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Relationship between Job Burnout, Dimensions of Meta-
Emotion and Distress Tolerance in Mashhad Forensic 
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Aims The progress of any organization depends on having healthy and efficient human 
resources. This study aimed to the relationship between job burnout, Distress Tolerance, and 
Dimensions of meta-emotion in Forensic Medicine employees. 
Instrument & Methods This is a descriptive study involving 180 (56 women and 124 men) 
employees in the Forensic Medicine Department of Mashhad in 2020, selected by available 
sampling. After fulfilling the research conditions (more than one year of work experience, 
signing a written consent to participate in research, and have at least a diploma). Forty-
five employees (26 women and 19 men) participated in the study. Data was collected by 
“Demographic Data”, “Burnout Inventory”, “Distress Tolerance”, and “Positive Metacognitions 
and Positive Meta-Emotions” questionnaires. Data were analyzed in SPSS-21 software by T-test. 
Findings The mean score of emotional exhaustion was (2.67±1.55), depersonalization 
was (1.52±1.59), and the personality depersonalization respectively (2.92±1.19), which 
indicated moderate burnout in emotional exhaustion and high burnout in lack of personal 
accomplishment. The correlation coefficient of metacognition and metaemotional dimensions 
and job burnout was -0.649 and had a significant and inverse relationship (p=0.009). Also, the 
correlation coefficient of stress tolerance and burnout was -0.684, which showed a significant 
and inverse relationship between these two variables (p=0.005).
Conclusion Considering the effect of burnout on job performance and its relationship with 
stress tolerance and dimensions of meta-emotion, the importance of reducing environmental 
stressors by organizing job factors, as well as psychological skills training, should be considered.
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 چکیده

برخورداری از نیروی انسانی سالم و وابسته به  پیشرفت هر سازمانی هدف:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرسودگی شغلی، تحمل کارآمد است. 

 پریشانی و ابعاد فراهیجان در کارکنان پزشکی قانونی بود. 

پزشکی قانونی  اداره کارکناننفر از  ١٨٠توصیفی که شامل مطالعه  نیا :روش

در  یر یگبا روش نمونهبود  ١٣٩٩ل سادر  نفر مرد) ١٢٤نفر زن و  ٥٦( مشهدشهر 

 ؛سابقه بیش از یک سال( پژوهش طیپس از احراز شراشد. انجام  دسترس

، )حداقل تحصیالت دیپلمو داشتن  نامه کتبی شرکت در پژوهشامضای رضایت

 آوریجمع برای. در پژوهش شرکت داده شدند) مرد ١٩زن و  ٢٦(نفر  ٤٥

 و پریشانی شغلی، تحمل دموگرافیک، فرسودگی یهانامهپرسش از اطالعات

با  SPSS 21 افزارنرم در هاداده شد. استفاده مثبت فراهیجان و فراشناخت

 . گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد Tاستفاده از آزمون 

 شخصیت مسخ)، ۶۷/۲±۵۵/۱( عاطفی خستگی نمره میانگین :اهافتهی

 متوسط فرسودگی بیانگر که بود) ۹۲/۲±۱۹/۱( شخصی ناکارآمدی و) ۵۹/۱±۵۲/۱(

 بیضر .بود شخصی تحقق نقصان در باال فرسودگی و عاطفی خستگی در

 -۶۴۹/۰برابر  یشغل یو فرسودگ جانیابعاد فراشناخت و فراه یهمبستگ

)۰۰۹/۰=p( ۶۸۴/۰برابر  یشغل یو فرسودگ یشانیتحمل پر یهمبستگ بیضر و- 

  و معکوس را نشان داد. که وجود رابطه معنادار )p=۰۰۵/۰بود (

نیز ارتباط آن  و شغلی عملکرد در شغلی فرسودگی تاثیر به توجه با :گیرینتیجه

 محیطی زاتنش عوامل کاهش فراهیجان اهمیت ابعاد و پریشانی با تحمل

شناختی های روانهمچنین آموزش مهارت شغلی عوامل سازماندهی لهیوسبه

 . بگیرد قرار توجه مورد باید

 یقانون یپزشک ،یفراشناخت، فرسودگی :هاکلیدواژه

 

 ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
 mohsen_doustkam@yahoo.comنويسنده مسئول: *

 

 مقدمه

الزمه پیشرفت هر سازمانی برخورداری از نیروی انسانی سالم و 

کارآمد است. عوامل متعددی در ایجاد سالمت جسم و روان 

یی آنان موثر است که از آو همچنین میزان کار  هاکارکنان سازمان

 کرد. به عامل فرسودگی شغلی اشاره توانیمآنها  نیترمهم

سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن  فرسودگی شغلی،

از خود  ،و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی دیآیموجود به

. [1]فقدان موفقیت فردی است وبیگانگی یا مسخ شخصیت 

فرسودگی شغلی دارای دو بعد درونی و بیرونی است. ابعاد درونی 

بینی و احساس عدم دربرگیرنده خستگی عاطفی، احساس خودکم

موفقیت در کار است. ابعاد بیرونی شامل نگرش منفی نسبت به 

 طور کلی. به]2[شودیمجویانه از کار شغل، زندگی و رفتارهای کناره

فرسودگی شغلی به تغییرات منفی در نگرش، روحیه و رفتار افراد 

. فرسودگی شغلی در ]2[کندیمدر مواجهه با فشار شغلی اشاره 

میزان خفیف، اختالل روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان 

به  .توسعه یافته و ممکن است به یک ناتوانی روانی تبدیل شود

هنمای تشخیص و آماری همین دلیل فرسودگی شغلی در را

. [1]اختالالت روانی در رده اختالالت انطباقی قرار گرفته است

معرفی شد.  سوبلط توس ۱۳۴۱فرسودگی شغلی اولین بار در سال 

وی به معرفی سربازانی پرداخت که دچار خستگی مفرط شده 

سربازانی بودند که قبًال بسیار کارا بوده و اکنون از قبول  نهایابودند. 

