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 چکیده
با استفاده از ابزار پرسشنامه مي باشدد  هددف ا د      تحليلي -و از لحاظ روش توصيفي كاربردی هدف حاضر از لحاظ پژوهش

كاركنان مي باشدد  جامهده    خدمت ترک بر تما ل شغلي فرسودگي و شغلي استرس مسموم، سازماني جو تاثير پژوهش بررسي
نفر محاسبه شد  روا ي  011ق شهر مشهد بوده اند و تهداد نمونه با استفاده از فرمول كوكران آماری پژوهش، كاركنان اداره بر

سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان حوزه روانشناسي مورد تأ يد قرار گرفت، پا ا ي آن نيز با آزمون آلفدای كرونبدا    
كاركنان اداره بدرق شدهر مشدهد بدا      بي  در محقق توسط ي،پا ا  و روا ي تهيي  و تأ يد از پس محاسبه شد  پرسشنامه 1870

اسدتفاده    spssشد  برای تجز ه و تحليل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افدزار  توز ع روش نمونه گيری تصادفي ساده
پدژوهش از   نشان داد كه در نها ت برای بررسي فرضديات يرنوف غيرنرمال بودن داده ها را اسم شده است  آزمون كولموگروف

آزمون رگرسيون خطي ساده استفاده شده اسدت  نتدا ت تحليدل رگرسديون نشدان داد كده جدو سدازماني مسدموم بدا ضدر              
Beta=0.799  رگرسيون عدد بودن مثبت تاثير مثبت و مهناداری بر ترک خدمت كاركنان دارد  همچني (R=0.799) ا د   به 

دارد  ادامده   وجدود ( وابسته متغير)و ترک خدمت كاركنان ( مستقل متغير)وم جو سازماني مسم ميان مستقيم رابطه مهنا بود كه
 تاثير مثبت و مهناداری بر ترک خدمت كاركنان دارد  همچندي   Beta=0.769 افته ها نشان داد كه استرس شغلي با  ضر   

و ترک خدمت ( وابسته متغير)استرس شغلي  ميان مستقيمي رابطه مهنا بود كه ا   به (R=0.769) رگرسيون عدد بودن مثبت
 تاثير مثبت و مهناداری بر ترک خدمت كاركندان  Beta=0.809دارد  فرسودگي شغلي با ضر    وجود( مستقل متغير)كاركنان 
و ( مسدتقل  متغير)فرسودگي شغلي  ميان مستقيمي رابطه مهنا بود كه ا   به (R=0.809) رگرسيون عدد بودن مثبتداشت و 

 دارد   وجود( وابسته متغير)ترک خدمت كاركنان 

  جو سازماني مسموم، استرس شغلي، فرسودگي شغلي، ترک خدمت كاركنان :کلیدی واژگان
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تمایل  بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر
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 مقدمه
 كاهش ناشى از هاى هز نه و مستقيم هاى هز نه جد د، كاركنان آموزش و هدا ت استخدام، انتخاب، از هز نه های ناشى

 شغل ترک از ناشى هاى غيرمستقيم هز نه اجتماعى، سرما ه دادن دست از و هماند باقى كاركنان بر فشار كاركنان، روحيه

 هاى روش و ها سياست سازمان، ترک پد ده بروز از قبل توانند مى كنند، درک را مهم بتوانند ا   كه ها ى هستند  سازمان

 ز ادى هاى كه، سازمان است ساسا همي  گيرند  بر بكار خود توانمند و كارا انسانى منابع نگهدارى و حفظ مؤثرى براى

 خود انسانى منابع نگهدارى براى ها ى حل و راه ها مدل ها، نظام سمت به حركت حال در ،مشكل ا   كردن برطرف براى

 به تما لشغلى  كي د گر از عامل مؤثر بر  فرسودگى كه دهند مى نشان هستند  شواهد پژوهشي نشان داده كه پژوهشى

 به و كرده مستأصل را فرد كند، مى وارد فرد به كه روانى فشار با شغلى كه فرسودگى صورت   باشد  بد مى شغل ترک

 آن و نظا ر داروها سوءمصرف نفس، عزت كاهش حرفه، ترک و جابجا ي به تما ل مكرر، های غيبت عالئمى مثل، صورت

