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ABSTRACT 
 

Regarding the crucial role of human resources in any organization, addressing issues that lead to 

reducing occupational injuries and increasing their productivity in the workplace is of great 

significance. However, primary studies show that little research has been done in this area. In this 

regard, investigating the effect of employing workplace ergonomic principles on occupational 

productivity of experts through the mediating role of occupational stress and burnout in Kerman 

Agricultural Jihad Organization was determined as the aim of present study. Present research is an 

applied and causal-correlational study that was carried out using a cross-sectional survey and 

structural equation modeling. The statistical population of the study was the experts of Kerman 

Agricultural Jihad Organization (N=1418). The sample size was estimated to be 306 cases using 

Krejcie and Morgan sampling table. The samples were selected by stratified random sampling 

approach. The data gathering instrument was a questionnaire whose face and content validities 

were confirmed by a panel of experts. The reliability of instrument was achieved using Cronbach's 

alpha coefficients and composite reliability indices. Structural equation modeling findings 

demonstrated that the direct effect of ergonomic principles on productivity was positive and 

significant. The direct effects of ergonomic principles on occupational stress and burnout were 

negative and significant. Furthermore, the direct effects of occupational stress and burnout on 

productivity were negative and significant. The direct effect of occupational stress on burnout was 

positive and significant and the indirect effect of ergonomic principles on productivity was 

significant, as well. Finally, the findings revealed that three independent variables (ergonomic 

principles in the workplace, occupational stress, and burnout) could account for 61% of the 

variance in productivity of experts in Kerman Agricultural Jihad Organization. 

 

Keywords: Ergonomics, Occupational Stress, Occupational Burnout, Employees Productivity, 

Kerman Province. 

 

Extended Abstract 

Objectives 
Regarding the crucial role of human resources in any organization, addressing issues that lead to 

reducing occupational injuries and increasing their productivity in the workplace is of great 

significance. However, primary studies show that little research has been done in this area. In this 

regard, investigating the effect of employing workplace ergonomic principles on occupational 

productivity of the experts through the mediating role of occupational stress and burnout in Kerman 

Agricultural Jihad Organization was determined as the aim of present study. To this end, a 

theoretical framework was developed based on the literature review.  
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Methods 
Present research is an applied and causal-correlational study that was carried out using a cross-

sectional survey and structural equation modeling. The statistical population of the study was the 

experts of Kerman Agricultural Jihad Organization (N=1418). The sample size was estimated to be 

306 cases using Krejcie and Morgan sampling table. The samples were selected by stratified 

random sampling approach. The data gathering instrument was a questionnaire whose face and 

content validities were confirmed by a panel of experts. The reliability of the instrument was 

achieved using Cronbach's alpha coefficients and composite reliability indices. Structural equation 

modeling (SEM) by LISREL statistical package was applied to analyze the relationships among the 

variables. It is worth mentioning that some fitness indices including Comparative fit index (CFI), 

Goodness of fit index (GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), Normed fit index (NFI), 

Incremental Fit Index (IFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), and chi-square 

normalized by degrees of freedom (CMIN/DF) were applied to evaluate the model in this process.  

 

Results 
The findings show that there is a positive and significant correlation between ergonomics and 

productivity of the experts in Agricultural Jihad Organization of Kerman province (r=0.849 and 

Sig=0.001). Results also revealed that occupational burnout and job stress positively and 

significantly correlated at one percent of error (r=0.646 and Sig=0.001). This finding indicates that 

from the perspective of experts, the application of ergonomic principles by the managers of this 

organization leads to an increase in their productivity. Structural equation modeling findings 

demonstrated that the direct effect of ergonomic principles on productivity was positive and 

significant. These results are in line with the findings of other researchers. The direct effects of 

ergonomic principles on occupational stress and burnout were negative and significant. 

Furthermore, the direct effects of occupational stress and burnout on productivity were negative 

and significant. The direct effect of occupational stress on burnout was positive and significant and 

the indirect effect of ergonomic principles on productivity was significant. Finally, the findings 

revealed that three independent variables (ergonomic principles in the workplace, occupational 

stress, and burnout) could account for 61% of the variance in productivity of experts in Kerman 

Agricultural Jihad Organization. 

 

Discussion 
Managers of Kerman Agricultural Jihad Organization should try to emphasize the importance of 

workplace ergonomic principles for the experts. To this end, setting up workshops to promote 

ergonomics in the workplace can be very useful. In addition, the managers of the organization 

should make a serious effort in designing the workplace based on the ergonomic principles. Due to 

the fact that the application of ergonomic principles is a personal matter and cannot be compelled 

or enforced by experts, it is recommended to motivate the experts of this organization to increase 

the productivity and reduce occupational stress and burnout. One of the strategies for motivation is 

to pay attention to the interests and expectations of the employees of the Agricultural Jihad 

Organization by managers and decision makers. Like other studies, the present study had its 

limitations. One of the most important of them is the type of independent and mediating variables 

that were examined in this study. Therefore, it is suggested that in order to improve the productivity 

of the experts of Agricultural Jihad Organization, issues related to leadership in the organization, 

the structure of the organization, and etc. be considered by researchers and planners as the 

additional independent and mediating variables. 
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 چکیده

 

 به منجر که موضوعاتی به پرداختن دارد، سازمان هر در انسانی نیروی که با توجه به نقشی
از اهمیت شایانی  شودمی کار محیط در آنان وریبهره افزایش و شغلی هایآسیب کاهش

کمی در این زمینه انجام شده است.  هایدهد که پژوهشها نشان میبرخودار است. اما بررسی
وری شغلی کارگیری اصول ارگونومی در محیط کار بر بهرهبررسی اثر بهدر این راستا، 

گری استرس شغلی و فرسودگی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با میانجی
دی و علّی کاربری عنوان هدف پژوهش حاضر تعیین شد. تحقیق حاضر، یک مطالعهشغلی به

سازی معادالت ساختاری انجام شد. ارتباطی است که با استفاده از پیمایش مقطعی و مدل –
جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند 

(1418=N .)گیری از روش جسی و مورگان و با بهرهحجم نمونه با استفاده از جدول کر
ها پرسشنامه آوری دادهنفر انتخاب شد. ابزار جمع 306با انتساب متناسب، گیری تصادفی نمونه

پایایی آن نیز با بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان تأیید گردید و 
سازی معادالت مدل هایضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محقق گردید. یافتهاستفاده از 

دار بود. اثر وری، مثبت و معنیاصول ارگونومی بر بهرهکه اثر مستقیم ساختاری نشان داد 
دار بود. همچنین اثر مستقیم اصول ارگونومی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی منفی و معنی

دار بود. اثر مستقیم استرس وری منفی و معنیمستقیم استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر بهره
دار است و اثر غیر مستقیم اصول ارگونومی بر و معنی شغلی بر فرسودگی شغلی مثبت

سه متغیر مستقل مورد مطالعه  نشان داد که هاباشد. در نهایت، یافتهدار میوری معنیبهره
درصد  61)اصول ارگونومی در محیط کار، استرس شغلی و فرسودگی شغلی( توانایی تبیین 

 باشند.جهاد کشاورزی کرمان را دارا می وری کارشناسان سازماناز تغییرات واریانس بهره
 

وری کارکنان، استان ارگونومی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، بهره های کلیدی:واژه

 کرمان.
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 مقدمه

 کشورها از بسیاري اقتصاد در مهمی جايگاه کشاورزي

 طیف براي کار و غذا معاش، تأمین منبع و دارد

(. Haji et al., 2018جهان است ) جمعیت از ايگسترده

 هايبخش ساير آن با يرابطه يواسطههمچنین، به

که طورياست، به برخوردار بااليی اهمیت از اقتصادي

 کشورها اجتماعی و اقتصادي نظام در استراتژيک نقشی

 تامین و توسعه ملی اهداف پیشبرد در سنگینی رسالت و

-Karimi)دارد  عهده بر جوامع اساسی نیازهاي

Gougheri & Rezvanfar, 2014) عوامل بسیاري در .