گیری داشتند و گردان شده بودند، ناتوانی در تصمیممسئولیت روی

جای کارهای چالشی عالقه نشان به کارهای ساده و روتین به

 . [1]. آنها عالیم فرسودگی و عدم اعتماد به نفس داشتنددادندیم

وجود های مداوم بهاثر استرسفرسودگی شغلی در واقع در 

پزشکی . استرس همیشگی در کار برای عملکرد کارکنان ]3[دیآیم

با توجه به نقش اساسی و  .شودیمتهدید محسوب  قانونی

قضایی، از نظر  یهاپروندهکننده پزشکی قانونی در بررسی تعیین

 یهاصحنهحساسیت موقعیت، و همچنین مواجهه با موضوعات و 

آزاردهنده جرم وجنایت، شاغلین در پزشکی قانونی در حرفه خود با 

احساس چنین  هستند. روهزای متعددی روبعوامل استرس

 تواندیمبعد  هاسالحتی ، مسئولیت سنگین و امکان احتمال خطا

فشار کاری زیاد این افراد به جهت . باعث تنش در فرد مسئول شود

مورد سئوال ، یک پروندهشدن هر چه زودتر ابهامات روشن

قرارگرفتن از طرف وکالی مدافع مجرمین و سعی آنها در هدایت 

شدن هویت ترس از آشکار ،فکر و نظر کارشناس به نفع موکل خود

شدن خود یا خانواده از عام و مورد تهدید واقع یهادادگاهدر  فرد

که بر شاغلین  استاز جمله فشار روانی مضاعفی طرف مجرمین 

پیامدهای سازمانی فرسودگی . ]3[شودیمقانونی وارد  پزشکی

سالمت، افزایش  یهانهیهزوری، افزایش شغلی شامل کاهش بهره

شدن غیرقانونی مدت استراحت بین کار و نیز کاهش غیبت و زیاد

. بدون استشده توسط سازمان کمیت و کیفیت محصوالت ارایه

وری و توجه مسئولیت اصلی مدیران منحصر به افزایش بهره ،شک

به منابع مادی سازمان نیست و مدیریت اثربخش بدون 

درنظرگرفتن عوامل انسانی و توجه به نیازهای روانی کارکنان 

  .[2]پذیر نخواهد بودامکان

در تحقیقات طولی مرتبط با فرسودگی شغلی و مشکالت روانی 

 یهانشانهشده که فرسودگی شغلی با  ناشی از آن نشان داده

افسردگی، اضطراب و دردهای عضالنی ناشی از خستگی مزمن در 

که پزشکان  نشان دادند ]3[و همکاران شریفیان .]2[استارتباط 

در سازمان پزشکی قانونی تهران از تنش کم تا متوسط رنج  شاغل

 افراد،ولی بیشترین عامل تنش در محیط کاری این  ،بردندیم

شده، افراد ی انجامهایبررسبا  ابهام نقش و مسئولیت کاری است.
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با تحمل پریشانی باال در مقابل فرسودگی شغلی مقاومت بیشتری 

تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل  .نشان دادند

 طورتحمل پریشانی به. ]4[اندکردهت هیجانی منفی تعریف الحا

در رشد بینشی جدید درباره  ممه یساختار عنوان ، بهیاندهیفزا

درمان  روانی و همچنین پیشگیری و یهابیآسشروع و ابقاء 

. افراد با تحمل پریشانی پایین در یک تالش ]5[مشاهده شده است

نظمی رفتاری ناکارآمد برای مقابله با هیجانات منفی دچار بی

اد و با پرداختن به رفتارهای مخرب مانند مصرف مو شوندیم

. آنان این ندیآیممخدر، در صدد تسکین درد هیجانی خود بر 

و عملکردشان کاهش قابل  دانندیمهیجان را غیرقابل تحمل 

ی هامهارتنشان داد که آموزش  ]6[زمانی. ]5[ابدییمی امالحظه

است و  موثر ی اختالل افسردگیهانشانهتحمل پریشانی بر کاهش 

. بنابراین، بردیمظرفیت تجربه و تحمل حاالت روانی منفی را باال 

شناختی و بررسی و ارتقاء ابعاد آن در توجه به این سازه مهم روان

نقش مهمی در سالمت روان این  تواندیمکارکنان پزشکی قانونی، 

افرادی که که  دهدیمنشان شواهد تجربی افراد داشته باشد. 

تنظیم هیجانی و فراهیجانی ناقصی دارند به احتمال  یهاییتوانا

مفهوم  .]6[شوندیممحیط کار  خیلی زیاد دچار مشکالت رفتاری در

عنوان معرفی شد. او فراهیجان را به گاتمنفراهیجان توسط 

هیجانات"  دربارهاز افکار و احساسات  یامجموعه"سازماندهی 

عاطفی افراد  یهاواکنش ،به سخن دیگر .]5[تعریف کرده است

. شودیمفراهیجان نامیده  کنندیمنسبت به عواطفی که تجربه 

هیجاناتی هستند که در پاسخ به هیجانات دیگر  ها،فراهیجان

 هاجانیه. [6]دهندیمرخ  ،برای مثال احساس گناه در مورد خشم(

جمله سوگیری در  بر طیفی از فرآیندهای شناختی از توانندیم

. [7]اثر بگذارند هایر یگو تصمیم هاقضاوتافظه، توجه و ح

، احساس خوب و شودیمرو هنگامی که فرد با یک موقعیت روبه

های وی کافی نیست. او تنهایی برای کنترل هیجانبینی، بهخوش

نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته 

. در مجموع، فراهیجان ما 8][خود را کنترل کند یهاجانیهباشد تا 

پذیری بیشتری به وقایع محیطی با انعطافکه  سازدیمرا قادر 

افرادی که  همچنین شواهد تجربی ثابت کرده  .متنوع پاسخ دهیم

به  ،تنظیم هیجانی و فراهیجانی ناقصی دارند یهاییتواناکه 

احتمال خیلی زیاد دچار مشکالت رفتاری در محیط کار 

 . [9]شوندیم

شده و با توجه به اهمیت موضوع با عنایت به مطالب عنوان

ی متاثر از هابیآسفرسودگی شغلی در کارکنان پزشکی قانونی و 

آن، نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر برای کاهش تاثیرات سوء و 

