آوا و همکااران.)0515 ،

بنابراین ،بهترین روش برای مقابله با فرسودگی شغلی بهکارگيری ترکيبای از راهکارهاای فاردی و
سازمانی است.
1. Jourjin and Chênvert
2. Gupta et al.
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انتظارات و بررسی واقعبينانه شغل (بحر کوهلر ،)0513 ،بازطراحی شغل بارای تقویات

کاه

منابع شغلی ،اصالح نظام کار شيفتی و ارائه آموزشهاای ساالمت شاغلی (وو و همکااران،)0557 ،1
پشتيبانی از سوی همکاران و حمایات سرپرساتان (سااندین و همکااران )0557 ،0و گاردش شاغلی
(اخباری و زرگرانی )1395 ،میتوانند به پيشگيری و یا مقابلاه باا فرساودگی شاغلی کماک کنناد.
راهکارهای مقابله با فرسودگی شغلی را میتوان در ش
افزای

حوزه :متناس کردن زمان و حجام کاار،

کنترل ،بهبود پاداش ،ساخت اجتماعات ،توسعه عدالت و شافافساازی ارزشهاا تعریاف

کرد (ليتر و مازالچ .)0550 ،اگر زمان کافی برای کاملکردن کار وجاود داشاته باشاد ،آنگااه باار
کاری میتواند تأیير م بت داشته باشد ،لذا یکی از راهکارهای مقابلاه باا فرساودگی شاغلی ،ایجااد
تناسا

بااين بااار کاااری و فرصاات زمااانی اساات (بحاار کااوهلر .)0513 ،یااک دسااتهبناادی دیگاار،

راهکارهای مقابله با فرسودگی شغلی را در هار گروه جاای مایدهاد .1 :راهکارهاای شاناختی-
رفتاااری .0 ،تماادد اعصاااخ و آراماا  .3 ،3ماادل ندگانااه (ترکيباای از راهکااار اول و دوم) و
 .4راهکارهای مربوط به محي کار (شافلی و بوآنک .)0554 ،شرح این راهکارهاا در جادول ()3
آمده است.

روششناسی پژوهش
این تحقي از نوع تحقيقات اکتشافی و توسعهای بوده و راهبرد تحقي  ،مطالعاه ماوردی اسات.
مورد مطالعه در این تحقي  ،سالن رنگ شرکت ایران خودرو بود ،جمعآوری دادههاا باا ساه ابازار
پرسشنامه ،مصاحبه نيمهساختاریافته و مشاهده انجام و بهمنظور تحليل دادهها از روشهای آماری و
تحليل محتوا استفاده شد .فرایند انجام تحقي در شکل ( )1نشان داده شده است .این فرایناد شاامل
پنج مرحله است :مرحله اول مربوط به مرور ادبيات است که براساس الگوریتم حل مسئله و در سه
حوزه ارزیابی وضع موجود ،تشیيو علتها و ارائه راهکار انجام شد .در مرحلاه دوم ،پرسشانامه
تشاایيو فرسااودگی شااغلی و پرسشاانامه ریشااهیااابی مبتناایباار یافتااههااای موجااود در ادبيااات
1. Wu et al.
2. Sundin et al.
3. Relaxation
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جدول  .3راهکارهای پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی (شافلی و بوآنک)2114 ،
تکنیکهای رفتاری -شناختی :آموزش پيشگيری از استرس (اجتمااعیساازی و ایجااد تصاویر
راهکارهای
فردی

واقعی از حرفه در ابتدای کار ،تمدد اعصاخ و آرام  ،خودنظارتی ،مدیریت زمان ،توازن کار و
زنادگی ،آماوزش فيزیکاای ،تغذیاه ،مهااارتهاای اجتمااعی) ،مهااارتهاای مقابلااه (باهخصااوص
تکنيکهای تمدد اعصاخ و بازسازی شناختی) ،درمان برانگيیتگای منطقای ،بازساازی شاناختی
(انتظارات بيرواقعبينانه و اميدهای کاذخ) و تمرین رفتاری اگاهسازی فرد نسبت به مسائل شغلی
استراحت :مرخصیهای بلندمدت برای رفع خستگی و بازیافت انر ی فرد
بازطراحی شغل بهمنظور کاهش بار کاری کیفی و کمی :بنیسازی شاغل ،گاردش شاغلی و

راهکارهای
مربوط به
محیط کار

گسترش شغل
دورههای آموزشی مهارتی برای بهبود کیفی باار کااری :نظيار مهاارت مواجهاه باا مشاتری
پرخاشگر
برنامه توسعه مسیر شغلی و مشاوره مسیر شغلی :فرسودگی شغلی ناشی از احساس در دامافتادن
توسعه روابط اجتماعی :ارتباط دوطرفه بين کارکنان و مدیران ،رویههای کاافی بارای مادیریت
تعار