ترين آن عامل توسعه کشاورزي دخیل هستند که مهم

 که است روشن (.Haji et al., 2020aانسانی است )

شمار به سازمانی هر سرمايه ترينمهم کارا، انسانی نیروي

در  (.Monajemzadeh & Baradaran, 2009) رودمی

 کشور در کشاورزي ارتقاي جهت است بديهینتیجه؛ 

 يکیمنابع انسانی  ت.داش کالن توجه آن عبمنا به بايستی

 است که بر خالف کشاورزي حوزه عبمنا ترينارزش با از

بر  و بوده برخوردار شعور و درک سطح از منابع ساير

باشد می اثرگذار نیز، تولید عوامل ساير از بهتر استفاده

(Baradaran & Valijani, 2016 در اين بین .)

 نیرويی و متفکر مغز عنوانبه متخصصان کشاورزي،

نقش بسزايی  کشاورزي، بخش تحول و رشد براي محرک

 Karimi-Gougheriکنند )در توسعه کشاورزي ايفاء می

& Rezvanfar, 2013; Haji et al., 2020 ؛ زيرا که)

مستلزم مشارکت متخصصان و استفاده  يتوسعه کشاورز

 Allahyari et)محصول است  دیدر تول یعلماز اصول 

al., 2016 از دانش و  استفاده(. پر واضح است که

تواند نقش کلیدي و مهمی می ،اطالعات فنی کارشناسان

عوامل ساير برداري مناسب از در بهبود کارايی و بهره

. بخش کشاورزي يک سازمان تولیدي کند ءتولید ايفا

هاي ناسب از پتانسیلگیري مبهرهآيد و حساب میبه

 Haji et) استافراد  وريبهرهمستلزم  ،بخشاين  يهبالقو

al., 2020وري و عملکرد بهتر کارکنان متأثر از (. بهره

باشد شرايط ايمن و روانی مناسب محیط کار می

(Deouskar, 2017کار .) و سالمت در مهمی نقش 

 Aghahi etدارد ) جامعه يک اقتصادي و اجتماعی توسعه

al., 2018از هاسازمان در کار (. بر اين اساس، محیط 

و  اهمیت بر و پیوسته مطرح که است مهمی موضوعات

 نیروهاي براي کارا و مناسب محیطی ايجاد چگونگی

 بر رشد تواندمی خوب، محیط يک شود؛می تأکید انسانی

 اثرگذار آنان وريبهره و توان افزايش پرسنل، هايارزش

(. واضح است که Nikpour & Zare-Kaseb, 2011باشد )

 تندرستی و سالمتی وسیلهسازمان به يک پیشرفت

 ,Movahedi & Yousefyشود )می مشخص کارکنان آن

(. بنابراين، سالمت و ايمنی کارکنان براي نیل به 2011

ويژه در بخش کشاورزي حايز اهمیت اهداف سازمان، به

د کارکنان اين (. با اين وجوAziz et al., 2011است )

با عوامل فشارزاي شغلی بسیاري مانند: حجم کار  بخش

باال، فشار زمانی، حمايت ناکافی در محیط کار، و حتی 

اند که در نتیجه فرسودگی شغلی گاهی مرگ افراد مواجه

دنبال دارد هاي جسمی و روحی را براي آنان بهو بیماري

(Portoghese et al., 2014اين امر؛ سازما .)و کارکنان  ن

دهد اي منفی تحت تأثیر قرار میآن را به گونه

(Westermann et al., 2014آسیب .) هاي شغلی تحت

عنوان فرسودگی شغلی و استرس شغلی در دراز مدت به 

پذيري، کاهش انگیزه کاري، روحیه پايین، تحريک

گیري روانی، افت درماندگی، عزت نفس پايین، کناره

ت، تمايل به جابجايی و ترک شغل، کیفیت ارايه خدما

هاي مکرر، افزايش اضطراب و افسردگی، نارضايتی غیبت

شود شغلی و کاهش تعهد به کار و سازمان منجر می

(Lambert et al., 2001; Makhbul et al., 2013; 

Babamiri et al., 2015; Mirkamali et al., 2019 .)

ري نیروي وها حاکی از آن است که شاخص بهرهگزارش

انسانی در ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه و شرق 

طوري که در طی يک دوره آسیا، بسیار پايین است. به

( متوسط رشد شاخص 2000-2006زمانی شش ساله )

درصد بوده و جايگاه  2وري نیروي انسانی حدود بهره

وري آسیايی در رتبه کشور عضو بهره 14ايران در میان 

طبق آمار سازمان  (.et al., 2017 Habibi)باشد می 9

میلیون بیماري شغلی در  160المللی کار، ساالنه بین

شود که منجر به مرگ بیش از يک جهان ديده می

درصد  4گردد. اين موضوع باعث هدررفت میلیون نفر می

Ghazanfari تولید ناخالص ملی، در جهان خواهد شد )

et al., 2014هد که میزان مرگ و د(. آمارها نشان می

 4میر حوادث شغلی در کشورهاي در حال توسعه، تا 

(. در Babaei & Rahimzadeh, 2016برابر بیشتر است )
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هزار حادثه شغلی رخ  14ايران نیز سالیانه حدود 

 رآما اساس بر (.Movahedi & Yousefy, 2011دهد )می

 هايآسیب و هابیماري از درصد 45 به نزديک موجود

اختالالت اسکلتی و  به مربوط کشاورزي در شغلی

 Agricultural Jihad Organizationد )باشمی عضالنی

of Khuzestan Province, 2017رو، ارتقاي(. از اين 

 سالمت ابعاد به توجه و کار و بهداشت ايمنی سطح

شده و  منجر ريسک کنترل و زيان کاهش به کار، محیط

شمار منابع انسانی به هاي هر برنامه توسعهاز اولويت

 به انسانی منابع اهمیت. (Rachid et al., 2015آيد )می

است  بیشتر مادي و مالی منابع جديد، فناوري از مراتب

(Nekouei-Moghaddam & Malaei-Fard, 2009.)  بر

توجه به اهمیت و نقشی که نیروي انسانی در اين اساس، 

منجر به  هر سازمان دارد، پرداختن به موضوعاتی که

وري آنان در هاي شغلی و افزايش بهرهکاهش آسیب

 ,.Karimi et alکند )تر میشود را پررنگمحیط کار می

هاي تواند به کاهش آسیبيکی از عواملی که می .(2013

وري نیروي انسانی در محیط کار کمک شغلی و بهره

گیري از علم ارگونومی )مهندسی فاکتورهاي کند، بهره

 & Dual & Neumann, 2009; Ouelletاست ) انسانی(

Vézina, 2014 .)محیط متقابل انسان، يرابطه ارگونومی 

 بهینه پی در کند ومی بررسی را ابزارآالت و ماشین و

 & Dual) يکديگر است با هاآن تناسب نمودن

2018 et al., Neumann, 2009; Mortazavi) ،بنابراين .

