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 چکيده
مسخ  رفتگي عاطفي،گانه تحليلپژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان فرسودگي شغلي در ابعاد سه

شخصيت و کاهش کفایت شخصي درجامعه کارکنان رسمي سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران 

 شناختي، سازماني، شغلي و محيطي انجام شده است. استان ایالم و ارتباط آن با عوامل جمعيت

نفر بوده که با روش تصادفي ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفي  721اري این پژوهش نمونه آم

انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصيفي است. داده ها از طریق پرسشنامه فرسودگي شغلي 

 گردآوري شده است . مسلچ و پرسشنامه محقق ساخته

ز افراد نمونه داراي خستگي عاطفي در درصد ا 1/83یافته هاي این پژوهش بيانگر این است که 

 1/55درصد داراي مسخ شخصيت در حد متوسط و زیاد همچنين  27حد متوسط و زیاد بوده، 

 اند.درصد از واحدهاي پژوهش کاهش کفایت شخصي را در حد متوسط و زیاد گزارش نموده

گانه نقش با ابعاد سهدهد که بين عوامل سازماني و عامل شغلي تعارض در آزمون فرضيات نشان مي

دار آماري وجود دارد. همچنين بين عامل شغلي ابهام در نقش و بعد فرسودگي شغلي ارتباط معني

، گرانباري در نقش و خستگي هيجانيخستگي هيجاني و کاهش کفایت شخصي ، بين عامل شغلي 

ي رابطه يشخص تیکاهش کفاباري در نقش و ابعاد خستگي هيجاني و و بين عامل شغلي کم

 دار آماري وجود دارد.معني

براساس نتایج این پژوهش تعدادزیادي از افراد نمونه آماري داراي فرسودگي شغلي درابعاد سه گانه 

 آن بوده وعوامل سازماني وعوامل شغلي بافرسودگي شغلي رابطه دارند .

شناختي، فرسودگي شغلي، کارکنان، عوامل شغلي، عوامل جمعيت  اژگان کليدي:و 

 .عوامل سازماني
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  2 عارف پيرانی،  1 باپيرياميدعلی 

 .دانشگاه فرهنگيان، پردیس شهيد مدرس ایالم 7
 . دانشگاه فرهنگيان، پردیس شهيد مدرس ایالم 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 اميدعلی باپيري

 ،ختیعوامل جمعيت شنا رابطه فرسودگی شغلی با

 شرايط محيط کار ، سازمانی وشغلی
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 مقدمه
نگرش، روحيه و رفتار افراد در رویارویي با فشارهاي رواني مربوط به کار هاي منفياي براي توصيف دگرگونيفرسودگي شغلي دانش واژه

رانند، گذهاي کاري را در ارتباط نزدیك با سایر مردم ميآید که افراد زمان زیادي از ساعتهایي پدید مياست. این فرسودگي بيشتر در شغل

اي در تمامي افراد شاغل به ویژه در کارکناني که در مشاغل خدمات انساني مشغول به کار هستند وجود دارد. فرسودگي شغلي تا اندازهپدیده 

این مسأله در برخي از کارکنان نظير کارکنان فداکار و متعهد به سازمان، کارکناني که زندگي سازماني براي آنها بيش از زندگي اجتماعي 

کنند شيوع بيشتري دارد. چنين افرادي در ابتدا از چنان نيرویي برخوردار هستند که است و مدیراني که بيش از حد کار ميبخش رضایت

توانند سازمان را فعال نگاه دارند اما ممكن است پس از مدتي احساس خستگي کنند و تصور کنند که مشكالت چاره ناپذیر است و احساس مي

 . ] 71 [دست دهد یأس و نااميدي به آنان 

(، نشانگان روانشناختي فرسودگي شغلي شامل خستگي maslach&marek( )7991(، مسلش ومارك) schauelhبه اعتقادشافلي )

 decreased personal( وکاهش کفایت شخصي)Depersonalization(، ،مسخ شخصيت )Emotional exhaustionعاطفي)

accomplishment. ه بعدي ازفرسودگي شغلي ،خستگي عاطفي رامتا ثر ازفشاررواني ،احساس تحت فشار ( است. آنان درمفهومي س

فت کنندگان دریا "قرارگرفتن وازميان رفتن منابع هيجانير درفرد مي دانند. مسخ شخصيت پاسخ منفي وسنگدالنه به مراجعاني است که معموال

