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 چکیده

ها متمایز، تقریباً در طول زمان پایدار و هایی است که یک سازمان را توصیف، آن را از دیگر سازمانجو سازمانی مجموعه ویژگی

بدین ترتیب که دهد. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می

باره بوده و سرانجام کند و این فشار، پیوسته و چندینشخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می

های مهم در کشور است که طبق نظر کارشناسان، گردد. سازمان پزشکی قانونی یکی از سازمانتبدیل میفرسودگی  به احساس

ارکنان این سازمان باال است؛ بنابراین بررسی عوامل جو سازمانی بر فرسودگی شغلی جهت احتمال فرسودگی شغلی در ک

پژوهش حاضر از نوع بنیادی و کاربردی حائز است. این تحقیق به روش توصیفی  .رسدپیشگیری و کاهش آن مهم به نظر می

رکنان سازمان پزشکی قانونی در غرب ( بر روی کا0891-0891ماهه )02نامه در یک مقطع زمانی مبتنی بر تکمیل پرسش

کشور )ایالم، لرستان، کرمانشاه، همدان و خوزستان( انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات 

باشد. حجم نمونه از طریق فرمول ککران استخراج و سپس نمونه آماری از کارکنان های غرب کشور میپزشکی قانونی استان

ها با آمار توصیفی )جدول و نمودار( صورت تصادفی انتخاب شده است. درنهایت دادهارات پزشکی قانونی غرب کشور بهاد

مورد تجزیه و  SPSSاسمیرنف و همبستگی پیرسون( با استفاده از نرم افزار  –توصیف و با آمار استنباطی )آزمون کولموگروف 

گری، نفوذ و گیری، مالحظهعالقگی، فاصلهنی )روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، بیتحلیل قرار گرفته که تمام ابعاد جو سازما

 پویایی و تاکید بر تولید( بر فرسودگی شغلی موثر واقع شدند.

 

 کارکنان، غرب کشور، جو سازمانی، فرسودگی شغلیهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

ترتیب که شخص در محیط کارش بهه علهت عوامهل درونهی و      فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. بدین 

گردد. فرسودگی تبدیل میفرسودگی  باره بوده و سرانجام به احساسکند و این فشار، پیوسته و چندینبیرونی احساس فشار می

ت به انجهام  انگیزی را نسبشود و شخص دچار فرسودگی شغلی، احساس کسالتو نشاط تعریف می انرژی شغلی به عنوان فقدان

زمانی دارد، این احساس را خواههد داشهت کهه بهه چنهد      ستیزنده و همهای همدهد. شخصی که مسئولیترفتار شغلی نشان می

 شود. این امر به خستگی از کار و سرانجام فرسودگی شغلی خواهد انجامید.جهت کشیده می

وای روانی که گاهی با افسردگی همراه است و از تهالش بهرای   توانیم تحلیل قفرسودگی شغلی یا کارزَدگی را از لحاظ لغوی می 

(. فرسهودگی شهغلی ناشهی از    0831پورافکهاری،  شهود تعریهف کهرد )   کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می

(. بهه عبهارت   0870ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم اسهت )نجاریهان و هماکهاران،    خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال

دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طهوالنی مهدت در موقعیهت کهاری سهخت اسهت       

ها برای انجام کار و فعالیهت  (. این ناشی از حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آن0831)فوالدبند، 

ای برای ایجاد و گسترش خشنودی شغلی است )حیدری، فرسودگی شغلی عامل بازدارنده(. 0831)مومنی،  کندکاهش پیدا می

(، 2111شده است. از دیهدگاه الهیس و ههارتلی )    ها شناخته عنوان یکی از عوامل مهم در عملکرد سازمان جوسازمانی به (.0839

طور احساس تعهد نسهبت بهه   شود. همیناطالق می های کارکنان در محیط کارشانجو سازمانی به تصورات، احساسات و ارزش

شهود کهه تحهت ته ثیر عوامهل مختلفهی ماننهد ف های         سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می

نهان را  گیرد. جو سهازمانی نگهرش و رفتهار کارک   های رفتاری افراد در محیط کار قرار میفیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگی

طور مسهتقیم   صورت منفی )مانند غیبت از کار و ترک خدمت( و به وری و رضایت شغلی( و هم به صورت مثبت )مانند بهره هم به

رو با توجه به ت ثیری که جو سهازمانی بهر    دهد. ازاینکنند تحت ت ثیر قرار مییا غیرمستقیم توسط کسانی که در سازمان کار می

یران به ویژه در محیط رسمی پزشکی قانونی، باید جو مناسبی در سازمان ایجاد کنند تا به نحهو مطلهوب   رفتار کارکنان دارد، مد

(. در این مطالعه، جوسازمانی دارای هشهت بعهد   2112های سازمان دست یابند )به نقل از ادمونتون و وسترن، به اهداف و آرمان