موضوع ،متناس

و تصميمگيری مشارکتی

با شغل و سازمان 1ماورد بررسای (کاارگران شايفتی ساالن رناگ شارکت ایاران

خودرو) و باتوجهبه شناختی که ازطری مصاحبه با کارگران و بازدید از محي کار بهدسات آماد،
طراحی شد .در طراحی پرسشنامه ارزیابی وضع موجود فرسودگی شغلی از سه مقيااس فرساودگی
شغلی مازالچ ،فرسودگی شغلی اولدنبرگ و پرسشنامه سالمت عمومی استفاده شد .ایان پرسشانامه
شامل  65سؤال اصلی (طيف ليکرت پنجتایی) 15 ،سؤال جمعيتشناختی و یک سؤال باز در مورد
عوامل فرسودگی شغلی بود .همچنين طراحی ساختار مصااحبه ارزیاابی وضاع موجاود فرساودگی
شغلی از دیدگاه "فرایند" برمبنای مادل پانجمرحلاهای ميلار و اساميت (ميلار و اساميت )1993 ،0و
طراحی ساختار مصاحبه علتیابی و راهکارهای مقابله با فرسودگی شغلی برمبنای مدل شا گاناه
 .1باید توجه داشت که برخی عوامل در برخی از شغلها موضوعيت ندارند .بهعنوانم ال ،کارکردن با بيمارانی که سالهاای پایاانی
عمر خود را میگذرانند ،در شغل پرستاری مفهوم پيدا می کند ،یا تادریس باه کودکاان اسات نایی در شاغل معلمای مفهاوم پيادا
می کند ،همچنين مدیریت زمان و فشارهای تحویل به موقع بيشتر در فعاليتهای پرو های مطرح میشود.

2. Miller and Smith
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ليتر و مازالچ (ليتر و مازالچ ) 0550 ،انجام و با استفاده از سایر تحقيقات و همچنين متناسا

باا ماورد

مطالعه ،بومیسازی و استفاده شد.

شکل  .7فرایند اجرای تحقیق

در مرحله ساوم ،دادههاای مرباوط باه وضاع موجاود فرساودگی شاغلی ازطریا پرسشانامه و
مصاحبه و دادههای مربوط به علتیابی و راهکارهای مقابله با فرسودگی شغلی ازطری مصااحبه و
مشاهده جمعآوری شد .باتوجه به اینکه جامعه آماری تحقي (اپراتورها ،کارگران و کارگران ارشد
سالن رناگ  )1شاامل  416نفار باوده اسات و براسااس فرماول (کاوکران ،)1977 ،1انادازه نموناه
موردقبول برای این جامعه برابر باا  055اسات ،بادینمنظاور ،تعاداد  017پرسشانامه باين کاارگران
1. Cochran
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قسمتهای میتلف سالن رنگ توزیع شد .باهمنظاور ارزیاابی وضاع موجاود فرساودگی شاغلی از
دیدگاه فرایند و ریشهیابی آن ،با تعداد  35نفر از کارکنان جامعه هدف ،مصاحبه شد.
در مرحله چهارم دادههای کمی حاصل از جمعآوری  013پرسشنامه باا اساتفاده از روشهاای
آماری در نرمافزار  SPSSو دادههای کيفی تحقي ازطری کدگذاری و تحليل محتوا مورد بررسی
قرار گرفت و براساس مشاهدات ،جمعبندی و تفسير شد .سسس در مرحله پنجم باتوجهبه نتایج این
تحقي و مقایسه آن با نظریهها و یافته های تحقيقات پيشين ،الگوریتم حل مسئله فرساودگی شاغلی
برای کارگران توليد طراحی شد.

یافتههای پژوهش
در جدول ( ) 4آمار توصيفی و مقادیر آلفای کرونباخ برای متغيرهای انادازهگياری فرساودگی
شغلی نشان داده شاده اسات .آلفاای کرونبااخ براسااس معياار (هيار و همکااران ،)0515 ،1پایاایی
متغيرهای تحقي را نشان میدهد .در این مطالعه ،خستگی هيجانی و اضطراخ ،بيشاترین مياانگين و
مسخ شیصيت ،افسردگی و عدم موفقيت شیصی کمترین ميانگين را داشتهاند.
جدول  .4آمار توصیفی و پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر تحقیق

تعداد آیتمها

آلفای کرونباخ

میانگین

واریانس

مقیاس

خستگی هيجانی

1

5817

3801

58194

مسخ شیصيت

11

5816

0807

58797

عدم موفقيت شیصی

7

5863

0803

58690

خستگی

7

5876

3859

58659

کارزدگی

6

5871

3850

58141

عدم سالمت هيجانی -اضطراخ

4

5870

3819

58131

سالمت

عدم سالمت هيجانی -افسردگی

1

5813

0800

58191

عمومی

عدم سالمت اجتماعی

3

5866

0815

58900

عدم سالمت جسمانی

6

5815

3815

58971

مازالچ

اولدنبرگ

1. Hair et al.
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بهمنظور بررسی تعامل بين متغيرها و همچنين بررسی تأیير سن و سابقه کار بر متغيرها ،از تحليل
همبستگی استفاده شد .جدول ( )0ماتریس همبستگی (ضری

پيرسون) را نشان میدهاد .براسااس

نتایج بهدست آمده هيچگونه همبستگی نه بين سن کارگران و متغيرهای تحقي و نه بين سابقه کاار
کارگران و متغيرهای تحقي مشاهده نمیشود.
جدول  .7ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیر تحقیق
 .1خستگی