. با توجه به اینکه بنا به اطالعات در شودیممخرب آن مشاهده 

ینه بررسی روی مجموعه ی داخلی در زمهاپژوهشدسترس در 

متغیرهای پژوهش (فرسودگی شغلی، تحمل پریشانی و ابعاد 

فراهیجان) در جمعیت کارکنان پزشکی قانونی تاکنون مقایسه 

ی صورت نگرفته است، لذا پژوهش حاضر به بررسی اشدهکنترل

رابطه معناداری بین فرسودگی شغلی، تحمل پریشانی و ابعاد 

 پزشکی قانونی پرداخت.فراهیجانی در کارکنان 

 
 هاابزار و روش

پزشکی  اداره کارکناننفر از  ١٨٠توصیفی که شامل مطالعه  نیا

با بود  ١٣٩٩ل در سا نفر مرد) ١٢٤نفر زن و  ٥٦( مشهدشهر قانونی 

 طیپس از احراز شرا انجام شد.  در دسترس یر یگروش نمونه

کتبی شرکت نامه امضای رضایت ؛سابقه بیش از یک سال( پژوهش

زن و  ٢٦(نفر  ٤٥، )حداقل تحصیالت دیپلمو داشتن  در پژوهش

 در پژوهش شرکت داده شدند.صورت داوطلبانه مرد) به ١٩

 آوری شد:های زیر جمعنامهوسیله پرسشاطالعات به

شامل سن، جنس، سابقه خدمت و  دموگرافیک: نامهپرسش

 بود. التیتحص

و  مزالچتوسط نامه این پرسش :نامه فرسودگی شغلی مزالچپرسش

 ،داشت سئوال ٤٧نامه در آغاز این پرسش .[10]طراحی شد جکسون

کاهش یافت.  سئوال ٢٥اما در تحلیل عاملی بعدی این مقدار به 

دیگر تعداد  یهانمونهصورت گرفته در  یهایعاملدر نهایت تحلیل 

عنوان عدد رساند و این نسخه به ٢٢نامه را به این پرسش سئواالت

نامه سه زیرمقیاس دارد که نسخه نهایی مطرح شد. این پرسش

زوال شخصیتی و مشکالت  ؛فرسایش احساسیز عبارت هستند ا

نامه نشانگان فرسودگی شغلی شخصی. همچنین در این پرسش

هم بر اساس شدت عالیم و هم بر اساس فراوانی عالیم مورد 

بررسی پایایی سه  به ]11[و همکاران عزیزی. ردیگیمسنجش قرار 

آنها ضریب آلفای  .نامه پرداختندمقیاس موجود در این پرسش

و مشکالت  ٦٢/٠زوال شخصیتی را  ،٨٨/٠ فرسودگی احساسی را

. همچنین با انجام تحلیل عاملی ندگزارش نمود ٧٧/٠فردی را 

گذاری نمره قرار دادند. تاییدنامه مود تاییدی روایی این پرسش

 ٧نامه فرسودگی شغلی مزالچ بر اساس طیف لیکرت پرسش

) تا ٠که در ابتدا در دو آیتم فراوانی و شدت از هرگز ( استی انقطه

-٤( سئواالتو الزم به ذکر است که  شودیمگذاری ) نمره٦هر روز (

. دنشویمگذاری صورت وارونه نمره) به٢١-١٩-١٨-١٧-١٢-٩-٧

-١٦-١٤-١٣-٨-٦-٣-٢-١( سئواالتی هیجانی شامل زیرمقیاس فرسودگ

) و زیرمقیاس نقصان ٢٢-١٥-١١-١٠-٥زدایی () زیرمقیاس شخصیت٢٠

 .]11[است) ٢١-١٩-١٨-١٧-١٢-٩-٧-٤تحقق شخصی (

و  بئرنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت پرسشنامه پرسش

 بئرنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت های پرسشگویه :]12[آمونته

یندهای شناختی و آآ بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فر و مونته