 (  0328)زارع و همكاران،  كند مى فراهم را فرد در خدمت ترک به تما ل زمينه و شده ظاهر فرد رفتار در ها،
 محيطي است ممك  مسموم و ناسالم جو برعكس و شده سازماني عملكرد و تهامالت بهبود باعث تواند مي سالم سازماني جو
(  عوامل 0321)زارع و همكاران،  باشد داشته سازمان و افراد عملكرد بر را منفي اثرات و آورده بوجود استرس و سوءظ  از پر

مي تواند محيط سالم سازمان را به  ک محيط پرتنش و پر استرس تبد ل كند   كي از مواردی كه مي تواند زمينه  متهددی
ساز استرس شغلي شود، جو مسموم سازماني است  جو سازماني بيان كننده درک كاركنان از بستر سازمان است  جو سازماني 

ميم گيری ها دارد  در واقع جو مسموم سازماني محصول تزر ق مفهوم مسموم تأثيرات منفي در ذه ، بهره وری، عملكرد و تص
(  استرس شغلي  كي از عوامل اساسي در كاهش بهره 0321)كاظمي و همكاران،  سميت سازماني به كالبد جو سازماني است

گاه های كاری ز ست وری سازمان ها محسوب مي شود  امروزه استرس به  كي از گسترده تر   و پر هز نه تر   مشكالت
  بررسي ها نشان داده كه استرس های شغلي بسيار جدی تر از د گر از عوامل استرس زا همچون مشكالت تبد ل شده است

خانوادگي و مالي است  استرس شغلي مي تواند باعث كاهش سالمت عمومي كاركنان، نيروی ابتكار و خالقيت و تالش افراد 
 و فيز ولوژ ک عاطفي، فشارهای دسته سه به كاری، استرس مقابل در انساني الهمل عكس(  0328) وسفي و همكاران،  شود

 منفي طور به كه است عصبي تحر ک و افسردگي خشم، اضطراب، استرسي، چني  پيامدهای  شود مي تقسيم رفتاری
 بر  عامل  ک شغلي س(  استر0327)مند علي زاده و جواهری،  دهد مي قرار تأثير تحت را وظا ف اجرای و شغلي عملكرد

 توانا ي و كار محل )انتظارات( در ها خواسته تهادل بي  عدم كه افتد مي اتفاق زماني شغلي باشد  استرس مي ترک شغل
 (   0321)جهفری و همكاران،  آ د به وجود كاركنان

 آنها مد ران و سازمان های واریدش از بزرگي بخش اند در افته تجربه و موجود دانش  اری به مد ر تي مسائل  اندركاران دست
 منابع و بودجه كمبود از ناشي هميشه سازمان اهداف به نيافت  دست  است مرتبط انساني نيروی مسائل  با غيرمستقيم و مستقيم

 رامرا وسيله ا نكه بر عالوه فرد برای كار  است انساني نيروی  هني سازمان هر رك  تر   بنيادی از متأثر بلكه نيست؛ مادی
 كشمكش، از پر و زا تنش محيط  شود مي محسوب مهنوی و اجتماعي رواني، سالمت كننده تهيي  است، زندگي و مهاش

 های سازمان تأسيس زمان از شغلي فرسودگي  كند مي شغلي فرسودگي دچار را او و تهد د را فرد اجتماعي و رواني سالمت
 شغلي فرسودگي  شود مي بحث ها سازمان در شغلي فرسودگي گيری همه از امروزه كه جا ي تا است؛ شده تشد د بوروكراتيک

 خدمت، ترک و غيبت آنها، تر   مهم از كه گذارد مي جای بر سازمان و فردی اجتماعي، زندگي خانواده، در متهددی عوارض
(  با 0322است )كوهي،  نهمكارا با فردی بي  تهارضات و شغل تغيير تضاد، شناختي، روان مختلف شكا ات متوالي، تأخيرهای
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توجه به مطال  بيان شده در پژوهش حاضر به دنبا پاسخگو ي به سوال ز ر هستيم: جو سازماني مسموم، استرس شغلي و  
 فرسودگي شغلي چه تأثيری بر  تما ل ترک خدمت كاركنان دارد؟

 