رنهایت کاهش یانبودکفایت شخصي ،کم شدن احساس شایستگي درانجام خدمت ازهمان فرد هستند وبه برداشت منفي ازمددجو اشاره دارد مد

وظيفه وارزیابي منفي فرد ازخود درزمينه کار است . آنان براین باورند که فرسودگي شغلي ممكن است باعث کاهش کيفيت ارائه خدمات 

ي یك اختالل رواني نيست ،ولي طي زمان به وعاملي براي دست کشيدن ازشغل ،غيبت ازکار یاروحيه ضعيف باشد. نشانگان فرسودگي شغل

 ]71[آهستگي گسترش مي یابد وممكن است به یك ناتواني رواني تبدیل شود.

شوند. هاي انجام شده درباره فرسودگي شغلي نشان داده است که در شرایط کاري یكسان، افراد به یك اندازه دچار فرسودگي نميبررسي

گي و آید. تنيدهاي شخصيتي پدید ميشماري از جمله عوامل فردي، ميان فردي، شغلي و ویژگيوامل بيبه بيان دیگر فرسودگي از تعامل ع

( دریك بررسي 2003( وهمكاران )Ulla.یوال)]2[شودفرسودگي شغلي در بسياري از موارد باعث غيبت از کار و به هدر رفتن روزهاي کاري مي

نشان دادند که مهم ترین مشاغل داراي فرسودگي پرستاران دندانپزشكي ، منشي ها وکارکنان نفرازکارکنان سازمان ها درکشورسوئد 8179روي 

. نتایج این پژوهش ها نشان مي دهد که امروزه هر کس درهرمكان وموقعيتي که باشد درجاتي ازاسترس شغلي وبه تبع ]70[خدماتي هستند

 آن فرسودگي را تجربه مي کند .

داند که عبارتند از: حجم کار زیاد، ميزان کنترل کم بر کار، ي را در ایجاد فرسودگي شغلي مؤثر مي( شش عامل سازمان2007مسلچ )

هاي محيط کار. به زعم مسلچ در بين هاي فرد و ارزشپاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماعي، تبعيض در محيط کار، تضاد ارزش بين ارزش

تر فرسودگي بيشتري دارند در عين حال با فرسودگي شغلي دارد، یعني افراد جوان ترین رابطه راخصوصيات جمعيت شناختي سن با ثبات

 .]8[کنندافراد متاهل و زنان نسبت به مجردها و مردان فرسودگي بيشتري گزارش مي

صه ( از ميان ابعاد فرسودگي شغلي، مسخ شخصيت مشخWells.( )2007( و ولز)Power(، پاور) Kilfedder)بنا به بررسي کيلفدر

شود. به عالوه بيشتر بودن سابقه کار و ساعات کار بارزتري است و تعارض نقش در شغل فرد، به خستگي عاطفي و مسخ شخصيت منجر مي

 .]1[دهدبيشتر در هفته ميزان احساس کفایت شخصي را کاهش مي

بط را بررسي کرده است. او اي مرتهاي حرفههاي کاهش فرسودگي شغلي و کمكحل( علل و راه2007) Sheesley)شيسلي)

ها، کمبود کارکنان و ها و محركهاي ناهماهنگ با عالقه فرد، فقدان چالشهاي تكراري در یك شغل، وجود انتظارات و مسئوليتفعاليت

نوان عوارض به عافزایش مسئوليت ناشي از آن را به عنوان علل فرسودگي شغلي و نگرش منفي به شغل و فقدان یا کم بودن باز خورد مثبت را 

قي هاي مرتبط با آن تلهاي افراد به ماهيت شغل، و وظایف و مسئوليتناشي از آن مطرح ساخته و در نهایت فرسودگي شغلي را نتيجه واکنش

 .]1[کرده است

هایي نظير هاي کاري که داراي ویژگيکند. در محيط( به نقش عوامل محيطي در بروز فرسودگي شغلي اشاره مي2007) scot)اسكات)

هاي مكرر دیگران، رقابت سخت و فشرده ، نيازهاي مالي و تالش براي کسب درآمد و فشارهاي ناشي از مواجهه با تقاضاها و درخواست