، يکی از ابزارهاي موثر جهت تحقق توسعه منابع انسانی

وري کارکنان و استفاده بهینه از براي افزايش بهره

ها در راستاي هاي فردي و گروهی آنها و توانايیظرفیت

به اصول  )سازمانی( توجهاهداف توسعه منابع انسانی 

 & Hartman) خواهد بودارگونومی در محیط کار 

Huirne, 2005م طوري که، با استفاده از عل(. به

توان شاهد افزايش سود و منافع اقتصادي ارگونومیک می

کلی، در اصطالح طوربه براي کشاورزي کشور بود.

کاربردي، علم ارگونومی مجموعه دانشی است که از 

ها و تلفیق علوم زيستی، فیزيولوژي انسانی، سیستم

ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده است روش

ها و محیط کار را با توجه ا، دستگاهکه سعی دارد؛ ابزاره
                                                                                  
1. Musculoskeletal Disorders 

هاي جسمانی، فکري و به در نظر گرفتن توانايی

 & Nikpour)ها طراحی کند ها و عاليق انسانمحدوديت

Zare-Kaseb, 2011.)  ارگونومی به مطالعاتی اطالق

شود که در آن ساخت، ترکیب و سازمان کار، طراحی می

عامل انسانی تجهیزات، شغل و محل کار در رابطه با 

ها به مسايل مورد بررسی قرار گرفته و در اين روش

فیزولوژيکی، ادراکی و تا حدي رفتاري انسان توجه 

 است علمی ارگونومی .(Hassani et al., 2012)گردد می

 با رابطه در انسان به وارده هايآسیب و هااسترس به که

 آن اصلی هدف و پردازدمی آن شغلی هايفعالیت و شغل

است  عالئم ساير و کار به مربوط اختالالت از جلوگیري

(Aghahi et al., 2018.) افزايش به نیل ارگونومی هدف 

 هاراحتی انسان و بهداشت و سالمت تولید، بازدهی

 و ايمنی سالمتی، وري،بهره بهبود دنبالباشد و بهمی

 هايسیستم متقابل کارايی افزايش و آسايش مردم

 ارگونومی در (.Sila, 2007است ) محیط -ماشین -انسان

 فیزيولوژي» ،«مهندسی روانشناسی»عمده،  چهار حیطه

 فعالیت «آنتروپومتري»و  «شغلی بیومکانیک»، «کار

 محیطی فاکتورهاي شامل: مهندسی روانشناسی کند.می

 روشنايی، ارتعاش، صدا، و سر مانند شیمیايی و فیزيکی

 بر روي توانندمی باشد کهمی شیمیايی مواد و هوا و آب

 ,Cookبگذارد ) تأثیر افراد آسايش و سالمتی ايمنی،

 سختی میزان که است اين کار فیزيولوژي وظیفه (.2013

 فرد قدرت و هاتوانايی با را آن و کند گیرياندازه را کار

 خستگی، (. مفاهیمProcter, 2008سازد )متناسب 

 از استراحت و کار هاييمرژ و پويا و ايستا کارهاي بررسی

گردد می تحلیل و تجزيه کار ديدگاه فیزيولوژي

(Ghazanfari et al., 2014.) قوانین ک ازبیومکانی علم 

 حرکت توصیف براي مهندسی مفاهیم و فیزيک

 در طی هاآن بر وارد نیروي و بدن مختلف هايبخش

 ثابت از ناشی مداوم فشار شود.می استفاده روزانه فعالیت

روي  بر آن تکراري حرکات يا و بدن وضعیت يک بودن

 هاآن در موضعی خستگی ايجاد به منجر بدن عضالت

 تفسیر و آوريجمع شامل؛ . آنتروپومتريشودمی

                                                                                  
2. Engineering Psychology 
3. Work physiology 
4. Occupational Biomechanics 
5. Anthropometry  
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 انسان )ابعاد بدن ابعاد اندازه و شکل به مربوط هايداده

