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چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسایل عمده ای که همه  ی سازمانها از جمله سازمانهای دولتی با آن روبرو هستند و 

می تواند کارایی کارکنان و درنتیجه بهره وری سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد، موضوع فرسودگی شغلی است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی اجرا گردید.
روش و بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام 

گرفته است به همین منظور، از بین کارکنان وزارت بهداشت که حدودًا 2142 نفر می باشند، تعداد 326 نفر با 
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این 
برای تحلیل  تحقیق، پرسشنامه های  ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی، مورد استفاده قرار گرفتند. 

داده ها از آزمون های آنالیز واریانس، آزمون T و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، در بررسی اختالف ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی 

در بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد. مولفه پیچیدگی دارای تاثیری مستقیم بر تحلیل رفتگی شغلی، 
مولفه تمرکز دارای تاثیری معکوسی بر تحلیل رفتگی شغلی و مولفه رسمیت بدون تاثیرگذاری بر تحلیل رفتگی 

کارکنان وزارت بهداشت مشاهده شدند.
نتیجه گیری: ساختار سازمانی می تواند بر میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت اثر مطلوب 

و یا نامطلوب داشته باشد. بر این اساس فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهینه سازی ساختار سازمانی، 
می تواند منجر به تغییرات اساسی و کاهش میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شود.

  كلمات كلیدی : ساختار سازمانی، تحلیل رفتگی شغلی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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محمد خدابخشی و همكاران

مقدمه
تعبییری عصر  به  عصری که در آن زندگی می کنیم، 
سازمانها نام دارد. بیشترین بخش از نیازهای متفاوت ما 
توسط سازمانها برآورده می شوند. مطالعه روی سازمانها 
پیچیده بوده و دلیل آن وجود ابعادمتفاوت سازمان است. 
که  میشود  محقق  زمانی  سازمان  یك  شناخت  واقع  در 
ساختارسازمانی و کارکردهای مختلف آن سازمان را مورد 
تجزیه وتحلیل و بررسی قراردهیم. جهت این امر نیاز به 
شناخت در مورد تئوری های مدیریت، آشنایی با ساختار 
ساختار  متفاوت  معیارهای  ابعاد  و  طراحی  آن،  وانواع 
ساختار  است.  ضروری  علمی  وتحلیل  تجزیه  جهت 
سازمانی، چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها 
و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است کــه بــرای 
نیل به هــدف تـالش می کنند]1[. به عبارت دیگر مجموعه 
راههایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند 
و هماهنگی میان آنها را فراهم می نماید]2[. ساختــار، 
توزیع قــدرت در سازمان را نشــان می دهد و صرفًا یك 
را  سازمانی  فرایندهای  بلکه  نیست  هماهنگی  سازوکار 
الگوهای  به  سازمانی  ساختار  دهد.  می  قرار  تأثیر  تحت 
روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات داللت دارد]3[. 
از سوی دیگر یکی از مسایل عمده ای که همه سازمانها 
از جمله سازمانهای دولتی با آن روبرو هستند و می تواند 
تحت  را  سازمانها  وری  بهره  درنتیجه  و  کارکنان  کارایی 
تاثیر قرار دهد موضوع فرسودگی شغلی است. فشار روانی 
کار،  نامناسب  وضعیت  یا  و  نوع  ماهیت،  از  ناشی  شدید 
تبعیض، یکنواختی کسالت بار و غیره همگی به پیدایش 
حالتی در کارکنان منجر می شود که تحلیل رفتگی نامیده 
خود  معنای  و  اهمیت  رفته،  تحلیل  فرد  است]4[.   شده 
منفی  و  بدگمان  پرخاشگر،  دهد،  می  دست  از  کار  در  را 
و  و عصبانی است. چنین فردی، حساس  بدبین  و  باف، 
زودرنج و بی حوصله است و با کوچکترین ناراحتی از کوره 