مازالچ

سالمت عمومی

اولدنبرگ

سن

7

2

3

7

2

7

2

3

4

سابقه کار

کارگران کارگران

1

58736

58000

58754

58791

58701

58733

58475

58609

58540

-58554

58736

1

58610

58466

58705

58647

58795

58470

58651

-5850

-5856

58000

58610

1

58346

58011

58496

58016

58604

58453

-58560

-58511

 .1خستگی

58754

58466

58346

1

58655

58076

58407

58411

58096

58559

-58556

 .0کارزدگی

58791

58705

58011

58655

1

58671

58693

58490

58609

-5850

-58509

هيجانی
مازالچ

 .0مسخ
شیصيت
 .3عدم موفقيت
شیصی

اولدنبرگ

 .1عدم سالمت
هيجانی-

58701

58647

58496

58076

58671

1

58670

58450

58643

58553

58556

اضطراخ
سالمت عمومی

 .0عدم سالمت
هيجانی-

58733

58795

58019

58407

58693

58670

1

58397

58670

58510

-58501

افسردگی
 .3عدم سالمت
اجتماعی
 .4عدم سالمت
جسمانی

58475
58609

58470
58651

58604
58453

58411
58096

58490
58609

58450
58643

58397
58670

1
58317

58317
1

-5834
58543

-58560
58551

مقادیر ميانگين متغيرهای مورد بررسی ،در هریک از گاروههاای کااری در شاکل ( )0نماای
داده شده است .براساس این نتایج ،کاارگران ایساتگاه سايلر ،کاابين پاشا
به ترتي

و ماساکينگ و PVC

بيشترین مقادیر مساخ شیصايت و عادم موفقيات شیصای را دارناد .همچناين کاارگران

ایستگاه کابين پاش

و پوليشکاری بهترتي

بيشترین مقادیر خستگی هيجانی و خستگی را دارند و
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بيشترین کارزدگی بهترتي

در کارگران کابين پاشا  ،ماساکينگ و  PVCو سايلر مشااهده شاده

است.

شکل  .2مقادیر میانگین متغیرهای تحقیق در هریک از گروههای کاری

درخصوص وضعيت فرسودگی شغلی بهعنوان فرایند ،نتيجه حاصل از  35مصاحبه انجامشده به
این صورت بود که  3نفر در مرحله ماه عسل 6 ،نفر در مرحلاه بياداری 10 ،نفار در مرحلاه کمباود
کارمایه و  9نفر در مرحله فرسودگی شغلی کامل قرار داشتند.
درمجموع ،تحليل نتایج حاصل از  013پرسشنامه و  35مصاحبه نشان داد که فرساودگی شاغلی
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در سازمان وجود دارد .ابعاد مسخ شیصيت و عدم موفقيت شیصای کامتار دیاده مایشاوند ،اماا
وجود خستگی هيجانی و کارزدگی در ميان کاارگران مشاهود اسات .همچناين افساردگی و عادم
سالمت اجتماعی کمتر دیده میشود ،اما اضطراخ و عدم سالمت جسمی وجود دارد.
بهمنظور بررسی ریشهها و راهکارهای پيشانهادی از ساوی کاارگران ،هام ازطریا مصااحبه و
مشاهده و هم ازطری پرسشنامه اطالعات جمعآوری شد .در پرسشنامه یک سؤال باز بدین منظاور
طراحی شد که درمجموع بي

از  %75پاساخدهنادگان باه ایان ساؤال پاساخ دادهاناد .جادول ()6

فراوانی مسائل مطارح شاده از ساوی کاارگران در هار گاروه کااری را پاس از کدگاذاری ،نشاان
میدهد.
جدول  .2میزان تکرار در مسائل عنوانشده توسط کارگران براساس اطالعات پرسشنامه

ردیف

0

6

1

1

4

4

شرای نامناس

0

فقدان شایستهساالری

14

6

توزیع ناعادالنه حقو و مزایا
ایام قبل از تعطيالت

PVC

فيزیکی محي کار

 PT&EDو
0

1

1

6

4

4

ED Sanding

3

ناکارآمدی در اداره امور رفاهی

7

7

14

1

4

سیلر

0

حجم باالی کار و کمبود نيرو

14

1

00

9

0

1

3

1

63

ماسکینگ و

کابین پاشش

پولیشکاری

آستر

زیرکار

صافکاری و کیفیت

مجموع

1

شيفت کاری گردشی

15

13

00

14

1

0

7

3

10

مشکالت

45
36

4

30

1

1

11

9

0

3

1

30

1

7

9

0

0

0

4

33

4

6

3

3

1

1

6

1

1

3

0

1

0

7

شيفت ش

1

حقو پایين نسبت به میارج زندگی

10

9

درجا زدن و عدم امکان پيشرفت

6

0

15

بی احترامی به کارگر

1

1
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ریشهها و راهکارهای پيشنهادی کارگران در  35مصاحبه انجامشده ،نيز بررسای شاد و پاس از
کدگذاری منجر به شناسایی ده مسئله شد که عبارتند از :شيفت کاری گردشی؛ حجم باالی کار و
کمبود نيرو؛ مزایا و تسهيالت رفاهی؛ تعادل کار -زندگی؛ شرای نامناس