 باشد، به بیانی ديگرمی و وزن( محیطی عرضی، طولی،

 سیستماتیک گیرياندازه از تاس عبارت آنتروپومتري

 & Babaei)گیري اندازه وسايل از استفاده با بدن

Rahimzadeh, 2016.) را  آنتروپومتريک هايداده

 هاي تجهیزات، ايستگاه طراحی در مؤثري طوربه توانمی

 Ghazanfari et)بست  کاربه محصوالت و ابزارآالت کار،

al., 2014حالتی از (. از سويی ديگر فرسودگی شغلی ،

خستگی يا ناکامی است که به وصول نتیجه دلخواه 

 رخ زمانی فرسودگی شغلی(. Leiter, 2008انجامد )نمی

 فرد براي کوتاهی مدت از پس شده، انجام کار که دهدمی

 يا نتیجه اضطراب، تواندمی همچنین کند. جلوه نامفهوم

 عوامل نتیجه يا و فرد به مربوط کارهاي در گوناگونی

ديدگاه  . از(Babaei & Rahimzadeh, 2016)باشد  رديف

Carney & Jaffe (2014می )را  شغلی توان فرسودگی

 در که دانست و هیجانی جسمانی خستگی نشانگان همان

 از دست دادن و شغلی منفی گرايشات توسعه نتیجه

. شودمی ايجاد فرد، در کار به نسبت و عالقه احساس

 & Maslachبه  مربوط شغلی فرسودگی تعريف ترينرايج

Jackson (1981) روانشناختی سندرمی را آن که است 

 هیجانی، مسخ يا احساسی خستگی» بعد سه از متشکل

دانستند. می «شخصی کفايت احساس کاهش و شخصیت

؛ نوعی فشار روانی است و خستگی احساسی يا هیجانی

ابع به مثابه احساس زير پا قرار گرفتن و از میان رفتن من

شود. در اين حالت ممکن هیجانی در فرد قلمداد می

تفاوت شود. مسخ رغبت و بیاست فرد نسبت به کار بی

؛ پاسخ منفی و نامناسب به افرادي است که شخصیت

کنندگان خدمت هستند. معموالً از سوي شخص، دريافت

رجوع در اين وضعیت، نگرش فرد فرسوده نسبت به ارباب

کند که ارباب رجوع يعنی طلبکار یمنفی است و تصور م

آورد. و آغاز فشارها. بنابراين، به پرخاشگري روي می

؛ کم شدن احساس کاهش احساس کفايت شخصی

شايستگی در انجام وظیفه شخصی است و يک ارزيابی 

رود شمار میمنفی از او در خصوص انجام کار به

(Maslach, & Jackson, 1981از سوي ديگر، مهم .)نتري 
                                                                                  
1. Emotional  Exhaustion 
2. Depersonalization 
3. Personal Accomplishment Reduced 

 منبع و اندازدمی خطر به را شغلی سالمت که عاملی

است  شغلی استرس باشد،می شغلی هايآسیب بسیاري از

(Ahsan et al., 2009; Babamiri et al., 2015 ) که

 Makhbul et)دهد وري افراد را تحت تأثیر قرار میبهره

al., 2007 .)استرس شغلی، سالمت و امنیت ملی مؤسسه 

 تغییرات کار، محیط در زياد مشکالت از ناشی را شغلی

 کاري،اضافه مداوم، جايیجابه کنترل، از خارج مداوم

داند می کاري ساعت نظمیبی و زياد کاري ساعت

(Edwards et al., 2000; Ekienabor, 2016اين .) عوامل 

 باريگران و نقش ، تعارضابهام نقش»شامل؛  زااسترس

 رخ زمانی ابهام نقش،. (Fisher, 2001است ) «نقش

 و هاسیاست ناکافی، کارمند اطالعات يک که دهدمی

 ابهام بنابراين، کند.می مبهم دريافت هايدستورعمل

 نکردن درک يا نبودن شفاف از فشار حاصل علت به نقش

شود می ايجاد سازمان در خود از نقش فرد دقیق

(DeZoort & Lord, 1997.) وضعیتی نقش، در تعارض 

 انتظارات، در معرض سو دو از شخص که  دهدمی رخ

 بیان به گیرد.قرار می متضادي فشارهاي و هاخواسته

يک  از شخص که فشارهايی و هاخواسته ديگر انتظارات،

 و فشارهايی هاخواسته انتظارات، با است روروبه آن با سو

دارد  شود، ناسازگاريمی وارد او بر ديگر سويی از که

(Marvian-Hosseini & Lari-Dasht-Bayaz, 2015.) 

 فرد احساس آن در که است موقعیتی نقش، باريگران

 زمانی يا وي و هايتوانايی با کاري توقعات بین کندمی

ندارد  وجود دارد، تناسب اختیار در هاآن انجام براي او که

(Rebele & Michaels, 1990.)  اين در حالی است که

 از يکی آن عمیق بررسی و انسانی نیروي وريبهره

رود شمار میبه سازمانی هر توسعه و پیشرفت هاياولويت

(Sumiyati et al., 2016به .)ترينمهم طوري که از جمله 

 پر دنیاي در را هاسازمان بقاي و دوام که است عواملی

(. Henri et al., 2008کند )می تضمین فعلی رقابت

 کارايی، ربخشی،اث از احساس است عبارت وريبهره

 سخن، ديگر به و سازمان در فرد توانمندي و بازدهی

و  استعداد توان، کار، نیروي از بهینه استفاده و گیريبهره

 Sumiyati et al., 2016; Sapeleانسانی ) نیروي مهارت

                                                                                  
4. Role ambiguity 
5. Role Conflict 
6. Role Overload 
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et al., 2020ها، بهبود تواند به کاهش هزينه(، که می

ت، افزايش رضايت شغلی، افزايش کیفیت و ارايه خدما

 ;Baleshzar et al., 2019تولید و درآمد منجر شود )

Sapele et al., 2020 در همین ارتباط؛ مدلی تحت .)

، جهت کمک به مديران در تعیین عملکرد و عنوان اچیو

وري افراد ارايه شده است که ابعاد اين مدل عبارتند بهره

 تبار، اع، ارزشیابی، انگیزه، کمک، وضوحاز توانايی

در واقع مدل اچیو،  (.et al., 2012 Etebarian) و محیط

عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار بر موارد فوق را به

به دانش و  ؛توانايیداند. وري نیروي انسانی میبهره

هاي کارکنان اشاره دارد. توانايی براي انجام مهارت

آمیز کاري که در سازمان محول شده است. موفقیت

اند، قادرند که ی که آموزش بهتر و بیشتري ديدهکارکنان

از سرمايه، بهتر و بیشتر و به نحو کارآمدتري استفاده 

 Yaghoubi et)کنند و محصول بیشتري تحويل دهند 

al., 2009) .ي کار، محل وضوح؛ به درک و پذيرش نحوه

که پیروان شود. براي آنو چگونگی انجام آن گفته می

ها داشته باشند، بايد براي آندرک کاملی از مشکل 

مقاصد و اهداف عمده، نحوه رسیدن اين اهدف و مقاصد 

 طور کامل صريح و واضح شده باشندهاي آن بهو اولويت

(Bates & Khasawneh, 2005) گام بعدي . کمک؛

آمیز مربوط به کمک و حمايت از فرد براي اتمام موفقیت

تواند انی میهاي سازمفعالیت محوله است. برخی حمايت

شامل مواردي چون بودجه مناسب، امکانات و تجهیزات 

کافی، همراهی ديگر واحدهاي سازمانی و مواردي مشابه 

 Etebarian et) آمیز يک فعالیت باشدبراي انجام موفقیت

al., 2012.)  اصطالح انگیزه به تمايل انجام کار از طرف
                                                                                  
1. ACHIEVE 
2. A= Ability 
3. C= Clarity 
4. H= Help 
5. I= Incentive 
6. E= Evaluation 
7. V= Validity 
8. E= Environment 

پیروان يا انگیزش براي کامل کردن وظیفه خاص 

 ,.Yaghoubi et al)شود آمیز اطالق میاي توفیقگونههب

اشاره به  ،اين بخش از ابزار ؛ارزشیابی. (2009

هاي بازخوردهاي غیررسمی روزانه و همچنین بررسی

اي رسمی از عملکرد فرد دارد. يک فرآيند ارايه دوره

دهد تا به خوبی از بازخورد موثر به فرد اين امکان را می

 ,.Etebarian et al) ي خود آگاه شودوضعیت عملکرد

وقتی فردي از نحوه عملکرد خود آگاه نباشد،  (.2012

غیرمنطقی است که انتظار داشته باشید بتواند آن را 

به نیز ؛ اعتبار. (Yaghoubi et al., 2009) بهبود دهد

تصمیمات اتخاذ شده توسط يک مدير از  معتبر بودن

منابع انسانی اشاره  نظر درستی و قانونی بودن در حوزه

تمامی  که دارد. مديران بايد اطمینان حاصل کنند

ها در مورد افراد منطبق با قوانین و ضوابط تصمیمات آن

 شودهاي سازمان گرفته میو منطبق بر سیاست

(Yaghoubi et al., 2009; Etebarian et al., 2012). 

شود که اصطالح محیط به آن عوامل خارجی گفته می

وانند حتی با وجود داشتن تمامی توانايی، وضوح، تمی

حمايت و انگیزه الزم براي شغل، باز هم عملکرد و 

 ,McCann) دهدوري افراد را تحت تأثیر قرار میبهره

(. رد پاي بحث ارگونومی به بخش کشاورزي را 2004

توان در پراکندگی مطالعات راجرز در رابطه با نوآوري می

(. اگرچه ممکن است Rogers, 1995دنبال کرد )

مطالعاتی در رابطه با ارگونومی انجام شده باشد که 

اي کشاورزان را در محیط مزرعه مورد مطالعه طور ويژهبه

قرار داده باشد. با اين وجود شواهد تجربی از کاربرد يا 

هاي جهاد عدم کاربرد اصول ارگونومی در سازمان

رد. کشاورزي کشور از سوي مديران وجود ندا

اصول  تأثیر چگونگی يزمینه در مختلفی هايپژوهش

ارگونومی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و استرس 

 که گرفته صورت وريبهره ها برشغلی و در نهايت اثر آن

 شده اشاره هاآن تريناي از مهمبه خالصه 1جدول  در

 .است
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 بین متغیرهاي تحقیقخالصه مطالعات انجام شده در زمینه رابطه  -1جدول 

 