 پیشینه پژوهش
 نقش نظرگرفت  در با كاركنان خدمت ترک قصد بر شغلي فرسودگي تاثير، (، پژوهشي با عنوان0327زعفرانچي )و  قراخاني
 عاطفي خستگي كاهش باعث كاركنان استرس كاهش جهت در اقداماتي انجام دادند  سازماندهي ،شغلي رضا ت ميانجي
 در افت و شاغل فرد ميان فاصله كاهش جهت اقداماتي  گردد مي كاركنان شناختي و هيجاني فاصله ا جاد مانع و گرد ده

 افزا ش و سازمان های پيشرفت در كارمندان نقش سازی شفاف و كاهد مي كارمندان در بدبيني بروز از او خدمات دگانكنن
   است سهيم آنها كفا تي بي حس كاهش در آنان، كارآمدی حس

 استرس گر ميانجي نقش تبيي : شغل ترک به تما ل و سازماني مسموم جو ،(، پژوهشي با عنوان0321) كاظمي و همكاران
 و مثبت تأثيری شغلي فرسودگي ا جاد در شغلي استرس شد مشخص پژوهش انجام دادند  نتا ت ،شغلي فرسودگي و شغلي

 غيرمستقيم صورت به سازماني مسموم جو دادند نشان پژوهش نتا ت  ندارد تأثيری  شغل ترک به تما ل در ولي داشته، مهنادار
   شود مي شغل ترک به تما ل باعث شغلي فرسودگي و استرس گرميانجي نقش گرفت  نظر در با و

 و شغلي استرس ميانجيگر نقش تبيي : شغل ترک به تما ل و سازماني مسموم جو، (، پژوهشي با عنوان0321) زارع و همكاران
 شغل ترک به تما ل ا جاد در مستقيم گونه به سازماني مسموم جو كه دادند نشان پژوهش انجام دادند  نتا ت ،شغلي فرسودگي

 پژوهش نتا ت اساس بر چني ، هم  دارد مهنادار و مثبت تاثيری شغلي استرس ا جاد در ولي ندارد، تاثيری شغلي فرسودگي و
  ندارد تاثيری شغل ترک به تما ل در ولي داشته، مهنادار و مثبت تاثيری شغلي فرسودگي ا جاد در شغلي استرس شد مشخص

 فرسودگي و استرس ميانجيگر نقش گرفت  نظر در با و غيرمستقيم صورت به سازماني سمومم جو دادند نشان پژوهش نتا ت
   مي شود شغل ترک به تما ل باعث شغلي

 بانک كاركنان در شغل ترک به تما ل با شغلي فرسودگي بي  رابطه بررسي ،(، پژوهشي با عنوان0321نهمتيان و همكاران )
 كاركنان شغل ترک به تما ل و شغلي فرسودگي بي  كه، دهد مي نشان پژوهش های فتهانجام دادند   ا ،اهواز شهر كشاورزی

 شغل ترک به تما ل برای باالی پذ ری بيني پيش قدرت از شغلي فرسودگي های مولفه  دارد وجود مهناداری و مثبت رابطه
 از  كي در افراد تحصيالت سطح در ادارمهن تفاوت دهنده نشان  ک طرفه، وار انس تحليل نتا ت  مي باشند برخودار كاركنان

 بي  مستقل نمونه دو t آزمون از حاصل نتا ت اساس بر  باشد مي كاركنان شغل ترک به تما ل و شغلي فرسودگي متغيرهای
  دارد  وجود مهناداری تفاوت افراد جنسيت حس  بر شغل ترک به تما ل های مولفه

انجام دادند   ،پرستاران ميان در شغلي فرسودگي بر شغلي استرس اثر بررسي ،(، پژوهشي با عنوان0328بيگانه و همكاران )
 كمبود كافي، آمادگي عدم پزشكان، با تهارض مانند شغلي استرس ابهاد از برخي ارتقاء با كه داد نشان حاضر مطالهه نتا ت

     شد پرستاران غليش فرسودگي كاهش باعث توان مي كاری نوبت نظام بهبود همچني  و مردن و مرگ حما ت،
 و دارد منفي تأثير شغلي رضا ت بر شغلي  استرس كه پرداختند مسئله ا   بيان به خود تحقيق در( 0108) همكاران و چانگ