محي کار؛ سرپرسات؛

احساس عدم پيشرفت؛ توزیع ناعادالنه حقو ؛ تکراری و یکنواختبودن کارها و عملکارد ساتاد و
احترام به کارگر که به ميزان زیادی با نتایج حاصل از پرسشنامه همیوانی دارد .درمجموع با ادبام
نتایج حاصل از کدگذاری سؤال باز پرسشانامه و همچناين مصااحبههاا ،مساائل اصالی شارکت در
حوزه فرسودگی شغلی در هفت مورد جمعبندی شد (جدول  7و .)1
جدول  .7کدگذاری مصاحبه مسائل مدیریت رنگ در حوزه فرسودگی شغلی
ردیف

کدهای نهایی

کدهای اولیه
بيماری معده

1

شيفت کاری گردشی

بیخوابی
پایينبودن سطح هوشياری
عدم تمایل به کار در ایستگاه سیت
تورم نيرو در واحدهای اداری

0

کاه

حجم باالی کار و کمبود نيرو

زمان استراحت در شيفت

فقدان فضای مناس برای استراحت
باالرفتن متوس سنی کارگران
کيفيت بذا و محل سرو بذا
کيفيت سرویس اتوبوسها
کيفيت سفر در زمان مرخصی
3

مزایا و تسهيالت رفاهی

فقدن خدمات دندانسزشکی
وجهه عمومی شرکت
حمایت از خانواده
شرای دریافت وام
فاصله محل کار و محل سکونت

4

تعادل کار -زندگی

کيفيت حضور در کنار خانواده
همراهی خانواده در ایام تعطيل رسمی
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(ادامه) جدول  .7کدگذاری مصاحبه مسائل مدیریت رنگ در حوزه فرسودگی شغلی
ردیف

کدهای اولیه
سروصدا و سرمای

کدهای نهایی

و گرمای

کيفيت کفسوشها
استفاده از تجهيزات مکانيزه
طراحی ارگونوميک ایستگاهها

0

شرای نامناس

کيفيت ابزارها

محي کار

پاکيزگی محي کار
بوی مواد شيميایی و گرده رنگ
فشار به زانو و گردن
برخورد محترمانه
عدالت در پرداخت
شایستهساالری در ارتقا

6

سرپرست

حمایت و پشتيبانی
شکلگيری سلسلهمرات

سرپرست و سرکارگر

درک مشکالت کارگران
7

بهبود موقعيت کاری با افزای
افزای

حقو براساس سابقه کار و تحصيالت
تناس
تناس

1

سابقه کار

احساس عدم پيشرفت

حقو با میارج زندگی
حقو با شرکتهای مشابه

کفایت حقو و اضافهکاری
تناس

توزیع ناعادالنه حقو

حقو با کارکنان اداری

تیصيو عادالنه پاداشها
بیعالقگی به کار
احساس بی ارزشی
9

روتين و ساده بودن کارها

تکراری و یکنواختبودن کارها

عدم توسعه محصوالت جدید
گردش شغلی و رواب انسانی
تمایل به تغيير
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(ادامه) جدول  .7کدگذاری مصاحبه مسائل مدیریت رنگ در حوزه فرسودگی شغلی
ردیف

کدهای نهایی

کدهای اولیه
نگرش کميسيون پزشکی
برخورد محترمانه با کارگر
درک شرای کار و حوادث
عدم کفایت امکانات بهداشتی داخل شرکت
احساس آزادی در بيان خواستهها

15

تحت فشار قراردادن کارگر
برخورد نامناس

عملکرد ستاد و احترام به کارگر

حراست با کارگران

توجه به سالمت کارگر
مشارکت کارگران در تصميمگيریهای مرتب
کيفيت خدمات اداری
عملکرد تعاونی

جدول  .1جمعبندی مسائل مدیریت رنگ در حوزه فرسودگی شغلی
ردی

مسائل

گروه مسئله

ریشهیابی مسئله

1

شيفت کاری گردشی

تقاضاهای شغلی

ویوگیهای شغل

0

یکنواختی و سیتی کار

تقاضاهای شغلی

ویوگیهای شغل

تقاضاهای شغلی

ویوگیهای سازمان

تقاضاهای شغلی

ویوگیهای شغل ،ویوگیهای سازمان

ف

3
4
0

کيفيت زندگی کاری و شرای محي
کار
تعادل کار -زندگی
احساس بیعدالتی در بهکارگماری و
ارتقا

منابع شغلی

6

احساس بیعدالتی در حقو و مزایا

منابع شغلی

7

نياز به احترام و توجه بيشتر

منابع شغلی

21

ویوگیهای سرپرست ،ویوگیهای
سازمان
ویوگیهای سرپرست ،ویوگیهای
سازمان
ویوگیهای سازمان
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقي  ،ادبيا ت فرسودگی شغلی بررسی و یک مطالعه موردی انجام شد تاا الگاوریتمی
برای حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران توليد طراحی شاود .گاام اول در الگاوریتم حال مسائله
فرسودگی شغلی کارگران تولياد ،تشایيو وضاع موجاود اسات؛ یعنای بایاد مشایو شاود کاه
فرسودگی شغلی در کارکنان وجود دارد یا خير ،و تا ه مرحلهای پي