و  Lee)هاي پژوهش لي)در تجزیه و تحليل داده .]1[محروميت از آنچه فرد شایسته آن است، باشند فرسودگي شغلي پدیدار مي شود

( و Work over load(، مسئوليت شغلي بيش از توان) Role ambiguity( در کره جنوبي مواردي چون ابهام نقش)2005همكاران )

. در این پژوهش روي دودسته ازعوامل ]1[( به عنوان عوامل منفي مؤثر در ایجاد فرسودگي شغلي به دست آمدندrole conflictتعارض نقش)

 اشاره شده است.یعني عوامل محيطي وعوامل مربوط به شغل 

رفتگي ارتباط دارند،و همبستگي ( نشان دادند که سه عامل سازماني، شخصي و تحمل مصائب با تحليل7991دوکویت و همكاران )

(  Ronald. رونالد) ]6[رفتگي و ابهام در شرح وظایف، باال بودن حجم کار، سن، سختي کار و فعاليت زیاد نيز به دست آمدباالیي بين تحليل
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( درمطالعه اي روي یك نمونه ي بزرگ ازکارکنان پليس نروژ سه مولفه فرسودگي راموردبررسي قراردادندمهم Aslaug()2006سالوج)و ا

( در Leiter( )2003( و ليتر ) Maslach.مسلچ) ]9[ ترین عامل پيش بيني کننده فرسودگي دراین مطالعه تقاضاهاوانتظارات شغلي بود  

. نتایج این ]77  [نشان دادند ، افرادي که ناسازگاري شغلي داشتند به سمت فرسودگي شغلي پيش مي رفتندکارمند  166پژوهشي روي 

 مطالعات نشان ميدهند که عوامل سازماني ،شخصي وعوامل شغلي بافرسودگي همبستگي دارند.

تان انجام داده است به این نتيجه ( در پژوهشي که تحت عنوان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس متوسطه استان کردس7813عرفاني )

داري بين جنس، تأهل، سابقه کار و نوع کار ي معنيدرصد مشاوران به دليل فرسودگي شغلي زیاد در رنج هستند. اما رابطه 7/22رسيد که 

 .]72[مشاوران و ميزان فرسودگي شغلي آنان مشاهده نشد

ليل رفتگي )فرسودگي( با رضایت شغلي مدیران مدارس متوسطه شهر ( در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين تح7838عسكري )

درصد از آنان مسخ  1/78درصد از تحليل باال در رنج هستند.  8/6درصد مدیران از تحليل عاطفي متوسط  11همدان به این نتایج دست یافت: 

درصد از  6/82ساس عدم موفقيت فردي متوسط و درصد از نمونه اح 71باشند. درصد داراي مسخ شخصيت باال مي 6/77شخصيت متوسط و 

آنان احساس عدم موفقيت باال دارند و از این احساس که عملكردشان با موفقيت همراه نيست نگرانند. مقایسه فرسودگي شغلي مدیران زن و 

سودگي شغلي وعوامل مرتبط، به دليل . نتایج مطالعات مختلف درداخل وخارج درزمينه ميزان فر]6 [داري را نشان نداده استمرد تفاوت معني

شرایط متفاوت فرهنگي ومشاغل مختلف داراي یافته هاي متناقضي است این تناقضات دليل آشكاري براي انجام پژوهش وتحقيق دراین حوزه 

 مي باشد.

جلي هاي گوناگون تهاي فرسودگي شغلي در شاخصتحقيقات در خصوص استرس و فرسودگي شغلي ناشي از آن تأکيد دارند که نشانه

تفاوتي عالقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگي، احساس درماندگي و ناتواني، احساس بيهاي هيجاني که توأم با بيیابد. نخست شاخصمي

ران اباشد. در بعد رواني فرد شاغل نسبت به کار، ارباب رجوع و همكو بيزاري است.در بعد جسماني خستگي شدید، کمبود انرژي و ضعف مي

يري، غيبت گکند. از نظر رفتاري کاهش دلبستگي کارکنان به کار، احساس خستگي و ناتواني، ضعف و تصميمخود با دیدي منفي برخورد مي

 هاي قلبي، درگيري با همكارانها از جمله سردردهاي مكرر، دردهاي عضالني و عصبي، ناراحتيجایي فراوان، گرفتار شدن به انواع بيماريو جابه