 د دار مثبت تأثير شغل ترک قصد بر شغلي استرس داد نشان همچني  و دارد منفي تأثير شغل ترک قصد بر نيز شغلي رضا ت
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 ف پژوهشاهدا
  تهيي  تأثير جو سازماني مسموم بر ترک خدمت كاركنان 

  تهيي  تأثير استرس شغلي بر ترک خدمت كاركنان 

     تهيي  تأثير فرسودگي شغلي بر ترک خدمت كاركنان 

 

 مبانی نظری پژوهش

 جو سازمانی مسوم
 شان تجربيات از كاركنان از ادراكات كه تاس چندبهدی و چندال ه، پيچيده پد دهای سازماني، جو ا نكه روی هم رفته دليل

 مي شود، گذاشته اشتراک به سازماني واحد در گونه گسترده به و ماند مي پا دار زمان طول در و شده مشتق سازمان در
 ا دراشن د دگاه از حال، (  ا  0117، 0)داوسون و همكاران ندارد وجود مفهوم از ا   استاندارد و دقيق تهر ف  ک ارا ه امكان

 كه كاركنان رو ه ها ي و عملكردها مشي ها، خط به مربوط مضمون و مشترک ادراكات عنوان به جو سازماني ،0همكاران و
 بر مي تواند كه مي شود است، تهبير آنان انتظارات و حما ت تشو ق، با ارتباط در كه كاركنان از رفتارها ي و كرده تجربه

واژه  ها، سازمان در روزانه گفتوگوهای (  در0103همكاران،  و اشنا در )د دگاه بگذارد ثيرتأ توانمندی نظير سازماني پيامدهای
 توجه كمتر آن علمي مفاهيم به كه ا   مي شود  حال برده كار به بارها ها مانند آن و ناآرام جو مسموم، جو متشنت، جو های

ذه ، بهره  در منفي تأثيراتي سازماني مسموم رد  جومي گي قرار پژوهش مورد تر كم نيز آن روش های شناخت و مي شود
 جو كالبد به سازماني مفهوم سميت تزر ق محصول سازماني مسموم جو واقع، دارد  در تصميم گيری ها و عملكرد وری،

 (  0100، 3)تو و هاروی است سازماني

 استرس شغلی
 مد ران و كاركنان برای های بسياری چالش محيط، فزونروزا پيچيدگي و ها سازمان امور پيشبرد و مد ر ت انساني ماهيت

 و شرا ط كار، حجم و فشار كاری، روابط نظير: كيفيت از عواملي خود كه است كاركنان استرس آنها از  كي كه آورده پد د
هيجاني آزار استرس شغلي عبارت است از پاسخ های  ( 0328) وسفي و همكاران،  تاثير مي پذ رد نقش، ابهام و كار محيط

دهنده ای كه در صورت عدم تناس  بي  خواسته ها و الزامات شغل با استهداد، منابع  ا نيازهای كاركنان بروز مي كند  استرس 
شغلي را مي توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا و آن گونه وضهيت های مرتبط با شغل دانست كه بيشتر افراد 

 ( 0321)وثوقي  نيری و همكاران،  فاق نظر دارندنسبت به استرس زا بودن آن ات

 فرسودگی شغلی
 بي  در سازماني و تنيدگي های شغلي مقابل در واكنش صورت به مهمول گونه به كه شغلي مسا ل تر   مهم از  كي

 كاری یمحيط ها در مهم مشكلي شغلي است  سندروم فرسودگي شغلي فرسودگي پد ده مي شود، د ده ها سازمان كاركنان

 شغلي (  فرسودگي0101، 4)فونته و همكاران است  افته افزا ش گذشته طول دهه در شا اني گونه به آن شيوع و است مدرن

                                                           
1
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4
 Fuente et al 
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 و فشرده برخورد از ناشي هيجاني مكرر و مداوم دليل فشار به كه ذهني و هيجاني جسمي، خستگي از حالتي از است عبارت
 به نسبت د دگاه های منفي كردن پيدا و سرخوردگي نااميدی، درماندگي، احساس ای آننشانه ه مي آ د و وجود به مدت بلند