رفته است؟ نتاایج تحقيا

نشان داد که ميانگين خستگی هيجانی ،خستگی ،اضطراخ ،عادم ساالمت جسامانی و کاارزدگی،
باالتر از ميانگين مؤلفه های مساخ شیصايت ،عادم موفقيات شیصای ،افساردگی و عادم ساالمت
اجتماعی قرار می گيرد .آنچه از این موضوع قابل بحر اسات تماایز باين مشاابلی نظيار کاارگران
توليد با مشابل خدماتی نظير پرستاری و معلمی است .در مشابل کارگری ،ابتدا ساالمت جسامانی
فرد تحت تأیير قرار می گيرد و بعد با تکرار استرس ،سالمت اجتمااعی و افساردگی باه فارد دسات
میدهد ،اما در مشابل خدماتی ابتدا سالمت اجتماعی تحت تأیير قرار میگيرد و با تداوم آن ،فارد
د ار عدم سالمت جسمانی میشود .بنابراین ،الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی برای کارگران
توليد متفاوت از معلمان و پرستاران خواهد بود .همبستگی باال بين این  9مؤلفه نشاان مایدهاد کاه
این مؤلفه ها تا حدودی نسبت به یکدیگر قابل پي بينی هستند و مایتاوان در پرسشانامه تشایيو
فرسودگی شغلی از برخی از این مؤلفهها صرفنظر کرد .بنابراین ،پيشنهاد ما برای کارگران توليد،
استفاده از نسیه عمومی پرسشنامه مازالچ است که شامل  16سؤال در قال

ساه مقيااس خساتگی،

بدگمانی و افت کارایی حرفهای میباشد .همچنين استفاده از پرسشنامه سالمت عمومی نيز میتواند
مفيد باشد.
در مرحله دوم از الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران توليد ،ریشاهیاابی فرساودگی
شغلی باید انجام شود .عوامل فرسودگی شاغلی را مای تاوان در دو گاروه عوامال جاانبی و عوامال
ریشهای قرار داد .عوامل جانبی ،عواملی هستند که برخالف عوامل ریشاهای باعار باهوجودآمادن
فرسودگی شغلی نمیشوند ،بلکه آمادگی و استعداد فرد بارای د ارشادن باه فرساودگی شاغلی و
سرعت این فرایند را تحت تأیير قرار میدهند .برای ریشهیابی فرساودگی شاغلی ،ابتادا بایاد مناابع
شغلی و تقاضاهای شاغلی بررسای شاود .پاس از شناساایی شاکافهاای موجاود باهعناوان عوامال
ریشهای ،میتوان پي بينی کرد که ه عوامل جانبی می توانند ایرگذاری ایان شاکاف را افازای
دهند.
27
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مرحله سوم الگوریتم حل مسائله فرساودگی شاغلی کاارگران تولياد ،طراحای راهکاار اسات.
راهکارها به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسايم مایشاوند .راهکارهاای کوتااهمادت معماوالً
راهکارهایی هستند که به کارکنان آموزش میدهند تا برخورد مناسبی با فرساودگی شاغلی داشاته
باشند .راهکارهای بلند مادت مرباوط باه تغييار در طراحای شاغل ،سابک مادیریت ،محاي کاار و
روشهای سازمانی است.
شکل ( )3الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران توليد را نشان میدهد .در این شاکل
هشت عامل فرسودگی شغلی در کارگران توليد و راهکارهای مقابله با آن تشریح شده است.
 .1تداوم فشار کار بي ازحد :وقتی نرخ خ توليد افزای
تعدیل نيرو میشود ،فشار کار بر کارگران افزای

مییابد و یا کارخانه مجباور باه

مییابد ،اگار ایان وضاعيت باه مادت

طوالنی ادامه پيادا کناد ،باه فرساودگی شاغلی منجار مایشاود .همچناين کاارکردن در
ایستگاه هایی که سیتی کار بااالتری دارناد بارای کاارگرانی کاه سان و ساابقه بيشاتری
دارند ،می تواند به فرسودگی شغلی منجر شود .شايفتهاای گردشای نياز اگار باه مادت
طوالنی ادامه پيدا کنند ،باعر ایجاد مشکالت جسمی میشوند .در مواقعی که فشار کار
باال باشد راهکار کوتاهمدت این است که باه کارکناان آماوزش داده شاود کاه گوناه
کارها را انجام دهند تا فشار کمتری به ایشاان وارد شاود و همچناين در مقااطع میتلاف
فشار کار کاه

داده شود تا این وضعيت مداوم نباشد .راهکار بلندمدت به برنامهریازی

منابع انسانی و همچنين مدیریت مسير شاغلی و باهکارگمااری مناسا

کارکناان اسات.