برانگیز است که های چالشهیجانی هنگام مواجهه با موقعیت

 .کیفی است ایشده در مطالعهانجام یهامصاحبهبرگرفته از 

ها با گویه وجود دارد که هر آزمودنی به این گویه ١٨مجموعًا 

) کامًال مخالف(تا ) موافق کامالً (از ی انقطه ٥طیف لیکرت مقیاس 

مقیاس نامه به سه خردههای این پرسشگویه .دهدیمپاسخ 

که عبارت هستند از الف: اعتماد به  اندافتهیاختصاص 

سازی افکار و هیجانات پایدار؛ ب: اعتماد به تفسیر خاموش

عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم هیجانات خود به
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رای حل مساله؛ ج: اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف ذهن ب

ها برای عوامل مربوطه به پذیر. محدوده بارگذاری گویهانعطاف

سازی (اعتماد به خاموش ١ برای عامل ٨١/٠تا  ٥١/٠شرح زیر است: 

(اعتماد  ٢برای عامل  ٧٢/٠تا  ٤٥/٠ ؛افکار و احساسات نگهدارنده)

عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش به تفسیر احساسات خود به

برای عامل  ٧٨/٠تا  ٥٧/٠فوری و تنظیم ذهن برای حل مساله) و 

پذیر و به نفس در تنظیم سلسله مراتب اهداف انعطاف (اعتماد ٣

عوامل برای  ٨٥/٠و  ٧٦/٠، ٨٥/٠عملی). ضرایب آلفای کرونباخ با 

 ١٨نامه نهایی ترتیب باال بودند. در مجموع، پرسشبه ٣و  ٢ ،١

دارای اعتبار سازه خوب و همسانی که  رسدیمنظر ای بهگویه

)، ١٦-١٣-١٠-٤-١شامل ( ١گویه  سئواالت درونی مناسبی باشد.

) ١٨-١٥-١٢-٩-٦( ٣گویه  سئواالت) و ١٧-١٤-١١-٨-٥( ٢گویه  سئواالت

موافق  کامالً ) تا ١مخالف ( کامالً صورت از به گذاری آن. نمرهاست

طور ) به١٦-١٣-١٠-٤-١( سئواالت) است. البته الزم به ذکر است که ٥(

مبین  ٣و  ٢های عامل گویه. شودیمگذاری معکوس نمره

و  استبیانگر فراهیجان منفی  ١فراهیجان مثبت و گویه عامل 

معکوس عامل  های دوم و سوم و نمرهنمره کل از مجموع عامل

 .دیآیمدست اول به

زیرمقیاس  ۴ماده و  ۱۵دارای  :[13]تحمل پریشانینامه پرسش

گذاری . نمرهاستجذب، ارزیابی و تنظیم  است که شامل تحمل،

از کامًال موافق (نمره  یانقطه ۵صورت طیف لیکرت نامه بهپرسش

 ۶ سئوالالزم به تذکر است که  ) است.۵) تا کامًال مخالف (نمره ۱

ها نمرات زیرمقیاس .شودیمگذاری صورت معکوس نمرهبه

جذب  ؛)۵-۳-۱ یهاسئوالتحمل ( :دست خواهد آمدترتیب زیربهبه

نمرات باال  ).۱۴-۱۳-۸) و تنظیم (۱۲-۱۱-۱۰-۹-۷-۶ارزیابی ( ؛)۲-۴-۱۵(

ضرایب آلفا  .[13]در این مقیاس نشانگر تحمل پریشانی باالست

و برای  ٨٢/٠، ٧٨/٠، ٧٢/٠، ٧٠/٠ترتیب ها بهمقیاسبرای این خرده

 یاطبقهدست آمده است. همبستگی درونبه ٨٢/٠کل مقیاس 

بود. همچنین، مشخص شده که این  ٦١/٠ ماه، ٦پس از گذشت 

مقیاس دارای روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی است. در 

 آلفای کرونباخ کل مقیاس ،و همکاران اسماعیلی نسبپژوهش 

نیز، میزان آلفای کرونباخ  ]11[و همکاران شمسدست آمد. به ٨٦/٠

گزارش کردند و اعتبار بازآزمایی این  ٦٧/٠نامه را نیز این پرسش

نامه در گزارش کردند. همچنین اعتبار پرسش ٧٩/٠نامه را پرسش

 .محاسبه شد ٩١/٠حاضر با روش آلفای کرونباخ  پژوهش
و  کسب شد.شابور یاخالق دانشگاه آزاد ن تهیکمی از مجوز اخالق