 را  كي آن و نموده تهر ف شغل در مؤثر عمل برای ناتواني عنوان به را شغلي فرسودگي است  فرو دنبرگر واژه د گران خود و
 رواني عوارض جسماني، نامطلوب بر آثار هعالو شغلي مي كند  فرسودگي مهرفي شغلي اجتناب ناپذ ر استرس پيامدهای از

فرسودگي عبارت است از نشانگاني از خستگي هيجاني، مسخ  0و جكسون مازاچ(  0321پور، )محمد دارد دنبال به نيز را متهدد
 شخصيت و كاهش كفا ت شخصي  در واقع ا   نشان ها در بي  افرادی ر  مي دهد كه به نوعي كا مردم را انجام مي دهند

 (  0323ني و سميهي، )بيا

 تمایل به ترک خدمت کارکنان
 به منجر است ممك  شان كه سازمان با كار ترک برای تالش جهت به كاركنان رفتاری تما ل از است عبارت ترک قصد
 مي كنند، ترک را خود شغل كاركنان كه است  زماني مضر كار و برای كس  اغل  جا ي جابه شود  نيت واقهي شغل ترک

 )ميل( باشد  گرا ش رقبا سود به مي تواند هاآن فقدان ا   و مي دهند دست از را خود باارزش استهدادهای انساني هاشركت 
 نشان ساختار ا    است شده تهر ف آ نده نزد ک در سازمان ترک احتمال درباره فرد  ک ذهني برآورد عنوان به ترک به

 ترک به (  تما ل0321، ن)زارع و همكارا مي شود شمرده واقهي شغل ترک بر مقدم كه است رفتاری )نيت( قصد دهنده
 به مانده باشد  ميل خود شغلي موقهيت در حاضر حال در اگرچه فرد باشد، مي خدمت ترک به نسبت فرد نيز ادراک خدمت

 مي باشد فرد توسط شغلي ترک موقهيت احتمال مهني به كه است شده بيني خدمت پيش ترک مترادف خدمت ترک
 (  0327)قراخاني و زعفرانچي، 

 

 فرضیه های پژوهش
   جو سازماني مسموم بر ترک خدمت كاركنان اثر گذار است 

  استرس شغلي بر ترک خدمت كاركنان اثر گذار است 

   فرسودگي شغلي بر ترک خدمت كاركنان اثر گذار است 

 

 روش پژوهش
 كمک به ها داده گردآوری  است تحليلي -توصيفي ماهيتي و از لحاظ روش دارای كاربردی هدف حاضر از لحاظ پژوهش
 است  ا   گرفته انجام پرسشنامه تكميل مشاهده، ابزارهای طر ق از ميداني هایبرداشت  و ایكتابخانه -اسنادی مطالهات

وش نمونه گيری با ر كاركنان اداره برق شهر مشهد  بي  در محقق توسط پا ا ي، و روا ي تهيي  و تأ يد از پس پرسشنامه
با استفاده از فرمول ر مشهد بوده اند كه تهداد نمونه شد  جامهه آماری پژوهش، كاركنان اداره برق شه توز ع تصادفي ساده

نفر محاسبه شد  روا ي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان حوزه روان شناسي مورد تأ يد قرار گرفت،  011كوكران 
(  برای تجز ه و تحليل داده های حاصل از پرسشنامه 0)جدول شماره  محاسبه شد 1870ن آلفای كرونبا  پا ا ي آن نيز با آزمو

                                                           
1
 Maslach and Jackson 
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اسميرنوف غيرنرمال بودن داده ها را  نشان داد كه در نها ت برای  استفاده شده است  آزمون كولموگروف  spssاز نرم افزار
 شده است      بررسي فرضيات پژوهش از آزمون  رگرسيون خطي ساده استفاده

 آزمون آلفای کرونباخ :(9) جدول                                    
 كرونبا  مقدار آلفای ابهاد

 73/1 جو سازماني مسموم

 70/1 استرس شغلي

 70/1 فرسودگي شغلي

 70/1 ترک خدمت كاركنان

 70/1 كل

 

 یافته های پژوهش 
بنابرا   از آزمون   بودن داده های پژوهش را نشان داد( آزمون كولموگروف اسميرنوف غير نرمال 0) با توجه به جدول

 رگرسيون خطي ساده استفاده شده است 
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف، به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش :(9جدول )