بهعنوانم ال افرادی که سابقه بيشتر دارند در ایستگاههای سبکتر مشغول بهکار شوند.
 .0تداوم در تکرار کسالتبار :یکی از ویوگیهای شغلی کارگران توليد ،کارهای تکاراری
و یکنواخت است .راهکارهای کاه

یکنواختی کار عبارتند از :گردش شغلی و ایجااد

محي کار شاد و مفرح .باتوجهبه اینکه کارگران ،درگير کارهای یکنواخات و فيزیکای
هستند ،انجاام فعاليات هاای فکاری و گروهای در محاي کاار از شادت تاأیير کارهاای
یکنواخت می کاهد .عدم تناس

شغل با شابل ازجمله وجود افراد تحصيلکرده در ایان

مشابل می تواند سرعت ابتال به فرسودگی شغلی را افزای

دهد.

 .3تداوم محي بيرایمن و بيرارگونوميک :وجود مواد سمی و خطرناک ،صادا و گرماای
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بي ازحد ،نور کم و همچنين ریسک باالی صدمهدیدن در محي کار کاه در برخای از
ایستگاههای خ توليد ،امری معمول اسات ،مایتواناد در درازمادت ساالمت جسامانی
کارگران را با خطر مواجه کند .آموزش نحاوه کاار در محاي کاار ،هشاداردادن بارای
پرهيز از رفتارهای بيرارگونوميک ،تربي

به رعایت اصول ایمنی و تجهيز محاي کاار

ازنظر ایمنی و ارگونومی میتواند به کاه

تأیير این عوامل کمک کند.

 .4تداوم در تداخل کار و زندگی :کارگران توليد معموالً بهصورت شيفت گردشی فعاليت
دارند و در برخی موارد ش کار هستند .همين موضوع ،پي زمينهای برای تداخل کار و
زندگی این افراد است .تحمل این وضعيت بارای مادت طاوالنی معماوالً بارای خاانواده
کااارگران مشااکل بااوده و بااه بااروز نارضااایتی و اخااتالف در خااانواده منجاار ماایشااود؛
بهخصوص کارکردن در ش هایی که روز بعد از آن تعطيال اسات ،تاداخل بيشاتری باا
امور خانواده ایجاد میکند .توجيه خانوادهها ،درنظرگرفتن امتيازهای خااص و پرهياز از
تداوم شبکاری در کارگران متأهل (حتی اگر داوطلبانه باشد) بایاد در دساتور کاار قارار
بگيرد.
 .0تداوم در احساس ناکافی بودن پااداش :اگار کاارگران تولياد احسااس کنناد زحماتشاان
جبران نمی شود و این احساس در آنهاا مکارر ایجااد شاود ،باه فرساودگی شاغلی منجار
میشود .رفتارهای بيرمحترمانه باا کاارگران تولياد ،بایارزش جلاوهدادن کاار ایشاان و
پایينبودن نسبت حقو و دستمزد تیصايویافتاه باه کاارگران ،نموناه هاایی از عوامال
ایجادکننده حس قدرنشناسی در کارگران است .برنامه هاای تکاریم کاارگران ،طراحای
برنامه پاداش و قدردانی از تالشهای کارگران نمونه و همچنين افزای

ساطح حقاو و

دستمزد کارگران از راهکارهای پرکردن این شکاف است.
 .6تداوم در احساس بیعدالتی :احساس ناکافیبودن پاداش بهخصوص زمانیکه با مشااهده
بی عدالتی و تبعيض همراه میشود ،شدت مییابد .این موضاوع باهخصاوص زماانی کاه
کارگران توليد ،حجم کار و حقو خود را با کارکنان اداری و مدیران مقایسه میکنند،
پي

میآید .در این موارد ،شفافسازی نق

صف و ستاد و توجيه تفاوتهاای ایشاان

ضمن توزیع عادالنه حقو و دستمزد و تقسايم کاار عادالناه باهعناوان راهکاار پيشانهاد
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میشود .همچنين ضابطهمندکردن و افزای

رسميت و شفافسازی در تصميمگيریهای

مربوط به بهکارگماری و ارتقا و پرهيز از اعمال سليقه باید مورد توجه قرار گيرد.
 .7تااداوم در تعااار

ارزشهااا :در مااواردی کااه سرپرساات از کااارگران خواسااتههااای

بيرمتعارف دارد و یا زمانیکه دستورات سرپرست از دیدگاه کارگر با اصاول اخالقای،
مغایر بهنظر می رسد و این شرای ادامه پيدا میکند ،زمينه برای فرسودگی شاغلی فاراهم
میشود .در این موارد باتوجهبه موضوعات پي آمده ،ممکن است راهکار این باشد کاه
کارگر در این زمينه توجيه شود و یا اینکه سرپرست باید در این خصوص توجيه شاده و
رفتار خود را تغيير دهد.
 .1تداوم در فقدان مشارکت :ماهيت شغل کارگران توليد و ساابقه تاارییی آن باهگوناهای
است که مستعد احساس است مار و حس بیارادهبودن هستند .عدم مشارکت کارگران در
تصااميمگيااریهااا ،باایتااوجهی بااه خواس اتههااای کااارگران و درگياار بروکراساایکااردن
خواسته هایشان زمينه را برای بروز این حس افزای
فرسودگی شغلی منجر میشاود .لاذا جلا