 ند از:ا باشد که عبارت( می0918براساس مدل هالپین و کرافت )

 

 : ابعاد جو سازمانی1شکل 
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(. فرسهودگی  2113دانهد )بهه نقهل از جهویتس،      ها می همچنین فاربر فرسودگی شغلی را عدم هماهنگی بین انتظارات و پاداش 

-شغلی پیامدهای نامطلوبی در خانواده، زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی افراد دارد که از مهمترین پیامدهای سازمانی آن مهی 

ههای تحقیقهات پیشهین،    ن به غیبت از کار، ترک خدمت، ت خیرهای متوالی و کاهش کیفیت عملکرد نام برد. براسهاس یافتهه  توا

ای چندبعدی شامل بعدی در نظر گرفت بلکه فرسودگی شغلی باید سازه صورت یک مفهوم تک فرسودگی شغلی را هرگز نباید به

ا مسخ شخصیت و کاهش احساس موفقیت فردی به شمار آورد )به نقهل  های شخصیتی یخستگی هیجانی، تهی شدن از ویژگی

(. مبنای نظری فرسودگی شغلی در این تحقیق، نظریه ماسلج است که براساس آن خستگی عاطفی، 0934از ماسالچ، جکسون، 

از طرف دیگر،  (.0930زدایی از عوامل موثر بر فرسودگی شغلی جو سازمانی است )ماسلج و جکسون، موفقیت فردی و شخصیت

دهد جو سازمانی ت ثیر بسزایی بر رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی دارد. جهو سهازمانی   گروپ نشان میتحقیقات چهل ساله هی

سهازد، تقریبها در طهول زمهان     ها متمایز میکند، آن را از دیگر سازمانهایی است که یک سازمان را توصیف میمجموعه ویژگی

تر بیان کرد: جهو سهازمانی   صورت سادهتوان جو سازمانی را بهدهد. میافراد در سازمان را تحت تاثیر قرار میپایدار است و رفتار 

تهوان جهو سهازمانی را    (. با این دید می0914درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول به کار هستند )فورهند و گیلمر، 

دهد جو سازمانی رابطه مستقیم با توانهایی مهدیر در   ثال، تحقیقات نشان میطور م(. به0992نتیجه رهبری مدیر دانست )بیکر، 

ها همچون توفیق طلبی، قدرت و ... دارد. مبنای نظری جو سهازمانی در  برانگیختن کارکنان با برآورده ساختن نیازهای روانی آن

 باشد که عبارت است از:این تحقیق نظریه هالپین و کرافت می

 

 
 ري جو سازمانی بر اساس نظریه هالپین و کرافت: مبناي نظ2شکل

ها، سازمان پزشهکی  باشد . یکی از این سازمانقوه ق ائیه یکی از قوای سه گانه کشور است که شامل چند سازمان مطبوعه می 

اسهتان   باشهد. سهازمان پزشهکی قهانونی در ههر     توان گفت بازوی راست قوه ق ائیه میقانونی کشور است که در امر دادرسی می

پردازد. معاینات سرپایی از قبیل تصادفات، نهزاع، طهالق و   دارای یک مرکز است که به امر معاینات سرپایی و معاینات اجساد می

باشد. نوع خها  مهراجعین بهه ایهن     .... و معاینات اجساد شامل تمامی موارد مرگ مشکوک )تصادفات، قتل، خودکشی و ....( می
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شود کهه اکثهر مهراجعین بهه     ترین اتفاق خا  زندگی خود هستند )مرگ عزیز، طالق و ...( باعث مییمرکز که معموالً در بحران

این مرکز از نظر روحی حال مساعدی نداشته باشند و ناخواسته اثرات منفی بر کارکنان این سهازمان کهه در تمهاس مسهتقیم و     

 غیرمستقیم با این افراد هستند گذارده شود.

ه تنگاتنگی که بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی وجود دارد، به جستجوی پاسهخ بهه ایهن سهوال هسهتیم      لذا با توجه به رابط

 ای بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی غرب کشور وجود دارد؟که،آیا رابطه

 

 فرضیات پژوهش

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور بین روحیه گروهی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی  -0

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور بین مزاحمت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی  -2

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور بین صمییمیت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی  -8

 داری وجود دارد.ه معنیرابطغرب کشور عالقگی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بین بی -4

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور بین فاصله گیری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی  -1

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور گری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بین مالحظه -1

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور ونی بین نفوذ و پویایی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قان -7

 داری وجود دارد.رابطه معنیغرب کشور بین تاکید بر تولید و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی  -3

 

 روش تحقیق

جامعهه آمهاری در ایهن پهژوهش کلیهه کارکنهان       (. 0871های تحقیق است )دالور، متدلوژی تحقیق برگرفته از تحقیق و فرضیه