ه دهد. باتوجوري سازمان را کاهش ميو ارباب رجوع، انجام کار با صرف زمان و هزینه زیاد ار نتایج فرسودگي شغلي است که اثربخشي و بهره

به گستردگي حيطه  وظایف سازمان بنيادشهيد، حجم فراوان مراجعات جانبازان ، قرارگرفتن استان درزمره مناطق آلوده به موادانفجاري و 

ناشي ازآن وکارطاقت فرساي تحقيق وپذیرش مواردجدید وپاسخگوئي به طيف هاي مختلف جامعه ي هدف ، مدیریت سازمان تشخيص  مسائل

 داده که ازنظرفرسودگي شغلي کارکنان این سازمان مورد بررسي قرار گيرند. بنابراین سؤال اساسي این پژوهش این است که با توجه به ماهيت

هاي کارکنان سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران ميزان فرسودگي شغلي آنان چقدر است وباچه عواملي رابطه وليتکار، نوع وظایف و مسئ

 دارد؟ 

 

 فرضيات تحقيق
بين ميزان فرسودگي شغلي درمولفه هاي سه گانه) خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، کاهش کفایت شخصي( وعوامل جمعيت  -

 شناختي رابطه وجوددارد.

فرسودگي شغلي درمولفه هاي سه گانه) خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، کاهش کفایت شخصي( وشرایط فيزیكي محل بين ميزان  -

 کاررابطه وجوددارد.

بين ميزان فرسودگي شغلي درمولفه هاي سه گانه) خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، کاهش کفایت شخصي( وعوامل سازماني  -

 رابطه وجوددارد.

درمولفه هاي سه گانه) خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، کاهش کفایت شخصي( وحوزه فعاليت کارکنان بين ميزان فرسودگي شغلي  -

 سازمان رابطه وجوددارد.

بين ميزان فرسودگي شغلي درمولفه هاي سه گانه) خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، کاهش کفایت شخصي( وعوامل شغلي)تعارض  -

 وجوددارد. درنقش، ابهام درنقش،کم باري وگرانباري نقش( رابطه

 

 روش پژوهش
 .با توجه به ماهيت مسأله ي موردبررسي،  روش مورد استفاده در این پژوهش روش پيمایشي است 
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 جامعه و نمونه ي  آماري
جامعه آماري این مطالعه شامل کليه کارکنان رسمي سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران استان ایالم است. طبق اسناد اداره امور  

نفر زن هستندحجم نمونه با عنایت به  28نفر مرد و  769نفر بوده که از این تعداد  792سازمان بنياد شهيد تعداد کل افراد شاغل  اداري

نفر خواهد بود. روش انتخاب نمونه تصادفي  721( براي جامعه با حجم فوق شامل 7910ي آر، وي کرجسي و دي، دبليو، مورگان )توصيه

 .]78[جدول اعداد تصادفي بوده استساده با استفاده از 

 

 ابزارهاي پژوهش

 گيري متغيرهاي موردنظر از دو پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش براي اندازه

 الف( پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ

شيوه پاسخگویي  ي جداگانه است.گزاره 22باشد که داراي ترین ابزارهاي سنجش فرسودگي شغلي مياین پرسشنامه یكي ازرایج

کند کند. در شيوه فراواني تعداد دفعاتي که فرد احساس فرسودگي ميها به هر یك از مواد پرسشنامه از دو نوع دستورالعمل پيروي ميآزمودني

ي احساس شود. در دستورالعمل شدت، ميزان شدتي که آزمودني در مورد هر یك از مواد فرسودگ)هر روز( سنجيده مي 6از صفر )هرگز( تا 

کنند که بهتر است از روش فراواني استفاده ( پيشنهاد مي7936شود. مسلچ و جكسون))خيلي شدید( سنجيده مي 6کند از صفر )هرگز( تا مي

 هاي تشكيل دهنده براساس دستورالعمل فراواني بوده است.ها به هر یك از گزارهشود. در پژوهش حاضر نيز پاسخ آزمودني

گزاره خستگي عاطفي و هيجاني را مورد ارزیابي قرار  9گزاره،  22سنجد از مجموع شغلي سه بعد فرسودگي را مي پرسشنامه فرسودگي