میدهد .بروز ایان حاس باه تشادید

مشاارکت کاارگران در تصاميمگياریهاای

مربوط به خودشاان و تشاکيل گاروههاای خاودگردان و ساسردن تصاميمات مربوطاه باه
گروهی از نمایندگان کارگران تحت عنوان شورای کارگران به کاه

این حس کمک

میکند.
در پایان پيشنهاد میشود ،مدیران این الگوریتم را متناس

با شارای ساازمان خاود باومساازی

نموده ،مورد استفاده قرار دهند و بهعنوان جزئی از نظام بهبود بهرهوری کارکنان بهصورت مساتمر
آن را پای

و مدیریت نمایناد .همچناين پيشانهاد مایشاود تحقيقاات آتای باا بررسای نموناههاای

فرسودگی شغلی در سایر مشابل بهخصوص معلمان و پرستاران ،الگوریتمهاای مناسابی بارای ایان
گروههای شغلی طراحی نمایند.
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شکل  .3الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی

27

7337  پاییز،)27  (شماره پیاپی3  شماره، سال هفتم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

منابع
فرساودگی شاغلی در ساالن رناگ پاارسخاودرو باا

 کااه.)1395(  شاهرام، مهدی و زرگرانای،اخباری

 دانشاکده مهندسای صانایع، ساومین هماایش تخصصای مهندسای صانایع.بهرهگيری از گردش شغلی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوخ
، آزمااونهااای روانشااناختی.)1393(  مهناااز، کااامبيز و عسااگریان، محمااود؛ کامکاااری،ساااعت اای
.  نشر ویرای،اپ هاردهم
هاوش هيجاانی و کاار

 نقا.)1396(  ماریم، سعيد و اميری، حميدرضا؛ کيانپور، مرتضی؛ جليليان،مرادی

،6  دوره، مطالعاات رفتاار ساازمانی.رضاایت شاغلی

فرساودگی شاغلی و افازای

هيجانی در کااه

.155-73 :1396  تابستان،0 شماره
 اعتماد، خانواده-کار

 تعار، نق

 ایر تعدیلکننده تعار.)1397(  محمد، مهدی و رشتيانی،یزدانشناس

 مطالعاات رفتاار.و عدالت سازمانی ادراکشده در تأیيرگذاری فرسودگی شاغلی بار بادبينی ساازمانی

.15-07 : بهار،1  شماره،7  دوره،سازمانی
Ahola, K. & Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A prospective
study among dentists. Journal of affective disorders, 104(1), 103-110.
Awa, W. L., Plaumann, M. & Walter, U. (2010). Burnout prevention: A review of
intervention programs. Patient Education and Counseling, 78 (2), 184–190.
Bährer-Kohler, S. (Ed.). (2012). Burnout for experts: Prevention in the context of living
and working. Springer Science & Business Media.
Bakker, A. B., Demerouti, E. & Euwema, M. C. (2005). Job resources buffer the impact of
job demands on burnout. Journal of occupational health psychology, 10(2), 170.
Benedict J., Steenkamp E.M. & Baumgartner H., (2000). On the use of structural equation
models for marketing modeling, International Journal of Research in Marketing 17
(2000) 195–202
Bianchi R., Schonfeld I. S. & Laurent E. (2015). Burnout–depression overlap: A review.
Clinical Psychology Review. 36, 28-41.
Castelo‐Branco, C., Figueras, F., Eixarch, E., Quereda, F., Cancelo, M. J., Gonzalez, S. &
Balasch, J. (2007). Stress symptoms and burnout in obstetric and gynaecology residents.
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 114(1), 94-98.
Cheng, Y., Huang, H. Y., Li, P. R. & Hsu, J. H. (2011). Employment insecurity, workplace
justice and employees’ burnout in Taiwanese employees: A validation study.
International Journal of Behavioral Medicine, Available at: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/21380932 . Accessed 14 Oct 2011.
Cherniss, C. (1980). Professional Burnout in Human Service Organizations. New York:
Praeger.
Cherniss, C. & Beyond (1995). Burnout: Helping Teachers, Nurses, Therapists and
Lawyers Recover from Stress and Disillusionment. New York: Routledge.
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.