با توجه به هدف کلی پژوهش حاضر تحت عنوان 

کارگیري اصول ارگونومی در محیط کار بر بررسی اثر به

وري شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي بهره

گري متغیرهاي استرس شغلی و ا میانجیاستان کرمان ب

چارچوب فرسودگی شغلی، مرور ادبیات و مبانی نظري، 

( و 1 شکل) مفهومی پژوهش طراحی و تبیین گرديد

 شوند:هاي پژوهش بدين شرح مطرح میفرضیه

هاي بکارگیري اصول ( مؤلفه1Hنخست ) فرضیه

وري داري بر بهرهارگونومی تأثیر مثبت و معنی

 ان دارند،کارشناس

هاي بکارگیري اصول ( مؤلفه2Hدوم ) فرضیه

داري بر استرس شغلی ارگونومی تأثیر منفی و معنی

 کارشناسان دارند،

هاي بکارگیري اصول ( مؤلفه3Hي سوم )فرضیه

داري بر فرسودگی شغلی ارگونومی تأثیر منفی و معنی

 کارشناسان دارند،

هاي گري مؤلفه( نقش میانجی4Hي سوم )فرضیه

کارگیري اصول ارگونومی استرس شغلی در رابطه با به

داري بر فرسودگی شغلی کارشناسان تأثیر مثبت و معنی

 دارند،

هاي گري مؤلفه( نقش میانجی5Hي سوم )فرضیه

کارگیري اصول ارگونومی استرس شغلی در رابطه با به

 وري کارشناسان دارند،داري بر بهرهتأثیر منفی و معنی

هاي گري مؤلفه( نقش میانجی6Hي سوم )فرضیه

کارگیري اصول ارگونومی فرسودگی شغلی در رابطه با به

 وري کارشناسان دارند.داري بر بهرهتأثیر منفی و معنی

 

 
چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 نوع رابطه پژوهشگر رابطه متغیرها رديف

1 
بکارگیري اصول ارگونومی در محیط کاار و  

 فرسودگی شغلی

Kaplan & Norton, 2005; Dual & Neumann, 2009; 

Ouellet & Vézina, 2014;  Sadra-Abarghouei, & 

Jafarpour, 2017 
 دارمنفی و معنی

2 
در محیط کاار و   بکارگیري اصول ارگونومی

 استرس شغلی
Dual & Neumann, 2009; Ouellet & Vézina, 2014 دارمنفی و معنی 

3 
بکارگیري اصول ارگونومی در محیط کاار و  

 وريبهره
Kaplan & Norton, 2005; Leblebici , 2012;  Sadra-

Abarghouei, & Jafarpour, 2017; Habibi et al., 2017 
 دارمثبت و معنی

 ;Griffin et al., 2010; Babamiri et al., 2015 سودگی شغلی و استرس شغلیفر 4

Marvian-Hosseini & Lari-Dasht-Bayaz, 2015 
 دارمثبت و معنی

 ;Griffin et al., 2010; Babamiri et al., 2015 وريفرسودگی شغلی و بهره 5

Marvian-Hosseini & Lari-Dasht-Bayaz, 2015 
 دارمنفی و معنی

-Makhbul et al., 2007; Marvian-Hosseini & Lari ورياسترس شغلی و بهره 6

Dasht-Bayaz, 2015 
 دارمنفی و معنی

 اصول

 یــارگونوم

 

 وريرهــبه

 یـفرسودگ

 یـشغل

 استرس

 یـشغل
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 روش تحقیق

هاي پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش

باشد. ها کمّی میو از لحاظ ماهیت دادهکاربردي 

 يپژوهش حاضر، زمینه کهاين به توجه همچنین، با

 را مطالعه مورد متغیرهاي بین ارتباط و نحوه موجود

و  تحلیلی - پیمايشی نوع لذا، پژوهش از کند؛می تبیین

 از استفاده با کوواريانس ماتريس تحلیل بر مبتنی

جامعه آماري مورد  ت.ساختاري اس معادالت يابیمدل

مطالعه در اين پژوهش، متشکل از کارشناسان جهاد 

حجم نمونه بر (. N=1418کشاورزي استان کرمان بود )

Krejcie & Morgan (1970 ،)گیري اساس جدول نمونه

گیري از نفر برآورد گرديد. براي نمونه 306به تعداد 

اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهروش نمونه

 اساس بر نظر مورد جامعه منظور، اين ستفاده شد. برايا

 و استان کشاورزي جهاد سازمان کارشناسان جمعیت

 يک هر و مراکز جهاد کشاورزي کشاورزي مديريت جهاد

 در. تقسیم شدند مجزا ها به طبقاتیشهرستان از

 بین حجم با متناسب نظر مورد نمونه حجم بعد يمرحله

 .دگردي تقسیم مختلف طبقات

 
ي مورد پراکنش جامعه آماري و حجم نمونه -2جدول 

 مطالعه

 شهرستان
حجم 

 جامعه

حجم 

 نمونه
 شهرستان

حجم 

 جامعه

حجم 

 نمونه

 28 131 سیرجان 13 60 ارزوئیه

 15 70 شهربابک 4 18 انار

 2 10 عنبرآباد 15 72 بافت

 5 22 فارياب 14 64 بردسیر

 3 16 فهرج 7 32 بم

 9 42 گنج قلعه 34 158 جیرفت

 68 315 کرمان 3 12 رابر

 5 23 کوهبنان 4 18 راور

 18 82 کهنوج 17 81 رفسنجان

 10 46 منوجان 7 32 رودبار

 4 18 نرماشیر 3 14 ريگان

    18 82 زرند

 نفر 306حجم کل نمونه:  نفر 1418حجم کل جامعه: 

 

اي بود )که با ساختهابزار پژوهش پرسشنامه محقق

، فرسودگی شغلی هاي استرس شغلیسشنامهالهام از پر

Maslach & Jacksonوري ، بهرهHersey & Blanchard 

تدوين  .Hedge et alو اصول ارگونومی در محیط کار 

گرديد( که روايی آن با استفاده از پانلی از متخصصان 

ي سالمت و ترويج و آموزش کشاورزي مورد تأيید حوزه

 با مقدماتی مطالعه از آن پايايی تأيید قرار گرفت. جهت

 جامعه از خارج ايمنطقه در پرسشنامه 30 تکمیل

 مورد مطالعه جامعه به مشابه شرايط با اما آماري،

گرديد. پرسشنامه طراحی شده در پنج بخش  استفاده

هاي تنظیم گرديد. بخش اول مربوط به ويژگی

گويان بود. بخش دوم مربوط به شناختی پاسخجمعیت

قل اصلی )اصول ارگونومی در محیط کار( بود متغیر مست

(. بخش سوم 91/0و شامل چهار مؤلفه بود )پايايی 

باشد و مربوط به متغیر میانجی اول استرس شغلی می

(. بخش چهارم 89/0شامل سه مؤلفه بود )پايايی 

پژوهش مربوط به متغیر میانجی دوم )فرسودگی شغلی( 

(. در 93/0ايی باشد )پايبود که داراي سه مؤلفه می

نهايت بخش پنجم مربوط به متغیر وابسته اصلی 

وري کارکنان( بود که شامل هفت مؤلفه بود ه)بهر

(. مقیاس مورد استفاده براي سنجش هر 87/0)پايايی 

ها طیف لیکرت پنج سطحی بود. در اين يک از مؤلفه

هاي توصیفی، ها از آمارهپژوهش براي تحلیل داده

معادالت  سازيگی و تکنیک مدلهاي همبستآزمون

 win22SPSS فزارهايگیري از نرمساختاري با بهره

 استفاده شد. 8.80LISREL و

 