 (Pمهني داری ) اسميرنف -كالموگروف تهداد متغير

 18110 38487 011 جو سازماني مسموم

 18110 38017 011 استرس شغلي

 18111 38312 011 فرسودگي شغلي

 18111 38487 011 ترک خدمت كاركنان

 

 بررسی فرضیه های پژوهش 

 فرضیه اول:
 جو سازماني مسموم بر ترک خدمت كاركنان اثر گذار است  

ي مثبت مي ( ميزان ضر   همبستگي را نشان مي دهد همانطور كه مشاهده مي شود ميزان ضرا   همبستگ3جدول شماره )
باشد كه ا   بد   مهناست كه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير مستقيمي بر روی هم مي گذارند   هني با افزا ش جو 

)متغير وابسته( نيز افزا ش مي  ابد و در مقابل با كاهش آن نيز كاهش  سازماني مسموم )متغير مستقل( ترک خدمت كاركنان
 مي  ابد 
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 مبستگیمیزان ضرایب ه :(3) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضر    R Square آر اسكوئر تهد ل شده خطای اندازه گيری 
 تهيي (

 (R)    ضرا
 همبستگي

 متغيرها
 

18112 18188 18187 822/1 
تاثير جو سازماني مسموم بر ترک 

 خدمت كاركنان

 
جو  ( آورده شده4ور كه در جدول شماره )سطح مهنادرای متغير مورد مطالهه را نشان مي دهد  همان ط رگرسيون تحليل نتا ت

ترک خدمت كاركنان  درصد تاثير مثبت و مهناداری بر 21و سطح اطمينان  0و درجه آزادی   = 18111sigسازمان مسموم با 
 دارد  

 سطح معناداری متغیر مورد مطالعه :(4) جدول

Sig F آزمون مجموع مربهات درجه آزادی ميانگي  مربع 

18111 038472 008487 0 008487 Regression  

- - 1811 0 18031 Residual  

- - - 0 008487 Total 

 
( را به ازای هر رگرسيون بر ترک خدمت كاركنان Beta( و استاندارد )B( ضرا   رگرسيون غير استاندارد )1) جدول شماره

تاثير  Beta=0.799موم  با ضر   جو سازماني مس ( نشان مي دهد كه شده1 نشان مي دهد  نتا ت تحليل رگرسيون )جدول
 رابطه كه مهناست ا   به (R=0.799) رگرسيون عدد بودن مثبت مثبت و مهناداری بر ترک خدمت كاركنان دارد  همچني 

 دارد   وجود( وابسته متغير)و ترک خدمت كاركنان ( مستقل متغير)جو سازماني مسموم  ميان مستقيمي
 یر استاندارد آزمون رگرسیون سادهضرایب استاندارد و غ :(5)جدول 

(Sig)  سطح
 مهناداری

T ضرا   غير استاندارد ضرا   استاندارد  
 متغيرها

 
(Beta)  (B)  

 ضرا   رگرسيوني()
خطای 
 استاندارد

18111 878321 
18822 

18434 1871 
تاثير جو سازماني مسموم بر 

 ترک خدمت كاركنان

 

 فرضیه دوم:
 كاركنان اثر گذار است  استرس شغلي بر ترک خدمت

( ميزان ضر   همبستگي را نشان مي دهد همانطور كه مشاهده مي شود ميزان ضرا   همبستگي مثبت مي 1جدول شماره )
باشد كه ا   بد   مهناست كه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير مستقيمي بر روی هم مي گذارند   هني با استرس شغلي 

 )متغير وابسته( نيز افزا ش مي  ابد و در مقابل با كاهش آن نيز كاهش مي  ابد  كاركنان)متغير مستقل( ترک خدمت 
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 میزان ضرایب همبستگی :(6) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضر    R Square آر اسكوئر تهد ل شده خطای اندازه گيری 
 تهيي (

R) )    ضرا
 همبستگي

 متغيرها
 

18142 18111 18117 812/1 
ي بر ترک خدمت تاثير استرس شغل

 كاركنان

 
 ( آورده شده8سطح مهنادرای متغير مورد مطالهه را نشان مي دهد  همان طور كه در جدول شماره ) رگرسيون تحليل نتا ت