داده  نانیکنندگان اطماخالق پژوهش، به شرکت تیمنظور رعابه

 .خواهد ماند یآمده کامأل محرمانه باقدستهاطالعات ب که شد

وتحلیل قرار گرفتند. برای مورد تجزیه SPSS 21افزار در نرم هاداده

 سنجشدرصد استفاده شد. برای  و از میانگین هاهدادتوصیف 

اسمیرنوف استفاده شد. -فواز آزمون کولموگر هادادهبودن نرمال

انجام گرفت. سطح  T ها با استفاده از آزمونمقایسه بین گروه

  .در نظر گرفته شد ۰۵/۰ها داری تمامی آزمونمعنی
 

 هاافتهی

 %۲/۴۶. را تکمیل نمودند هانامهپرسشنفر  ۴۵همه 

این  %۶/۳۹کنندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و شرکت

 %۷۰گروه دارای مدارک کارشناسی ارشد و باالتر بودند. سابقه کار 

 ).۱سال بود (جدول  ۱۵کنندگان کمتر از شرکت
 

ر پزشکی قانونی نفر از کارکنان شاغل د ۴۵شناختی مشخصات جمعیت) ۱جدول 

 ۱۳۹۹مشهد در سال 

 درصد تعداد متغیر

 یتجنس
۸/۵۷ ۲۶ زن  

۲/۴۲ ۱۹ مرد  

 تحصیالت

۴/۴ ۲ دیپلم  

۸/۸ ۴ فوق دیپلم  

۲/۴۶ ۲۱ لیسانس  

۸/۱۹ ۹ فوق لیسانس  

۸/۱۹ ۹ دکترا  

 (سال) سابقه کار

۸/۸ ۴ ۵کمتر از   

۴/۲۶ ۱۲  ۱۰تا  ۵  

۲/۳۵ ۱۶  ۱۵تا  ۱۱  

۶/۲۸ ۱۳  ۱۵باالی   

 

فرسودگی  %۲/۳۵کنندگان، فرسودگی هیجانی زیاد و شرکت ۴۵%

کنندگان در پژوهش شرکت %۲/۶۸هیجانی متوسط داشتند و 

 ).۲نقصان تحقق شخصی باال داشتند (جدول 

 
ر نفر از کارکنان شاغل د ۴۵فراوانی میزان ابعاد فرسودگی شغلی ) ۲جدول 

 ۱۳۹۹پزشکی قانونی مشهد در سال 

 درصد تعداد فراوانیسطح  فرسودگی شغلی

 فرسودگی هیجانی

 ۸/۱۹ ۹ کم

 ۲/۳۵ ۱۶ متوسط

 ۴۵ ۲۰ زیاد

 زداییشخصیت

 ۸/۶۳ ۲۹ کم

 ۸/۸ ۴ متوسط

 ۴/۲۷ ۱۲ زیاد

 نقصان تحقق شخصی

 ۱۲ ۵ کم

 ۸/۱۹ ۹ متوسط

 ۲/۶۸ ۳۱ زیاد

 

 -۶۴۹/۰برابر و فرسودگی شغلی  جانیفراهابعاد ضریب همبستگی 

همچنین ). p=۰۰۹/۰داشتند (معنادار و معکوس  ایرابطه و بود

 -۶۸۴/۰برابر تحمل پریشانی و فرسودگی شغلی  ضریب همبستگی

معنادار و معکوس بین این دو متغیر را نشان  رابطهکه وجود  بود

 .)p=۰۰۵/۰داد (
 

 بحث

گانه ابعاد مختلف فرسودگی در این مطالعه از روش بررسی سه 

 نقصان تحققو  زداییهیجانی، شخصیت فرسودگیشغلی یعنی 
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افراد خستگی  %۴۵نشان داد که  هایبررس شخصی استفاده شد.