 نتایج و بحث

هاي آمار توصیفی پژوهش نشان داد که يافته

بود. از لحاظ سابقه  11/42میانگین سنی پاسخگويان 

سال،  10درصد( داراي سابقه کمتر از  36تن ) 104کار، 

سال و  20تا  10درصد( داراي سابقه  5/22)تن  65

 20درصد( داراي سابقه کار بیشتر از  5/41تن ) 120

نفر از پاسخگويان نیز میزان سابقه کار  6سال بودند )

خود را مشخص نکرده بودند(. پراکنش کارشناسان از 

تن  54 ي آن بود کهکنندهنظر رشته تحصیلی بیان

                                                                                  
1. OSIPOW 
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 28درصد( باغبانی،  4/14تن ) 42درصد( زراعت،  5/18)

درصد( ترويج و  1تن ) 3درصد( علوم دامی،  6/9تن )

درصد( گیاهپزشکی،  3/10تن ) 30آموزش کشاورزي، 

درصد( اقتصاد  1/3تن ) 9درصد( شیالت،  5/5تن ) 16

درصد( مکانیزاسیون کشاورزي،  1/4تن ) 12کشاورزي، 

درصد( مرتع  1/5تن ) 15درصد( آبیاري،  3/12تن ) 36

طبیعی و درصد ( منابع 5/4تن ) 13بخیزداري، و آ

ها را درصد( نیز ساير رشته 6/11تن ) 34زيست و محیط

مراکز ها و رشته تحصیلی خود در دانشگاهبه عنوان 

اند )سه تن از پاسخگويان به آموزش عالی عنوان کرده

بررسی وضعیت اين پرسش پاسخ نداده بوند(. 

نشان داد که بیشتر  پاسخگويان از لحاظ سطح تحصیالت

نفر( داراي مدرک تحصیلی لیسانس  187پاسخگويان )

درصد(  75تن ) 219بودند. از لحاظ وضعیت تأهل نیز 

روابط بین درصد( مجرد بودند.  25تن ) 73متأهل و 

سازي در قالب مدل ،پژوهش مفهومیمتغیرهاي مدل 

افزار لیزرل برآورد گرديد. معادالت ساختاري  توسط نرم

 شکلدر قالب  استاندارد هايتخمین از افزارنرم جیخرو

براي  شده گزارش مقدار به توجه با آورده شده است. 2

مقدار  ،3جدول  در هاي برازش مدلهر يک از شاخص

ي آزادي مقدار مناسبی دارد و از سوي کاي دو بر درجه

ي ديگر مقدار شاخص برازندگی، شاخص نرم نشده

ی فزآينده، شاخص برازندگی برازندگی، شاخص برازندگ

هستند که مقدار مناسبی دارند.  90/0تطبیقی، باالتر از 

ي میانگین مجذور خطاي تقريب، نیز کمتر مقدار ريشه

 توانبخش می اين در رو،اين از باشد.می 08/0از 

 اتکاء قابل را آمدهدستبه مدل در شدهبرآورد پارامترهاي

حاکی از آن است که  3 کلی، نتايج جدولطوربه .دانست

 توانمی رو، اين از .دارند مناسبی برازش هاداده مدل با

 قابل را آمده دستبه مدل در شده برآورد پارامترهاي

نشانگرهاي  مقادير بارهاي عاملیدانست. با توجه به  اتکاء

با توجه به ) هاداري آنیها و سطح معنهر يک از سازه

مورد  يکه نشانگرها توان بیان داشت، می(tمقدار 

استفاده با زيربناي تئوري تحقیق تطابق قابل قبولی را 

 t يآماره مقداراز آنجا که  .(5)جدول  دهدینشان م

خارج از نشانگرها مورد نظر شده براي تمامی گزارش

دار یمعندهنده نشان +است،96/1و  -96/1نقاط بحرانی 

د سطح يک درصدر  ي مذکورنشانگرهابودن تمامی 

شده براي هر يک از عاملی گزارش با توجه به بار .است

از بین که  شودمی مشخص (،4نشانگرها )جدول 

 هاي اصول ارگونومی در محیط کار، مؤلفهمؤلفه

اين متغیر  گیريشکل آنتروپومتري بیشترين تأثیر را در

(. 82/0مکنون داشته است )با ضريب ستاندارد شده 

استرس شغلی و رهاي گیري متغیشکلهمچنین در 

هاي خستگی احساسی و تعارض فرسودگی شغلی، مولفه

 76/0و  79/0هاي استاندارد، نقش به ترتیب با ضريب

 متغیر گیريشکل بیشترين تأثیر را دارند. در نهايت، در

( 84/0ي تناسب محیطی )با بار عاملی وري مؤلفهبهره

 دارد. بیشترين اثر را

 
 مدل هاي برازششاخص -3جدول 

 شاخص
ي اندازه

 *مطلوب

مقدار 

 گزارش شده

 3 ≥ 32/2 (df2χ/اسکوير/درجه آزادي ) کاي

 90/0 ≤ 94/0 (GFI) شاخص برازندگی

 90/0 ≤ 91/0 (AGFI) شاخص تعديل برازندگی

 90/0 ≤ 93/0 (NFIشده برازندگی )شاخص نرم

 90/0 ≤ 95/0 (NNFI) نشده برازندگیشاخص نرم

 90/0 ≤ 92/0 (IFIشاخص برازندگی فزاينده )

 90/0 ≤ 96/0 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي 

 (RMSEA) تقريب
08/0 ≥ 067/0 

*Byrne (2016) 
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 پژوهش ينهفته هايسازه گیرياندازه هايمدل اطالعات يخالصه -4 جدول

 سطح يک درصدي در داریمعن **

 

 نترو ومتري

في يو و ي کار

شغلی بيوم اني 

مه  سی روانش اسی

اصول ارگونومی

ابها  نق نق  تعار نق  باري گران

استرس شغلی

0/79

 ک اي  ا  اس کا  

ش صی
 يا ا  اسی   ت ی

 يجانی
ش صي  م  

فرسودگی شغلی

0/76

ک  

ارزيابی

محي 

ا ت ار

وري بهره

ان ي ه

و و 

توانايی

0/36

 

 شده استاندارد روابط علی بین متغیرهاي پژوهش با نمايش بارهاي -2شکل 

 

، در رابطه با آزمون (5نتايج ارايه شده در جدول )

ي اين است که ضرايب تأثیر بین دهندهها نشانفرضیه

ي درونی، در ي بیرونی و متغیر نهفتهمتغیرهاي نهفته

  t-Valuesباشند و مقداردار میدرصد معنی 01/0سطح 

( قرار دارد که نتايج ±96/1ها خارج از نسبت بحرانی )آن

می تأثیر مستقیم کارگیري اصول ارگونودهد؛ بهنشان می

(. 49/0وري کارشناسان دارد )داري بر بهرهو معنی

همچنین، بکارگیري اصول ارگونومی در محیط کار، تأثیر 

( و -41/0داري بر استرس شغلی )معکوس و معنی

( دارد. طبق نتايج بدست آمده، 0-/34فرسودگی شغلی )