در می رود. اعتقاد براین است که تحلیل رفتگی سرایت 
پذیری زیادی دارد و فرد تحلیل رفته، خیلی زود بسیاری 
به آن مبتال می سازد. مسلچ)1982(  را  از همکاران خود 
شناختی،  روان  سندروم  نوعی  را  شغلی  رفتگی  تحلیل 
شامل خستگی عاطفی، مسخ شخصیتی و احساس کاهش 
میان  در  بیشتر  که  است،  کرده  تعریف  شخصی  موفقیت 
متخصصانی که در موقعیت های  چالش برانگیز، با افراد 
پرتکاپو  دنیای  در  افتد]5[.  می  اتفاق  می کنند،  دیگرکار 
توانمندی هـای  وکسب  دانش  توسعـه ی  امروز،  رقابتی  و 
هــرجامعه،  در  اجتماعـی  رفـاه  به  رسیدن  و  اقتصـادی 
منابع  و  ساختاری  ازظرفیتهای  بهینه  استفاده ی  گرو  در 
انسانی است. تحلیل رفتگی شغلی، نوعی خطر حرفه ای 
در  روحی  و  جسمی  انرژی  میزان  کاهش  با  که  است 

کارکنان، همراه می باشد]6[.
سوی  از  را  زیادی  توجه  شغلی  رفتگی  تحلیل  امروزه 
محققان و رهبران سازمانی به خود جلب کرده که عمدتا 
با پیامدهای سازمانی و فردی مهم مانند عملکرد شغلی، 
رفتار سازمانی، نگرشهای شغلی و پیامدهای روانشناختی 
بین  تناسب  تئوری  طبق  است]7[.  داشته  ارتباط  منفی 
فرد و محیط کاری1، عوامل سازمانی نقش مهمی در شکل 
شغلی  رفتگی  تحلیل  دارند.  شغلی  رفتگی  تحلیل  گیری 
به  شود؛  می  فرد  برای  روانی  فشار  موجب  مدت  بلند  در 
طوری که می توان یکی از علل اصلی تحلیل رفتگی شغلی 
را  عدم تناسب بین فرد و محیط کاری اش دانست. یکی 
از حوزه هایی که می تواند منجر به تناسب ضعیف بین فرد 
و محیط کاری اش شود، ساختار سازمانی است. رسمیت 
انجام  در  را  توانندکارکنان  مقررات سازمانی می  و  قوانین 
وظایف و رسیدگی به مشکالت راهنمایی کرده و در این مورد 
به آنها کمک نمایند. ولی باید توجه داشت، رسمیت قوانین 
راهنما  خطوط  که  باشند  ای  گونه  به  سازمانی  مقررات  و 

1 -person-environment fit theory
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بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی كاركنان حوزه ستادی ...

فراهم  انجام وظایفشان  کارکنان در  برای  را  و جهت هایی 
محققان  دهند.  کاهش  را  نامشخص  انتظارات  و  نمایند 
معتقدند عوامل سازمانی تاثیر بسزایی در تحلیل رفتگی 
عوامل  که  باشند  می  این  بیانگر  مستندات  دارند.  شغلی 
محیط کار، تاثیر قابل توجهی بر فرسودگی شغلی دارد. در 
این خصوص مسلچ و لیتر بیان می دارند، عدم تناسب بین 
انتظارات کارکنان با واقعیات محیط کار و سیستم سازمانی 
باعث فرسودگی شغلی می شود. عوامل محیط کار و درك 
بر  رهبری  نوع   جمله  از  سازمانی  ساختار  و  مالحظات  از 
فرسودگی شغلی تاثیر دارد]8[. فرسودگی شغلی در پرسنل 
کار،  از  غیبت  افزایش  کاری،  بازده  کاهش  باعث  درمانی 
افزایش هزینه های بهداشتی و جابجایی پرسنل، تغییرات 
رفتاری و فیزیکی، کاهش خدمات ارائه شده به بیماران و 
شود]9[.  می  پزشکی  خدمات  از  نارضایتی  آن  دنبال  به 
تاکنون مطالعه ای در مورد فرسودگی شغلی کارکنان وزارت 
حوزه  به  مربوط  امور  انجام  متولیان  عنوان  به  بهداشت 
سالمت کشور اعم از برنامه ریزی، سیاستگزاری و نظارت 
تحقیق،  این  در  است.  نشده  انجام  امور  انجام  حسن  بر 
دغدغه محقق بررسی تاثیر عامل ساختار سازمانی بر میزان 
تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان حوزة ستادی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 

مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت 
مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است. جامعه آماری 
پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در ستاد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. در 
این تحقیق  2142 نفر کل جامعه آماری )پرسنل رسمی، 
پیمانی و قراردادی ستاد وزارت متبوع( را تشکیل می دهند 
 - مجلس  امور  و  حقوقی  )معاونت  معاونت   9 شامل  که 
و  بهداشت  معاونت  منابع-  و  مدیریت  توسعه  معاونت 

درمان- معاونت دانشجویی و فرهنگی- معاونت پرستاری- 
معاونت طب سنتی - معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات 
و فناوری ( و حوزه وزارتی می باشند. نمونه مورد مطالعه 
بر اساس فرمول ککران و با توجه به مشخص بودن حجم 

جامعه با سطح خطای 5 درصد،  326 نفر تعیین شد.
دو پرسشنامه بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند 
پرسشنامه  و  مسلچ  شغلی  رفتگی  تحلیل  پرسشنامه  از 
تعیین  برای  اس1  فرانک  سازمانی  ساختار  ابعاد  بررسی 
میزان ساختار سازمانی بود. پرسشنامه بکار گرفته شده 
شامل35 سؤال با طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد. برای 
سنجش همسانی درونی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ 
ساختار  ابعاد  پرسش نامه  کل  همچنین  و  عامل  هر  برای 
جهت  شد.  محاسبه  شغلی  رفتگی  تحلیل  و  سازمانی 
استفاده  بازآزمایی  روش  از  پرسش نامه،  ثبات  بررسی 
شد که برای تعیین ضریب بازآزمایی پرسشنامه، 40 نفر 
به صورت تصادفی از نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ها 
بین آنها توزیع و جمع آوری گردید و سپس به فاصله یک 
هفته دوباره پرسشنامه ها بین همان افراد توزیع و جمع 
آوری گردید؛ سپس ضریب همبستگی بین نمرات بدست 
آمده و آزمون بازآزمایی برای هر عامل محاسبه شد سطح 
معنی داری بازآزمایی کل مقیاس کمتر از 0/001 و برای 
تک تک ابعاد پرسشنامه نیز کمتر از 0/001 به دست آمد. 
بر اساس نتایج، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار 
سازمانی برابر با 0/85 )رسمیت برابر با  0/83، تمرکز برابر با 
0/88، سلسله مراتب اختیار برابر با 0/86( و تحلیل رفتگی 
شغلی برابر با 0/75 )خستگی عاطفی برابر با 0/82، مسخ 
شخصیت برابر با 0/68، عدم موفقیت فردی برابر 0/64( 

بدست آمد که رضایت بخش بود. 
به منظور محاسبه نمره هر بعد، با در نظر گرفتن اینکه 
نمره هر سؤال بین 1 )خیلی مخالفم ( تا 5 ) خیلی موافقم( 

1 Frank. S
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محمد خدابخشی و همكاران

قرار می گیرد، نمرات مربوط به سؤاالت هر بعد با یکدیگر 
جمع گردید و میانگین امتیازات محاسبه شد. برای تحلیل 
آماری داده های گردآوری شده از دو بخش آمار توصیفی 
معیار   انحراف  و  میانگین  فراوانی،  توزیع  جداول  شامل 
کولموگورف- نرمالیتی  آزمون  شامل  استنباطی  آمار  و 
آنالیز  چندگانه،  رگرسیون  آزمون های  از  و  اسمیرنوف 

واریانس و آزمون T استفاده گردید.