هاي سنجد و در برگيرنده گزارهگزاره نيز مسخ شخصيت را مي 5 باشد.مي 20و  76، 71، 78، 3، 6، 8، 2، 7هاي دهد و شامل گزارهمي

را شامل  27و  79، 73، 71، 72، 9، 1، 1هاي شماره: گزاره نيز کاهش کفایت شخصي را، و گزاره 3است و  22و  75، 77، 70، 5شماره: 

( 7936در مطالعات مختلف روشن شده است که این پرسشنامه از پایایي و اعتبار باالیي برخوردار است از جمله مسلچ و جكسون ) شود.مي

 .]7[اندگزارش کرده 17/0و کاهش کفایت شخصي را  19/0، مسخ شخصيت 90/0پایایي در بعد خستگي عاطفي را 

گزارش  32/0و کاهش کفایت شخصي  53/0، مسخ شخصيت 31/0( آلفاي کرانباخ در بعد خستگي عاطفي 7819در پژوهش بهنيا )

خستگي عاطفي گانه فرسودگي شغلي عبارت بودند از: هاي سه.در پژوهش حاضر آلفاي کرانباخ به دست آمده براي مقياس]71[ شده است

ها را به ( نيز با استفاده از روش آلفاي کرانباخ پایایي خرده آزمون7819نجفي ) .37/0و کاهش کفایت شخصي  19/0، مسخ شخصيت 31/0

شود و ميانگين . در این پرسشنامه نمرات هر خرده آزمون به طور جداگانه محاسبه مي]75[گزارش کرده است 38/0و  13/0، 39/0ترتيب 

ي فرد باالتر آید. نمرات این سه مقياس قابل جمع نيستند زیرا که در خرده آزمون فقدان موفقيت شخصي هر چه نمرهبه دست مي نمرات

 باشد فرسودگي کمتر و در دو خرده آزمون دیگر نمره باالتر نشانه فرسودگي بيشتر است. 
 

 ب( پرسشنامه محقق ساخته
شناختي نظير، جنسيت، سن، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي و ش آن اطالعات جمعيتبخش بوده که یك بخ 1این پرسشنامه حاوي 

گيرند که براساس پيشينه تجربي و نظري پژوهش شد. سه بخش دیگر عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي را در بر مينوع فعاليت را شامل مي

 اند. در پرسشنامه گنجانده شده

شرایط فيزیكي محل کار است، مواد این بخش عبارتند از: سروصداي همكاران، کوچك  از ميان این سه بخش، بخش نخست در مورد 

بودن فضاي کار، دماي نامناسب، فرسوده بودن محيط کار، کهنه و نامناسب بودن وسایل انجام کار و روشنایي ناکافي محل کار. در مقابل هر 

 کم قرار داده شده است.خيليزیاد، زیاد، متوسط، کم و خيلي کدام از این مواد پنج گزینه

ماده مربوط به تعارض شعلي،  1گرفت. از این یازده ماده بخش دوم در برگيرنده عوامل شغلي بود که بطور کلي یازده ماده را در بر مي 

د شها سؤال ميآزمودني باري در نقش بودند ازسه ماده مربوط به ابهام در شغل، دو ماده مربوط به گرانباري در نقش و دو مورد مربوط به کم

زیاد، زیاد، متوسط، هاي خيليکه در شغل فعلي به چه ميزان با هر یك از موارد خواسته شده مواجه هستند و الزم بود ميزان آن را با گزینه

عبارت بودند از:  ماده بود، مواد این بخش 3کم مشخص نمایند. بخش سوم در برگيرنده عوامل سازماني بود که بطور کلي حاوي کم و خيلي

گيري پایين بودن حقوق و مزایا، نامناسب بودن نظام ارزشيابي کارکنان، کم توجهي مدیریت سازمان به امور رفاهي و تفریحي کارکنان، سخت

اگذاري ها، وگيريهاي کارکنان در تصميمبيش از حد مسئولين در خصوص اجراي قوانين و مقررات، استفاده نكردن از اطالعات و دیدگاه

ه تمشاغل به افراد غير واجد شرایط، نبود روابط خوب و مناسب کارکنان با سرپرستان و مدیران و نبود روابط خوب بين کارکنان. از آنها خواس

وسط، مت زیاد، زیاد،کنند به چه ميزان این عوامل وجود دارد و ميزان آن را با گزینه خيليشد که مشخص نمایند در سازماني که فعاليت ميمي