 باشد.ت پزشکی قانونی غرب کشور میادارا

لذا از نوع تحقیقهات کهاربردی     این تحقیق بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور بوده،

 باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه و میدانی)پرسشنامه( می باشد.می

 

 یافته هاي تحقیق

 قیق بررسی نرمال بودن متغیرهاي تح

گیرند، از قابلیت اتکاء مناسبی برخوردارنهد، آزمهون    جهت بررسی این نکته که آیا متغیرهایی که مورد بررسی و محاسبه قرار می

ههای آزمهون    اسیمرنف به بررسی نرمال بهودن داده  –گیرد که با استفاده از آزمون کولموگروف  نرمال بودن انحرافات صورت می

-های با توزیع غیر نرمهال، روش  های پارامتری و در جامعههای با توزیع نرمال، روش ه اینکه در جامعهشود. با توجه ب پرداخته می

های تحقیهق   شود و سپس فرضیه ها مشخص می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده می های ناپارامتری به کار گرفته

کنهیم. فرضهیات   ( اسهتفاده مهی  KSاسمیرنف ) -ودن از آزمون کولموگروفگیرند. به منظور بررسی نرمال ب مورد بررسی قرار می

 دهیم:این آزمون را به شکل زیر نمایش می
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 نتایج این آزمون برای متغیرهای پژوهش در ادامه ارائه گردیده است.

 اسمیرنف -: آزمون کولموگروف1جدول

 نتیجه (sigداري )سطح معنی K-S آماره آزمون متغیر

 نرمال 12819 12921 لیفرسودگی شغ

 نرمال 12471 12347 روحیه گروهی

 نرمال 12114 12794 مزاحمت

 نرمال 12971 12479 صمیمیت

 نرمال 12978 12434 عالقگیبی

 نرمال 12811 12919 گیریفاصله

 نرمال 12931 12411 گریمالحظه

 نرمال 12920 12112 نفوذ و پویایی

 مالنر 12111 12737 تاکید بر تولید

 

دار است یا پردازیم. برای بررسی این موضوع که رابطه بین دو متغیر به لحاظ آماری معنیحال به بررسی فرضیات تحقیق می

 کنیم.های زیر را آزمون میخیر، فرضیه

 

 باشد.نشان دهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر مورد بررسی در جامعه می 

 آزمون فرضیه اول:-

  داری وجود دارد.بین روحیه گروهی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی

 : بررسی مقدار همبستگی بین روحیه گروهی و فرسودگی شغلی2جدول 

 فرسودگی شغلی 

 روحیه گروهی

 -12147 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

روحیه گروهی و  توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211داری حاصل از آزمون با ضریب خطای ه سطح معنیبا مقایس

داری وجود دارد. با توجه به منفی بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 شد.باهمبستگی، نشان از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر مورد نظر می
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 آزمون فرضیه دوم:-

 داری وجود دارد.بین مزاحمت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی

 : بررسی مقدار همبستگی بین مزاحمت و فرسودگی شغلی3جدول 

 فرسودگی شغلی 

 مزاحمت

 12342 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

مزاحمت و فرسودگی  توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211داری حاصل از آزمون با ضریب خطای با مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی، نشان از رابطه معنی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر مورد نظر می

 

 یه سوم:آزمون فرض-

 داری وجود دارد.بین صمییمیت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی

 : بررسی مقدار همبستگی بین صمیمیت و فرسودگی شغلی4جدول 

 فرسودگی شغلی 

 صمیمیت

 -12247 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

صمیمیت و فرسودگی  توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211آزمون با ضریب خطای داری حاصل از با مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به منفی بودن عدد ضریب همبستگی، نشان از رابطه معنی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.وجود رابطه معکوس بین دو متغیر مورد نظر می

 

 آزمون فرضیه چهارم:-

 داری وجود دارد.عالقگی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیبیبین 

 عالقگی و فرسودگی شغلی: بررسی مقدار همبستگی بین بی5جدول

 فرسودگی شغلی 

 عالقگیبی

 12348 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد
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عالقگی و بی توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211با ضریب خطای داری حاصل از آزمون با مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به مثبت بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.همبستگی، نشان از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر مورد نظر می

 

 آزمون فرضیه پنجم:-

 داری وجود دارد.گیری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیلهبین فاص

 گیري و فرسودگی شغلی: بررسی مقدار همبستگی بین فاصله6جدول 

 فرسودگی شغلی 

 فاصله گیري

 12721 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

گیری و فاصله توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211با ضریب خطای  داری حاصل از آزمونبا مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به مثبت بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.همبستگی، نشان از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر مورد نظر می

 

 آزمون فرضیه ششم:-

 داری وجود دارد.گری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیحظهبین مال