یافته ها
 %75/6 بودند.   )%68/9( زن  مطالعه  مورد  افراد  بیشتر 

جدول1: اطالعات دموگرافیک كاركنان مورد مطالعه در وزارت بهداشت

درصدتعدادمتغیر

جنس
9731.1مرد
21568.9زن

وضعیت تاهل
7423.5مجرد

23875.6متاهل
31سایر

نوع استخدام
1257.39رسمی
246.7پیمانی

1667.52قراردادی

تحصیالت

3711.8دیپلم و پایین تر
4915.6فوق دیپلم

11837.5لیسانس
11035فوق لیسانس و باالتر

سن

303711.8-20 سال
4014044.6-31 سال
5011235.7-41 سال
60237.3-51 سال

6120.6 سال و باالتر

سابقه کار

5216.8 سال و کمتر
107925.5-6 سال

157323.5-11 سال
206420.6-16 سال
255317.1-21 سال
30175.5-26 سال

3131 سال و بیشتر

 %23/5 متاهل،  فراوانی  بیشترین  با  موردمطالعه  افراد  از 
مجرد و 1% سایر)طالق گرفته، همسر از دست داده( بوده و 
بیشترین افراد موردمطالعه دارای مدرك کارشناسی )حدود 
37/5%( بودند و فقط در حدود 12% مدرک دیپلم و پایین 
پژوهش)حدود  کنندگان  شرکت  اکثر  بودند.  دیپلم  از  تر 
بیشتر  داشتند.  سال   40 تا   31 بین  سنی  رنج   )%44/6
افراد مورد مطالعه )25/5%( دارای سابقه کار 6 تا 10 سال 
بودند. از میان  315 نفری که نوع استخدام خود را عنوان 
 %39/7 قراردادی،  فراوانی  بیشترین  با   %52/7 داشته اند، 

رسمی و نیز 7/6% استخدام پیمانی می باشند. 
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سازمانی  ساختار  ابعاد  میانگین  نمودارهای  زیر  در 
و تحلیل رفتگی شغلی به تفکیک نوع استخدام در افراد 
شد  دیده  که  طور  همان  است.  شده  ارائه  مطالعه  مورد 
کارکنان  گروه  سه  هر  بین  در  پیچیدگی  بعد  میانگین 
قراردادی، پیمانی و رسمی بیش از میانگین ابعاد تمرکز 
بین  باشد و پیچیدگی در  بین کارکنان می  و رسمیت در 
و  رسمی  کارکنان  پیچیدگی  از  بیش  قراردادی  کارکنان 
پیمانی بود. متغیر تمرکز کمترین میانگین را در بین ابعاد 
ساختار سازمانی در بین کارکنان به تفکیک نوع استخدام 

آنان دارد)شکل 1(. میانگین متغیر احساس عدم موفقیت 
از  بیش  استخدامی  گروه  سه  با  کارکنان  بین  در  فردی 
میانگین خستگی عاطفی و مسخ شخصیتی از ابعاد تحلیل 
رفتگی شغلی می باشد و احساس عدم موفقیت فردی در 
بین کارکنان قراردادی بیش از کارکنان رسمی و پیمانی 
میانگین  کمترین  شخصیتی  مسخ  بعد   .)2 )شکل  بود. 
به  کارکنان  بین  در  شغلی  رفتگی  تحلیل  ابعاد  بین  در  را 

تفکیک نوع استخدام دارد)شکل 2(.