 آنان خستگی هیجانی متوسطی داشتند. %۲/۳۵هیجانی زیاد و 

جعفری و همچنین تحقیقات  [14]و همکاران اکسیادر مطالعات 

، شدت فرسودگی شغلی در پرستاران نظامی ]15[و همکاران عراقی

زدایی در سطح پایین و عدم در بعد خستگی عاطفی و شخصیت

جز بعد خستگی کفایت شخصی در سطح باالیی بودند که به

و  لینهمچنین  .استحاضر همسو  مطالعهعاطفی، باقی نتایج با 

 فرسودگی شغلیمیزان ، همکاران، در انگلستان نیز در مطالعه خود

 . ]16[اندکردهط گزارش متوس حد در را کارکنان در

در رابطه با وجود رابطه معنادار و معکوس ابعاد فراهیجانی و 

 و پورحسن آبیتحمل پریشانی با فرسودگی شغلی نیز با مطالعات 

که افراد با ابعاد  دهدیمهمخوانی دارد و نشان  ]17[همکاران

فراهیجانی و تحمل پریشانی باال، کمتر از افراد با قابلیت کمتر در 

 . رندیگیمدر معرض فرسودگی شغلی قرار  رهایمتغاین 

فرسودگی شغلی در بعد عدم داد که نشان  این مطالعه یهاافتهی

 الکفایت فردی بیشتر از ابعاد دیگر فرسودگی شغلی و در حد با

 یاافتهرشدی فراهیجان که افرادی داده که تحقیقات نشان .بود

 خود کارهای در افراد این کنند و برقرار بهتر ارتباط قادرند دارند،

 اجتماعی یهامهارت هم آن علت و بود خواهند خوبی همراهان

 که گفت توانیم فوق نتایج تبیین در. ]17[آنها است پیشرفته

 موثر افراد اجتماعی رشد و فردی اجتماعی، زندگی در فراهیجان

 تحت قویاً  هاسازمان در شاغل افراد اجتماعی اثربخشی رشد. است

 دارای افراد .استآنها  اعضای هیجانی و اجتماعی هایکفایت تاثیر

 اعمالی و احساسات افکار، توانندینم اغلب تحمل پریشانی ضعیف

 در اغراق خشم، همچون هیجانی یهاحالت از گرفته نشات که را

 ابعاد و کیفیت این و کنند تنظیم را اضطراب است و سازیمنفی

ت المداخرو از این. دهدیم قرار تاثیر تحت را دیگران با روابط

شغلی  یهااسترسکاهش ارتقاء سالمت روان،  برایشناختی روان

 .رسدیمنظر ضروری بهو افزایش سازگاری در محیط کار؛ 

 در روش این از حاصل نتایج و بود یاسهیمقا نوع از پژوهش

 علی استنباط رابطه امکان آزمایشی، چون ییهاوهیش با مقایسه

 نامهپرسش از همچنین استفاده. کندینم فراهم را متغیرها بین

 از مزاحم برخی متغیرهای کنترل در ناتوانی و خودگزارشی

با همچنین بود.  حاضر مطالعه عمده ضعف نقاط و هامحدودیت

از مراکز پزشکی قانونی این پژوهش فقط در یکی توجه با اینکه 

 .به جوامع دیگر نیستتعمیم قابل  ه است،انجام شد

با درنظرداشتن عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان، پیشنهاد 

ت سازمانی از قبیل افزایش البا تمهیدات خاص و مداخکه  شودیم

ترغیب کار کاهش ساعت کاری، ثبات کاری و حیطه عملکردی، 

 یهاتیحما، هایر یگدادن کارکنان در تصمیمگروهی، شرکت

 یهاابهامشغلی و خدمات رفاهی بیشتر، کاهش تعارضات و 

اثرات مضر فرسودگی شغلی بر کارکنان را تا حد ممکن  ،شغلی

 کاهش دهند.

 

 گیرینتیجه

سالم و  یانسان یرویاز ن یبرخوردار  یهر سازمان شرفتیالزمه پ

سالمت جسم و روان  جادیدر ا یکارآمد است. عوامل متعدد

ثر است که وآنان م آییکار  زانیم نیسازمان و همچن کیکارکنان 

 یهاو مهارت یشغل یبه عامل فرسودگ توانیآنها م نیتراز مهم

لزوم توجه  انگریب نیا کهاشاره کرد  مقابله با آن یشناختروان

 .استو رفع آن  یشغل یمسووالن به علل فرسودگ شتریب
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