22

الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید
Demerouti, E., Bakker, A.B., Vardakou, I. & Kantas, A. (2003). The convergent validity of
two burnout instruments: A multitrait–multimethod analysis. European Journal of
Psychological Assessment,19(1), 12–23.
Embriaco, N. (2007). High level of burnout in intensivists: Prevalence and associated factors.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 175 (7), 686–692.
Freudenberger, H. J. & North, G. (2006). The burnout cycle. Scientific American MIND, p.
31.
Garrosa, E., Moreno-Jimenez, B., Liang, Y. & Gonzalez, J. L. (2008). The relationship
between socio-demographic variables, job stressors, burnout, and hardy personality in
nurses: An exploratory study. International Journal of Nursing Studies, 45 (3), 418–
427.
Gil-Monte, P. R. & Olivares Faúndez, V. E. (2011). Psychometric properties of the “Spanish
Burnout Inventory” in Chilean professionals working to physical disabled people. The
Spanish Journal of Psychology, 14 (1), 441–451.
Girdin, D. A., Everly, G. S. & Dusek, D. E. (1996). Controlling stress and tension .
Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Gonzalez-Morales, M. G., Peiró, J. M., Rodríguez, I. & Bliese, P. D. (2012). Perceived
collective burnout: A multilevel explanation of burnout. Anxiety, Stress, and Coping,
25(1), 43–61.
Gorkin, M. (2004). Practice safe stress: Healing & laughing in the face of stress.
AuthorHouse: Burnout + Depression.
Günüşen, N. P. & Ustün, B. (2009) Turkish nurses’ perspectives on a programme to reduce
burnout. International Nursing Review, 56 (2), 237–242.
Gupta, S., Paterson, M.L., Lysaght, R.M. & von Zweck, C.M. (2012). Experiences of burnout
and coping strategies utilized by occupational therapists. The Canadian Journal of
Occupational Therapy, 79(2), 86–95.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (2010) Multivariate Data
Analysis: A Global Perspective. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Hsu, H. Y., Chen, S. H., Yu, H. Y. & Lou, J. H. (2010). Job stress, achievement motivation
and occupational burnout among male nurses. Journal of Advanced Nursing, 66 (7),
1592–1601.
Jourdain, G. & Chênevert, D. (2010). Job demands-resources, burnout and intention to leave
the nursing profession: A questionnaire survey. International Journal of Nursing
Studies, 47 (6), 709–722.
Klein, J., Grosse, K. F., Blum, K. & Siegrist, J. (2010). Effort-reward imbalance, job strain
and burnout among clinicians in surgery. Psychotherapie, Psychosomatik,
Medizinische Psychologie, 60 (9–10), 374–379.
Kristensen, T.S., Borritz, M., Villadsen, E. & Christensen, K.B. (2005). The Copenhagen
Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work & Stress, 19(3),
192–207.
Kumar, S., Hatcher, S., Dutu, G., Fischer, J. & Ma'u, E. (2011). Stresses experienced by
psychiatrists and their role in burnout: A national follow-up study. The International
Journal of Social Psychiatry, 57 (2), 166–179.
Leiter, M. P., Frank, E. & Matheson, T. J. (2009). Demands, values, and burnout: Relevance
for physicians. Canadian Family Physician Médecin De Famille Canadien, 55 (12),
1224–1225.
Leiter, M.P. & Maslach, C. (2005). Banishing Burnout: Six Strategies for Improving Your
Relationship with Work. San Francisco, California: Jossey- Bass.

27

7337  پاییز،)27  (شماره پیاپی3  شماره، سال هفتم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

McCormack, N. & Cotter, C. (2013). Managing burnout in the workplace: A guide for
information professionals. Chandos Publishing, UK.
Melamed, S., Ugarten, U., Shirom, A., Kahana, L., Lerman, Y. & Froom, P. (1999). Chronic
burnout, somatic arousal and elevated cortisol levels. Journal of Psychosomatic
Research, 46(6), 591–8.
Miller, L. H. & Smith, A. D. (1993). The stress solution: An action plan to manage the stress
in your life. New York: Pocket Books.
Moorthy K. S. (1993). Theoretical Modeling in Marketing. The Journal of Marketing,
57(2), 92-106.
Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Lindahl, B., Janlert, U. & Birgander, L. (2010).
Burnout, working conditions and gender-results from the northern Sweden MONICA
Study. BMC Public Health, 10(1), 1.
Peisah, C., Latif, E., Wilhelm, K. & Williams, B. (2009). Secrets to psychological success:
why older doctors might have lower psychological distress and burnout than younger
doctors. Aging and Mental Health, 13(2), 300-307.
Pines, A. & Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and Cures. New York: Free
Press.
Rutherford B. N., Shepherd C. D. & Tashchian A. (2015) Validating the reduced burnout
scale and sequencing of burnout, Journal of Business Research, 68 (2015) 67–73.
Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2004). Burnout: An overview of 25 years of research and
theorizing. In M.J. Schabracq, J.A.M.
Sundin, L., Hochwälder, J., Bildt, C. & Lisspers, J. (2007). The relationship between different
work-related sources of social support and burnout among registered and assistant nurses
in Sweden: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44 (5),
758–769.
Wright, K. B. (2011). A communication competence approach to healthcare worker conflict,
job stress, job burnout, and job satisfaction. Journal for Healthcare Quality: Official
Publication of the National Association for Healthcare Quality, 33 (2), 7–14.
Wu, S., Zhu W., Wang Z., Wang M. & Lan Y. (2007). Relationship between burnout and
occupational stress among nurses in China. Journal of Advanced Nursing, 59 (3), 233–
239.
Yeh, W. Y., Cheng, Y. & Chen, C. J. (2009). Social patterns of pay systems and their
associations with psychosocial job characteristics and burnout among paid employees in
Taiwan. Social Science & Medicine (1982), 68 (8), 1407–1415.

21