شكل 1: نمودار ابعاد ساختار سازمانی به تفكیک نوع استخدام در افراد مورد مطالعه

شكل 2: نمودار ابعاد تحلیل رفتگی شغلی به تفكیک نوع استخدام در افراد مورد مطالعه
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برای  تست  تی  آزمون  و  معیار  انحراف  و  میانگین 
رفتگی  تحلیل  متغیرهای  اختالف  معنی داری  بررسی 
مطالعه  مورد  کارکنان  بین  در  سازمانی  ساختار  و  شغلی 
بین  است.  شده  ارائه   2 جدول  در  جنسیت  تفکیک  به 
میانگین متغیرهای مورد بررسی در کارکنان زن و مرد از 

آزمون آنالیز واریانس برای بررسی معنی داری اختالف 
متغیرهای تحلیل رفتگی شغلی و ساختار سازمانی در بین 
کارکنان مورد پژوهش به تفکیک نوع استخدام با توجه به 
نرمالیتی این متغیرها در جدول 3 ارائه شده است.  نتایج 

در تحلیل نهایی با استفاده از انجام آزمون رگرسیون 
چندگانه دیده شد که مولفه رسمیت ارتباط معناداری در 
آزمون انجام شده  با تحلیل رفتگی شغلی نشان نداد. با 
 p-value  >  0.05 همچنین  و   β ضریب  برآورد  به  توجه 
بعد  دو   p-value اساس  بر  که  است  واضح   5 درجدول 
ساختار  مولفه  دو  این  تاثیر  میتوان  تمرکز،  و  پیچیدگی 

p- نظر شهودی اختالف کمی وجود دارد و با توجه به مقدار
value های بدست آمده، متغیرهای تحلیل رفتگی شغلی 

 )p-value =0/290( و ساختار سازمانی )p-value =0/379(
معنی  اختالف  مطالعه  مورد  مرد  و  زن  کارکنان  بین  در 

داری ندارند)جدول 2(.

جدول 2: آزمون تی تست برای بررسی معنی داری اختالف متغیرهای پژوهش در بین كاركنان مورد مطالعه به تفكیک جنسیت

p-valueمقدار آمارهانحراف استانداردمیانگینتعدادجنسیتمتغیر

تحلیل رفتگی شغلی
9756.636.033مرد

-0.3790.705
21556.936.551زن

ساختار سازمانی
9741.596.525مرد

0.2320.816
21541.415.916زن

آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه دو متغیر در گروههای 
دار  معنی  تفاوت  هیچگونه  دهنده  نشان  استخدامی، 
آماری در این سه نوع استخدام از نظر ساختار سازمانی و 

.)0.05> p-value(تحلیل رفتگی شغلی نمی باشد

جدول 3: آماره های آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه دو متغیر ساختار سازمانی وفرسودگی شغلی بر حسب نوع استخدام 

Fp-valueمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتنوع استخدامفرضیه

تحلیل رفتگی شغلی
4.44122.221بین گروهی

0.0530.948 12992.74631241.643درون گروهی
12997.187314کل

ساختار سازمانی
11.95625.978بین گروهی

0.1600.160 11688.73031237.464درون گروهی
11700.686314کل

سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان را انتظار داشت، 
بین  ارتباط  چگونگی  و  نظر  مورد  معادله  میتوان  لذا 

متغیرها را اینگونه بیان کرد:
= فرسودگی شغلی  
) پیچیدگی( 0/293 + )تمرکز( 0/254 - 53/815  
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جدول 4: آماره های تحلیل واریانس مدل رگرسیون مولفه های ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی در كاركنان وزارت بهداشت