 گري و فرسودگی شغلی: بررسی مقدار همبستگی بین مالحظه7جدول 

 فرسودگی شغلی 

 گريمالحظه

 -12209 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

گری و مالحظه توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211ون با ضریب خطای داری حاصل از آزمبا مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به منفی بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.همبستگی، نشان از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر مورد نظر می
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 آزمون فرضیه هفتم:-

 داری وجود دارد.نفوذ و پویایی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیبین 

 : بررسی مقدار همبستگی بین نفوذ و پویایی و فرسودگی شغلی8جدول 

 فرسودگی شغلی 

 نفوذ و پویایی

 -12492 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

نفوذ و پویایی و  توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211حاصل از آزمون با ضریب خطای داری با مقایسه سطح معنی

داری وجود دارد. با توجه به منفی بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.همبستگی، نشان از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر مورد نظر می

 

 ضیه هشتم:آزمون فر-

 داری وجود دارد.بین تاکید بر تولید و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی

 : بررسی مقدار همبستگی بین تاکید بر تولید و فرسودگی شغلی9جدول 

 فرسودگی شغلی 

 تاکید بر تولید

 12898 ضریب همبستگی

 12111 داريسطح معنی

 031 تعداد

 

تاکید بر تولید و  توان نتیجه گرفت میان متغیرهایمی 1211داری حاصل از آزمون با ضریب خطای ه سطح معنیبا مقایس

داری وجود دارد. با توجه به مثبت بودن عدد ضریب رابطه معنی فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور

 باشد.یهمبستگی، نشان از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر مورد نظر م

 

 نتیجه گیري

 ها آورده شده است. ها و تجزیه و تحلیل آن در جدول زیر، نتایج آزمون فرضیه 

 ها: خالصه نتایج آزمون فرضیه11جدول

 فرضیه هاي تحقیق نتیجه

 داری وجود دارد.بین روحیه گروهی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی -0 تایید

 داری وجود دارد.بین مزاحمت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی -2 تایید

 داری وجود دارد.بین صمییمیت و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی -8 تایید
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 داری وجود دارد.نیعالقگی و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معبین بی -4 تایید

 داری وجود دارد.بین فاصله گیری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی -1 تایید

 داری وجود دارد.گری و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیبین مالحظه -1 تایید

 داری وجود دارد.کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنیبین نفوذ و پویایی و فرسودگی شغلی  -7 تایید

 داری وجود دارد.بین تاکید بر تولید و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور رابطه معنی -3 تایید

 

 پیشنهادات

کهش را بها   قشر پویها و زحمهت  گردد سازمان پزشکی قانونی به عنوان عامل موثر در آموزش کارکنان بتواند این پیشنهاد می -0

ی آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای موجود آنان آموزش دهد و در ایهن خصهو  اسهتفاده از هرگونهه امکانهاتی بهه       هابرنامه

 باشد.بهترین شکل ممکن ضروری می

ز تجربهه افهراد متخصهص    گیهری ا توان بها بههره  کارکنان باید بدانند که مشکالت جو سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی را می -2

 )مدیران و کارکنان نمونه کشوری( بهبود بخشید.

 هههای جنسههیتی و روانههی و نیازهههای متفههاوت هههای ارتبههاطی هسههتند و الزم اسههت از تفههاوت کارکنههان نیازمنههد مهههارت  -8

 ان مواجه نسازد.هایی کسب کنند تا عدم توجه به نیازهای همکاران، فرسودگی شغلی را با بحرهمکاران، اطالعات و آموزش

ای بر آگاهی کارکنان به عوامل مهوثر بهر فرسهودگی شهغلی     تواند تاثیر قابل مالحظهویژه اینترنت میها و بهاز آنجا که رسانه -4

ای منظور از سواد رسهانه  تواند در این زمینه موثر واقع شود.ای کارکنان، میرو کمک به باال بردن سواد رسانهداشته باشد، از این

 باشد، است.که کدام برنامه و کدام نوع رسانه برای ما مناسب میها و تشخیص اینآشنایی با انواع رسانه، تولیدات آن

های گروههی و وسهایل   افزایش آگاهی کارکنان نسبت به عواقب و پیامدهای روابط خارج از چارچوب سازمانی از طریق رسانه -1

 ارتباط جمعی.

 ههها جهههت بههاال بههردن توانههایی حههل مسههئله در  ویههژه کمههک بههه آنا در بههین کارکنههان و بهههزشناسههایی عوامههل تعههار  -1

 سازمان.

شهود کهه مهدیران سهازمان،     که همه عوامل سازمانی تحت تاثیر جو حاکم بر سازمان قرار دارند، پیشنهاد مهی با توجه به این -7

 شود، انتخاب کنند.مان که باعث فرسودگی شغلی میسبک مدیریتی و رفتارهای مدیریتی خود را در جهت تغییر جو حاکم ساز
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