داري بر فرسودگی استرس شغلی اثر مستقیم و معنی

( و -37/0(. در نهايت استرس شغلی )36/0د )شغلی دار

 یبیپايايی ترک نوع متغیر مولفه متغیر
روايی 

 تشخیصی
 t ضريب استاندارد شده

اصول 

 ارگونومی

 آنتروپومتري

 58/0 85/0 مستقل

82/0 **35/12 

 28/11** 77/0 کار فیزيولوژي

 06/10** 69/0 شغلی بیومکانیک

 43/11** / .78 مهندسی روانشناسی

 استرس شغلی

 ابهام نقش

 53/0 77/0 میانجی

72/0 _ 
 28/9** 79/0 نقش تعارض

 96/7** 67/0 نقش باريگران

فرسودگی 

 شغلی

 شخصیت مسخ

 50/0 75/0 میانجی

67/0  

 38/8** 76/0 هیجانی يا احساسی خستگی

 46/7** 69/0 شخصی کفايت احساس کاهش

 وريبهره

 توانايی

 62/0 92/0 وابسته اصلی

 ا 80/0

 93/10** 81/0 وضوح

 69/10** 81/0 انگیزه

 94/8** 74/0 کمک

 20/10** 77/0 ارزيابی

 58/11** 84/0 محیط

 75/9** 75/0 اعتبار
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داري بر ( تأثیر معکوس و معنی-44/0فرسودگی شغلی )

وري کارشناسان دارد. به اين ترتیب با توجه به بهره

توان نتیجه ها میو آزمون فرضیه tداري مقدار معنی

هاي مطرح شده در اين پژوهش گرفت که تمامی فرضیه

 . گیرندمورد پذيرش قرار می

 
 تحقیق هايفرضیه آزمون از حاصل نتايج -5 جدول

 فرضیه
 t-Values استاندارد شده ضريب رابطه بین متغیر 

مقادير خطاي 

 استاندارد

آزمون 

 هافرضیه

1H تأيید 064/0 54/7** 49/0 ورياصول ارگونومی و بهره 

2H تأيید 067/0 -11/6** -41/0 اصول ارگونومی و استرس شغلی 

3H  تأيید 079/0 -29/4** -34/0 ارگونومی و فرسودگی شغلیاصول 

4H تأيید 058/0 -34/6** -37/0 ورياسترس شغلی و بهره 

5H تأيید 066/0 -62/6** -44/0 وريفرسودگی شغلی و بهره 

6H تأيید 053/0 67/6** 36/0 استرس شغلی و فرسودگی شغلی 
 سطح يک درصدي در داریمعن **

 

ان اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم با توجه به میز

(، مشخص است 6براي متغیرهاي مکنون مدل )جدول 

کارگیري اصول ارگونومی در محیط کار بر اثر کل به

باشد. اثر کل استرش شغلی می 85/0وري کارکنان بهره

باشد و همچنین می -52/0وري کارشناسان نیز بر بهره

وري اثر هرهصورت مستقیم بر بفرسودگی شغلی فقط به

 2R مقدارهمچنین دارد. همچنین، با توجه به 

متغیر مورد مطالعه در دهد که سه شده نشان میگزارش

قالب مدل، شامل بکارگیري اصول ارگونومی در محیط 

 61کار، استرس شغلی و فرسودگی شغلی توانايی تبیین 

وري کارشناسان سازمان درصد از تغییرات واريانس بهره

 باشند.را دارا میزي کرمان جهاد کشاور

 
 بر کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات تحلیل -6 جدول

 وريبهره

 متغیرها
اثرات 

 مستقیم

اثرات 

 مستقیمغیر

کل 

 اثرات

اصول ارگونومی در 

 محیط کار
49/0 36/0 85/0 

 -52/0 -15/0 -37/0 استرس شغلی

 -44/0 - -44/0 فرسودگی شغلی

 

 گيري و  يش هاد انتيجه

حقیق حاضر در سازمان جهاد کشاورزي استان ت

-کرمان انجام شد. هدف از انجام اين مطالعه بررسی به

کارگیري اصول ارگونومیک در محیط کاري کارشناسان 

سازمان مربوطه بود. در اين تحقیق مشخص شد اگر 

کارگیري اصول ارگونومی در اختیار فرصتی جهت به

و فرسودگی شغلی کارشناسان قرار بگیرد، استرس شغلی 

وري کارشناسان را آنان کاهش يافته و در نتیجه، بهره

دهد. واضح است که رعايت اصول ارگونومی افزايش می

جويی در وقت و انرژي در محیط کاري باعث صرفه

که کارکنان با حداقل صرف طوريشود. بهکارکنان می

انرژي فیزيکی و و روانی حداکثر کار فیزيکی و فکري را 

آورد. ماهیت اي سازمان جهاد کشاورزي به ارمغان میبر

کند که توجه کاري سازمان جهاد کشاورزي ايجاب می

به محیط کاري کارکنان بیش از پیش مورد توجه قرار 

بگیرد. چراکه محیط کاري سالم و عاري از استرس و 

فشارهاي روانی و فیزيکی پويايی رابراي سازمان و افراد 

هاي حاصل اين اساس با توجه به يافتهبه دنبال دارد. بر

شده از تحقیق يکسري پیشنهادات ترويجی و مديريتی 

که  داد حاصل از پژوهش نشان ارايه شده است. نتايج

 وريبهره بر داريمثبت و معنی تأثیر اصول ارگونومی

. دارد کرمان استان کشاورزي جهاد سازمان کارشناسان

ارگونومی در محیط کارگیري اصول به ديگر، عبارت به

 .شد خواهد هاآن شغلی وريبهره افزايش به منجر کار،

 کشاورزي استان، جهاد سازمان مديران راستا، اين در

اهمیت اصول ارگونومی در محیط  کنند سعی بايستی

کار را براي کارشناسان، برجسته سازند. برخی از امورات 

ها را توان آنشخصی به خود افراد بستگی دارد، لذا نمی

مجبور رعايت آن کرد، لذا تغییر نگرش آنان نسبت به 
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تواند مؤثر واقع شود. شرايط کاري و سالمتی خود می