 کم مشخص نمایند.کم و خيلي
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به منظور اطمينان از روایي ابزار مورد استفاده از روش روایي محتوا استفاده شده است به این منظور پرسشنامه در اختيار چند تن از  

باخ ادند پایایي از طریق آلفاي کرانهاي روانشناسي و علوم تربيتي قرار گرفت، تمامي آنان پس از مطالعه آن را مورد تأیيد قرار داستادان رشته

 بوده است.  33/0براي کل پرسشنامه محقق ساخته 
 

 يافته ها
درصد داراي مدرك تحصيلي  5/16گيرند. بيشتر افراد نمونه آماري یعني ها در بر ميدرصد را خانم 2/71درصدنمونه راآقایان و  8/31 

 اند. درصد مدرك ليسانس بوده 1/79درصد مدرك فوق دیپلم و  6/21دیپلم، 

 25تا  27سال بوده پس ازآن افراد با سابقه  20تا76 درصد داراي سابقه خدمت بين 8/51بيش از نيمي از افراد نمونه آماري یعني  

باشند. از نظر توزیع سني سال مي 76درصد از افراد نمونه آماري داراي سوابق خدمتي بيش از  3/11باشند. بطور کلي درصد مي 9/73سال با 

 است.   6/83سال با  87 -10ط به گروه سني سال قرار دارند بعد از این بيشترین درصد مربو 17 -50درصد از افراد در گروه سني  8/18

: يافته هاي توصيفی مربوط به فرسودگی شغلی نمونه ي آماري بر اساس جنسيت،سن،مدرک تحصيلی،سنوات خدمت و حوزه ي  1جدول 

 فعاليت

 ابعاد سه گانه             

 فرسودگي               

 متغيرهاي

 شناختيجمعيت

 کفایت شخصي کاهش مسخ شخصيت خستگي عاطفي

 ميانگين
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

ت
دم

 خ
ت

نوا
س

 

 78 15/83 68/2 25/2 81/71 5/1 سال 5-7

 5/5 15/10 86/1 5/2 21/27 5/71 سال 70-6

 51/77 21/81 66/8 8 21/72 21/77 سال 75-77

 01/77 9/81 11/5 12/1 28/75 76/71 سال 20-76

 69/9 16/81 17/8 17/2 96/77 72/71 سال 25-27

ي
صيل

تح
ك 

در
م

 

 03/70 19/85 11/5 16/8 72/75 61/78 دیپلم

 72/77 66/85 11/1 51/1 73/71 91/76 فوق دیپلم

 31/77 11/85 51/8 13/8 86/72 30/76 ليسانس

ت
سي

جن
 

 01/77 67/85 21/1 57/8 13/78 91/71 مرد

 51/70 55/85 78/3 05/5 63/73 91/71 زن
ن

س
 

 3/70 9/86 70/1 3/8 32/77 10/78 سال 80-20

 09/9 03/81 51/1 51/8 51/75 33/71 سال 10-87

 70/72 37/88 65/5 3/8 88/71 57/75 سال 50-17

ت
الي

فع
زه 

حو
 

 61/9 7/88 38/7 1/7 02/78 8/77 پژوهش

 15/70 08/86 1/5 90/8 29/75 87/78 تعاون

 17/9 92/81 31/1 51/2 15/76 51/78 فرهنگي

 17/9 11/85 99/2 13/8 78/71 39/76 درمان

 18/77 72/83 80/8 58/2 05/78 29/72 مالي

 11/5 83/12 61/2 35/2 06/9 92/78 ریاست

 

سال قرار دارند  70تا  6اند. افرادي که در گروه گروه تقسيم شده 5افراد نمونه آماري از نظر سابقه خدمتي به  7براساس جدول شماره

هاي مالك، ميزان در حد متوسط ارزیابي هستند که با توجه به نمره 5/71داراي بيشترین ميزان فرسودگي شغلي در بعد عاطفي با ميانگين 

سال داراي بيشترین ميزان ميانگين فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت هستند. در کاهش  20تا  76ه با سابقه خدمتي شود. گرومي

اند.با توجه به عامل جنسيت  بين دو جنس سال ميانگين بيشتري را به خود اختصاص داده 75تا  77کفایت شخصي نيز گروه با سابقه خدمتي 