ترک خدمت كاركنان  درصد تاثير مثبت و مهناداری بر 21و سطح اطمينان  0و درجه آزادی   = 18111sigاسترس شغلي با 
 دارد  

 اداری متغیر مورد مطالعهسطح معن :(7) جدول

Sig F آزمون مجموع مربهات درجه آزادی ميانگي  مربع 

18111 028178 018172 0 018172 Regression  

- - 1811 0 18002 Residual  

- - - 0 008317 Total 

 
ترک خدمت كاركنان  ( را به ازای هر رگرسيون برBeta( و استاندارد )B) ستاندارد( ضرا   رگرسيون غير ا7) جدول شماره

تاثير مثبت و  Beta=0.769( نشان مي دهد كه استرس شغلي با  ضر   7 نشان مي دهد  نتا ت تحليل رگرسيون )جدول
 مستقيمي رابطه كه مهناست ا   به (R=0.769) رگرسيون عدد بودن مثبت مهناداری بر ترک خدمت كاركنان دارد  همچني 

 دارد   وجود( مستقل متغير)رک خدمت كاركنان و ت( وابسته متغير)استرس شغلي  ميان
 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد آزمون رگرسیون ساده :(8)جدول 

(Sig) سطح مهناداری T ضرا   غير استاندارد ضرا   استاندارد  
 متغيرها

 
(Beta)  (B)  

 خطای استاندارد ضرا   رگرسيوني()

18111 20831 18812 18431 1828 
استرس شغلي بر ترک  تاثير

 خدمت كاركنان

 

 فرضیه سوم:
 فرسودگي شغلي بر ترک خدمت كاركنان اثر گذار است 

( ميزان ضر   همبستگي را نشان مي دهد همانطور كه مشاهده مي شود ميزان ضرا   همبستگي مثبت مي 2جدول شماره )
مستقيمي بر روی هم مي گذارند   هني با افزا ش فرسودگي باشد كه ا   بد   مهناست كه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير 

 )متغير مستقل( نيز افزا ش مي  ابد و در مقابل با كاهش آن نيز كاهش مي  ابد  شغلي )متغير وابسته( ترک خدمت كاركنان
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             اول)جلد  9322 پاییز، 92 ، شماره3دوره   

 

21 
 
 

 میزان ضرایب همبستگی :(2) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضر    R Square آر اسكوئر تهد ل شده خطای اندازه گيری 
 تهيي (

(R)    ضرا
 همبستگي

 متغيرها
 

18111 18301 18140 712/1 
تاثير  فرسودگي شغلي بر ترک 

 خدمت كاركنان

 
 ( آورده شده،01ی متغير مورد مطالهه را نشان مي دهد همان طور كه در جدول شماره )ارسطح مهناد رگرسيون تحليل نتا ت

ترک   درصد تاثير مثبت و مهناداری بر 21و سطح اطمينان  0درجه آزادی و   = 18111sigفرسودگي شغلي با سطح مهناداری 
 خدمت كاركنان دارد  

 سطح معناداری متغیر مورد مطالعه :(91) جدول

Sig F آزمون   مجموع مربهات درجه آزادی ميانگي  مربع 

18111 038127 048487 0 048487 Regression  

- - 1811 0 18008 Residual  

- - - 0 04848 Total 

 
( را به ازای هر رگرسيون بر ترک خدمت كاركنان Beta( و استاندارد )B( ضرا   رگرسيون غير استاندارد )00) جدول شماره

تاثير مثبت و  Beta=0.809( نشان مي دهد كه فرسودگي شغلي با ضر   00مي دهد  نتا ت تحليل رگرسيون )جدول
 مستقيمي رابطه كه مهناست ا   به (R=0.809) رگرسيون عدد بودن مثبت  مهناداری بر ترک خدمت كاركنان دارد  همچني

 دارد   وجود( وابسته متغير)و ترک خدت كاركنان ( مستقل متغير)فرسودگي شغلي  ميان
 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد آزمون رگرسیون ساده :(99)جدول 

(Sig) سطح مهناداری T تانداردضرا   غير اس ضرا   استاندارد  
 متغيرها

 
(Beta)  (B)     ضرا

 خطای استاندارد رگرسيوني(

18111 228841 
18712 

18148 1820 
تاثير  فرسودگي شغلي بر ترک 

 خدمت كاركنان

 