منظور براي اين منظور، تشکیل کارگاهاي آموزشی به

تواند بسیار ترويج اصول ارگونومی در محیط کار، می

طراحی  در بايد مديران اين، بر مفید واقع شود. عالوه

 تالش سازمان بر مبناي اصول ارگونومی درمحل کار 

ي ذکر است که چهار مؤلفهالزم به. جدي داشته باشند

آنتروپومتري، »مهم اصول ارگونومی تحت عناوين 

« بیومکانیک مهندسی و علم کار، روانشناسی فیزيولوژي

دهند، با يکديگر وري را تحت تأثیر قرار میکه بهره

را  هاآنتوان ري که نمیطوارتباط تنگاتنگی دارند. به

جدا از يکديگر در نظر گرفت يا اينکه مرز مشخصی را 

طبق نتايج آنتروپومتري يا  تعیین کرد. هاآنبراي 

ترين مؤلفه بکارگیري ارگونومی در سنجی يکی از مهمتن

باشد. عدم تناسب وسايل کار با گذشت محیط کار می

اين، با دهد. بنابرزمان حالتی غیرطبیعی به بدن می

توان نسبت به آگاهی از اصول آنتروپومتري می

گیري سیستماتیک بدن با وسايل کار اقدام نمود. اندازه

توان با توجه به خصوصیات براي اين منظور می

آنتروپومتري افراد، ارتفاع وسايل کار از قبیل میز، 

صندلی و غیره را تنظیم کرد. فیزيولوژي کار میزان 

تواند گیرد. اين مؤلفه میر میسختی کار را در نظ

وري کارکنان را تحت تأثیر مثبت يا منفی قرار دهد. بهره

شود که مديران سازمان جهاد بر اين اساس پیشنهاد می

کشاورزي استان در واگذاري وظايفی که خارج از توانايی 

باشد، تجديدنظر کنند. زيرا که عوامل و ظرفیت افراد می

هاي آيد که نیازمنديی بوجود میزيانبار ارگونومی زمان

هاي فردي تجاوز کند. ها و قابلیتشغلی از توانمندي

هاي وارده به هاي ناشی از آسیبضمن اينکه هزينه

کارکنان از لحاظ جسمی، روحی و اقتصادي قابل جبران 

هاي رعايت نیست. روانشناسی مهندسی از ديگر مؤلفه

بنابراين، الزم باشد. اصول ارگونومی در محیط کار می

آمیزي ابزار و ي طراحی و رنگاست که مديران به نحوه

سزايی بر روحیه وسايل در محیط کار که تأثیر به

کارشناسان دارد، توجه کافی داشته باشند. در نهايت علم 

بیومکانیک به ساختار و حالت بدن در حین انجام کار 

 مختلف هايبخش حرکت توصیف اشاره داشته و براي

 روزانه هايفعالیت در طی هاآن بر وارد نیروي و نبد

 ثابت از ناشی مداوم فشار شود. واضح استمی استفاده

روي  بر آن تکراري حرکات يا و بدن وضعیت بودن

 در موضعی خستگی ايجاد به منجر بدن عضالت

گردد مديران شود. بنابراين پیشنهاد میمی کارشناسان

حوه طراحی محیط هايی همچون نسازمان مکانیسم

کار کاري براساس استاندارهاي شغلی و سالمتی را به

ببندند تا کارشناسان بتوانند مدام موقعیت خود را در 

دفتر کارشان تغییر دهند. براي اين منظور افراد 

توانند وظايف محوله خود را در چند نقطه انجام می

دهند، اين کار به آنان کمک خواهد کرد تا بتوانند 

 ت جسمی و روحی خود را حفظ کنند. سالم

 ديدگاه طبق نتايج پژوهش مشخص شد که از

تواند اصول ارگونومی در محیط کار می کارشناسان،

 استرس شغلی و فرسودگی شغلی را کاهش دهد. اين

بکارگیري اصول ارگونومی  که است آن از حاکی نتیجه

 در محیط کار از سوي متخصصان و کارکنان سازمان

منجر به کاهش استرس و فرسودگی  اورزيکش جهاد

وري آنان را افزايش خواهد شغلی شده و به تبع آن بهره

داد. توجه به ساختار آنوتومی و فیزيولوژي افراد از 

اهمیت زيادي برخوردار است، زيرا که اين مهم ارتباط 

کارگیري مستقیمی با فرسودگی شغلی دارد. اگر چه به

توان با خصی است و نمیاصول ارگونومی يک مسئله ش

اجبار يا وضع قوانین کارشناسان را ملزم به رعايت آن 

 اين ريزانبرنامه به مديران و  راستا، همین کرد. در

وري و افزايش بهره براي که شودمی پیشنهاد سازمان

کاهش استرس و فرسودگی شغلی در کارشناسان ايجاد 

هايی مشوقتوان با انگیزه کنند. جهت تحقق اين امر می

هاي گیريچون مشارکت دادن کارکنان در تصمیم

ويژه نحوه طراحی محیط کاري و نوع کار، سازمانی به

فراهم کردن تسهیالت رفاهی و تفريحی در سازمان و 

هاي مالی و ارتقاي شغلی آنان را از همچنین حمايت

خطرات فرسودگی شغلی رهانید. بنابراين، براي تحقق 

وري بیشتر کارکنان توجه به بهرهاهداف سازمانی و 

هاي عاليق و انتظارات متفاوت آنان بايد جزو اولويت

مديران سازمان جهاد کشاورزي قرار بگیرد. از طرفی، 

هاي که عدم متقاعد کردن مديران در رابطه با هزينه

رعايت اصول ارگونومی در محیط کار براي سازمان در 

کارگیري آن به تواند گام مؤثري در جهتپی دارد می

باشد. همچنین، نتايج تحقیق گوياي آن است که 
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وري کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان بهره

کرمان تحت تأثیر فرسودگی شغلی و استرس شغلی 

باشد. اين نتیجه حاکی از آن است که استرس شغلی می

وري کارشناسان و به تبع آن فرسودگی شغلی، بهره

دهد. واضح است که کاهش میکشاورزي را تضعیف و 

 موجب اينکه بر عالوه شغلی هايعدم توجه به آسیب

 اجتماعی و عاطفی روحی، جسمی، هايناراحتی ايجاد

 نیروي نحوي به نیز سازمان شود،کارشناسان می براي

 هايهزينه متحمل و دهدمی دست از را خود فعال کاري

تواند یگردد. توجه به حوادث شغلی افراد، ممی زيادي

وري کارکنان و سازمان باشد. بر اين نقطه عطفی در بهره

ريزان اندرکاران، برنامهشود که دستاساس، پیشنهاد می

و مديران سازمان جهاد کشاورزي به اين مهم توجه 

کافی و وافی داشته باشند. نا آگاهی از وظايف شغلی 

ساز فرسودگی شغلی و پیامدهاي حاصل از آن زمینه

د. براين اساس قرار گرفتن افراد متخصص در باشمی

جايگاه واقعی خود فشارهاي روانی وارد بر فرد را کاهش 

هاي آموزشی ضمن خدمت جهت دهد. از طرفی دورهمی

تصدي مشاغل مختلف نقش مهمی را کاهش دادن 

کند بنابراين، توجه مديران شغلی ايفا می استرس

استعدادهاي سازمان جهاد کشاورزي به هماهنگی بین 

 سازمان که نمايد. مهم استفردي و شغلی ضروري می

براي غلبه بر حوادث شغلی همچون خستگی و استرس 

 رضايت و کار راحتی افزايش ايمنی، بهبود به شغلی،

بپردازد،  محیط کاري کارشناسان کیفیت بهبود و شغلی

الزمه اين امر برررسی و تحلیل علل و پیامدهاي 

باشد. از طرفی، شغلی کارکنان میفرسودگی و استرس 

کار زياد، مداوم و يکنواخت، مقدمات استرس و 

فرسودگی شغلی را فراهم نموده و باعث تسريع آن 

کارگیري کارکنان بیشتر براي انجام گردد. بنابراين، بهمی

وظايف شغلی و همچنین گردش شغلی کارشناسان، 

کند. تواند حس خستگی و فرسودگی را از آنان دور می

ها، در نهايت بايد عنوان کرد که مانند ساير پژوهش

باشد. از هايی میپژوهش حاضر نیز داراي محدوديت

توان به نوع متغیرهاي مستقل ها میجمله مهمترين آن

و میانجی اشاره کرد که در اين تحقیق مورد بررسی قرار 

منظور بهبود شود بهبنابراين، پیشنهاد می گرفتند.

کارکنان سازمان جهاد کشاورزي، مسائل وري بهره

مربوط به رهبري در سازمان، ساختار سازمان و غیره نیز 

 ريزان قرار بگیرد.مورد توجه پژوهشگران و برنامه
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