Fp-valueمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییرات

903.7152451.857رگرسیون

11.6570.000 12093.47331238.761خطا

12997.187314جمع

جدول 5: آماره های ضرایب مدل رگرسیون مولفه های ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی در كاركنان وزارت بهداشت

tp-valueخطای معیاربرآورد ضریب  βمتغیر

53.8152.25823.8280.000ثابت
0.2930.0982.9910.003پیچیدگی
0.2540.1012.5270.012تمرکز

بحث و نتیجه گیری
گرفتن  نظر  در  )با  سازمانی  ساختار  متغیر  دو  بین 
مولفه های این متغیر( و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت 
داری  معنی  ارتباط  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
وجود داشته و مدل ارائه شده حاکی از تاثیر معنادار ساختار 
سازمانی)مولفه های این متغیر( بر تحلیل رفتگی شغلی 
می باشد. مولفه پیچیدگی تاثیر مستقیم و مولفه تمرکز 
تاثیر معکوس بر تحلیل رفتگی شغلی دارند. که با نتایج 

پژوهش طبرسا و همکاران )1390( همخوانی دارد]10[. 
نتایج پژوهش طبرسا و همکاران نشان داد که مولفه های 
ساختار سازمانی) رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و تخصص 
گرایی( با تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه 
شهیدبهشتی، رابطه معنادار و مستقیم دارند. همچنین 
حسن  و  نژاد  وردی  پژوهش  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج 
زادی )2006(، المبرت و همکاران )2010(، مونتگومری 
داشت]11- همخوانی  نظری)1388(  وهمکاران)2006(، 
14[. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین فرسودگی شغلی 

و ابعاد ساختار سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
بر اساس تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش باال رفتن 

با  سازمان  در  پاگیر  و  دست  مقررات  و  قوانین  رسمیت، 
ندارد.  ای  رابطه  درکارکنان  شغلی  رفتگی  تحلیل  میزان 
افزایش  که  گفت  چنین  بتوان  خصوص  این  در  شاید 
در  کاری  های  رویه  برخی  و  مقررات  قوانین،  رسمیت، 
سازمان مورد بحث با فرسودگی کارکنان رابطه ای نداشته 
و نمیتواند نقشی در پیش بینی تحلیل رفتگی کارکنان ایفا 
نماید. اگر رسمیت بیش از اندازه شود به گونه ای که وسیله 
جای هدف را بگیرد، خط قرمز بوروکراسی ایجاد می شود، 
به این معنی که قوانین مبهم و بی معنی ایجاد می شوند، 
که توجه ای به اثرات این قوانین بر مشتریان، کارکنان و 
سازمان نمی شود. این قوانین منجر به ناکامی کارکنان و 
بوجود آمدن فاصله بین آنها و کارشان شده و نهایتا موجب 
تحلیل رفتگی شغلی می گردند که با توجه به نتایج بدست 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  آمده، 
رسمیت امور نقشی در فرسودگی شغلی کارکنان ندارد که 
با نتایج پژوهش طبرسا  در این راستا نتایج این پژوهش 
 ،)2006( زادی  حسن  و  نژاد  وردی   ،)1390( همکاران  و 

همخوانی نداشت]11-10[.
به طور خالصه با استناد به یافته های پژوهش حاضر 
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شغلی  برتحلیل رفتگی  ساختارسازمانی  تاثیر  زمینه  در 
می توان نتیجه گرفت، ساختار سازمانی می تواند بر میزان 
تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت اثر مطلوب 
آوردن  فراهم  اساس  این  بر  باشد.  داشته  نامطلوب  یا  و 
سازمانی،  ساختار  سازی  بهینه  برای  مناسب  شرایط 
میزان  کاهش  و  اساسی  تغییرات  به  منجر  می تواند 
تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شود. در حالی که عدم توجه 
به این تاثیر باعث تضعیف سازمان مربوطه شده و سازمان 
را از اهداف خود دور می کند، زیرا کارکنان هر سازمان به 
به  می گردند.  تلقی  اهداف  به  رسیدن  اصلی  ابزار  عنوان 
همین دلیل به مدیران و مسئوالن وزارت متبوع پیشنهاد 
شغلی  رفتگی  تحلیل  وضعیت  بهبود  منظور  به  می شود 
شیوه های  از  سازمان  در  مولفه  این  کنترل  و  کارکنان 
آنان  شغلی  سطح  ارتقای  منظور  به  مناسب  مدیریتی 
استفاده نمایند. توجه هر چه بیشتر سازمان به وضعیت 
تحلیل رفتگی افراد در سازمان و میزان شیوع آن و فراهم 
کردن محیطی که افراد احساس بهتری خصوصا نسبت به 
وضعیت تمرکز حوزه های تصمیم گیری و سلسله مراتب 
اختیار در سازمان داشته باشند، می تواند زمینه را برای 
باالتر  بهره وری  نتیجه  در  و  کارکنان  بهتر  ایجاد عملکرد 
از  حاصل  های  یافته  اساس  بر  نماید.  فراهم  سازمان  در 
میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارتخانه مورد نظر، 
توصیه می گردد تا با شناسایی عوامل بروز تحلیل رفتگی 
شغلی کارکنان خصوصا در دو بعد خستگی عاطفی و مسخ 
در  جدی  اهتمام  آن  میزان  کاهش  به  نسبت  شخصیت، 
دستور کار قرار گیرد. برخی پیشنهادها می تواند سازمان 