 نتیجه گیری
 سازمان در مناس  محيط كردن به فراهم توجهي بي كه باورند ا   بر مد ر ت و سازمان عرصه اند شمندان حاضر عصر در

 از  كي ارزشمند، و متخصص كاركنان و ژه به كاركنان خدمت ترک آورد كه مي بار به آنها برای بسياری های دشواری ،ها

 ا نكه ترک به باشد  نظر مي ها سازمان كارا ي تهد دكننده و آفر   مشكل پرهز نه، بسيار پد ده ا   .است آنها تر   اساسي

 آن كننده  تهيي   عوامل به  شناخت  مهطوف  بسياری   مطالهات دارد، ها انسازم عملكرد بر مهمي اثرهای كاركنان شغل
پژوهش حاضر با هدف  .است بوده آنها كاركنان دستاورد ترک شغل بر انگيزه رتأثيرگذا عوامل  از ز ادی شمار تهيي  كه شدند
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كاركنان انجام شده است   نتا ت آزمون  خدمت ترک بر شغلي  فرسودگي  و شغلي استرس مسموم، سازماني جو تاثير بررسي
آزمون كولموگروف اسميرنوف غير نرمال بودن داده های پژوهش را نشان داد بنابرا   از آزمون رگرسيون خطي ساده استفاده 

تاثير مثبت و مهناداری بر ترک  Beta=0.799شده است  نتا ت تحليل رگرسيون نشان داد كه جو سازماني مسموم  با ضر   
جو سازماني  ميان مستقيمي رابطه مهنا بود كه ا   به (R=0.799) رگرسيون عدد بودن مثبت ت كاركنان دارد  همچني خدم

ضر   ه ها نشان داد كه استرس شغلي با دارد ادامه  افت وجود( وابسته متغير)و ترک خدمت كاركنان ( مستقل متغير)مسموم 
Beta=0.769 رگرسيون عدد بودن مثبت مت كاركنان دارد  همچني تاثير مثبت و مهناداری بر ترک خد (R=0.769) ا   به 

دارد  فرسودگي  وجود( مستقل متغير)و ترک خدمت كاركنان ( وابسته متغير)استرس شغلي  ميان مستقيمي رابطه كهمهنا بود 
 رگرسيون عدد بودن تاثير مثبت و مهناداری بر ترک خدمت كاركنان داشت و مثبت Beta=0.809 ضر   با شغلي

(R=0.809) ( وابسته متغير)و ترک خدمت كاركنان ( مستقل متغير)فرسودگي شغلي  ميان مستقيمي رابطه مهنا بود كه ا   به
 دارد   وجود

 

 منابع
 ،نقش استرس شغلي و فرسودگي شغلي بر سالمت رواني مهلمان ابتدا ي: آزمون  ک (، 0323) بياني، علي، سميهي، رضا

   300-300 صص، 4، شماره 0 المت ا ران، دوره، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سمدل فرضي
  ،اثر (، بررسي0328ابراهيمي، حسي ، ترابي، زهرا، اشتری نژاد، آزاده، )بيگانه، جمال، ابوالقاسمي، جميله، محمدی ا رج، علي 

   07-01 صص، 0، شماره 03 تندرستي، دوره و دانش پرستاران، مجله ميان در شغلي فرسودگي بر شغلي استرس
 ( ،رابطه0321جهفری، مهرنوش، حبيبي هوشمند، بهرام، ماهر، علي ،) ترک به تما ل و كاری زندگي كيفيت شغلي، استرس 

ات سالمت ق، مجله تحقي0321 سال در گيالن استان منتخ  شهرهای و خصوصي دولتي هاین بيمارستا انپرستار در شغل
   04-00 صص، 3، شماره 3در جامهه، دوره 

 ( ،جو0321كاظمي، فضل اله، زارع، امي ، سپهری، سهيد، روستا ي، سهيد ،) تبيي : شغل ترک به تما ل و سازماني مسموم 
   010-81 صص، 30، شماره 7زن و جامهه، دوره شغلي،  فرسودگي و شغلي استرس گر ميانجي نقش
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