را در این راستا، یاری نماید از جمله:
1- ایجاد رویه هایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم 
یک سیستم  استقرار  طریق  از  مثال  سازمانی  های  گیری 

پیشنهادات در سازمان
تحصیالت،  گرفتن  نظر  در  )با  کارکنان  مشارکت   -2
تخصص، تجربه و نقش آنها( کلیه سطوح در برنامه ریزی 
های بخش های مربوطه، به ویژه حرکت به سمت برنامه 

ریزی از پایین به باال
و  پیشنهادها  دریافت  سیستم  از  گیری  بهره   -3  
رسیدگی علمی و عملی به آن و توجه به نیازهای زندگی 
کاری و شخصی کارکنان در محدوده توان مالی سازمان و 
بازخورد علت های رد یا پذیرش شخص )گروه( پیشنهاد 

دهنده.
4- واگذاری مسئولیت وظایف و فعالیت های کاری به 

کارکنان هر قسمت
5- انجام بازنگری در ساختار سازمانی به کمک ابزارهای 
چون مهندسی مجدد، با نگرش به اهداف و مقاصد کاهش 

تحلیل رفتگی شغلی در سازمان مورد مطالعه
شغل-  )شرح  مشاغل  مجدد  تدوین  و  بازنگری   -6

شرایط احراز( و پست های سازمانی 

تشكر و قدردانی
بهداشت،  وزارت  محترم  مسؤوالن  از  وسیله  بدین 
و آموزش پزشکی و همکاران حوزه های مختلف  درمان 
تحقیق  داده های  آوری  در جمع  را  ما  که  وزارتخانه  این 

یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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Abstract:
Background and Objective: One of the major issues facing all organizations, such as government agencies 

and can Staff efficiency and productivity organization thus affect the is subject to burnout. The study aimed to 
investigate the effect of organizational structure on job burnout employees of the Ministry of Health and Medical 
Education was conducted.

Methods and Materials: This study was a cross-sectional descriptive analytic that in 2013 Conducted. To this 
end, the Ministry of Health staff who are about 2142 people, 326 people were selected using stratified random 
sampling. To measure the variables in this study, the organizational structure and job burnout questionnaire, were 
used. For data analysis, ANOVA, T-test and multiple regression analysis were used.

Results: Based on the results of this study, differences in organizational structure and job burnout among men 
and women were similar. Component complexity has a direct impact on job burnout, focusing component has 
an adverse effect on job burnout and recognition component without affecting burnout were employees of the 
Ministry of Health.

Discussion: The organizational structure of the Ministry of Health staff can work on job burnout is favorable 
or unfavorable. Accordingly, providing suitable conditions to optimize the organizational structure, can lead to 
fundamental changes and reduction of employees’ job burnout.
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