هاي شود در این خرده مقياس ميانگين نمره زنان از مردان بيشتر است. بر مبناي توصيفدیده نمي تفاوت زیاد جز در بعد مسخ شخصيت
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از نظر کاهش کفایت شخصي بين افراد با مدرك تحصيلي مختلف تفاوتي وجود ندارد. اما از نظر خستگي عاطفي و  7آماري جدول شماره

فراد با مدرك دیپلم بيشتر است. در حاليكه در بعد مسخ شخصيت ميانگين گروه هيجاني ميانگين گروه با مدرك فوق دیپلم و ليسانس از ا

داراي مدرك دیپلم بيشتر از دو گروه دیگر و گروه فوق دیپلم نيز از گروهي که داراي مدرك ليسانس هستند نمره مسخ شخصيت باالتري 

 دارند

بيشترین ميزان فرسودگي در  57/75سال با ميانگين  50تا  17ي اند گروه سنآمده 7هاي سني سه گانه که در جدول با توجه به گروه

دارند. در خرده مقياس مسخ شخصيت تفاوتي  37/88بعد عاطفي و در بعد کاهش کفایت شخصي نيز بيشترین ميزان فرسودگي را با ميانگين 

 هاي سني مختلف وجود ندارد. بين گروه

نه آماري بيشترین ميزان فرسودگي در بعد عاطفي مربوط به کارکنان حوزه درماني با گانه افراد نموهاي فعاليت ششبا توجه به حوزه

و کمترین ميزان مربوط به کارکنان حوزه پژوهش است. بيشترین ميزان فرسودگي در بعد مسخ شخصيت مربوط به کارکنان  39/76ميانگين 

است. بيشترین  1/7ین ميزان مربوط به کارکنان حوزه پژوهش با ميانگين و کمتر 13/8و حوزه درمان با ميانگين  90/8حوزه تعاون با ميانگين 

و کمترین ميزان مربوط به کارکنان حوزه  7/88ميزان فرسودگي در بعد کاهش کفایت شخصي مربوط به کارکنان حوزه پژوهش با ميانگين 

 است. 83/12ریاست با ميانگين 

 ر ابعاد سه گانهی فرسودگی شغلی: توزيع فراوانی و درصد نمونه ي آماري د 2جدول 

 ابعاد فرسودگي                 

 ميزان شغلي

 کاهش کفایت شخصي مسخ شخصيت خستگي عاطفي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 1/11 55 19 93 8/67 16 پایين

 3/27 21 5/70 78 2/21 80 متوسط

 9/88 12 5/70 78 5/71 73 باال

 

درصد متوسط و  2/21درصد در حد باال،  5/71نشان مي دهد که در بعد خستگي عاطفي ، ميزان فرسودگي  2اطالعات جدول شماره 

درصد از افراد نمونه خستگي عاطفي متوسط و  1/83کنند. بطور کلي در این خرده مقياس درصد خستگي عاطفي پایيني را تجربه مي 8/67

 باال را دارند. 

درصد داراي ميزان پایيني از مسخ شخصيت هستند.  19درصد نيز متوسط و  5/70درصد در حد باال،  5/70مسخ شخصيت در مقياس  

 درصد از افراد نمونه داراي فرسودگي در بعد مسخ شخصيت در حد متوسط و باال هستند. 27بطور کلي، 

درصد کاهش کفایت شخصي پایيني را احساس  1/11درصد متوسط و  3/27درصد در حد باال  9/88در مؤلفه کاهش کفایت شخصي  

 اند.درصد از افراد نمونه کاهش کفایت شخصي را در سطح متوسط و باال گزارش نموده 1/55اند. بطورکلي نموده

 : نتايج آزمون هاي آماري فرضيات تحقيق 3جدول 

 ابعاد فرسودگي

 شغلي             

 متغير

 کفایت شخصيکاهش  مسخ شخصيت خستگي هيجاني

تعدا

 د
 آزمون آماري

 سطح

 معني داري
 آزمون آماري تعداد

 سطح

 داريمعني
 آزمون آماري تعداد

 سطح

 معني داري

 r=057/ 53/0 775 r=005/ 95/0 775 r=-82/0 18/0 775 سن

 t=000/ 7 775 t=22/7 22/0 775 t=079/ 93/0 775 جنس

 F=16/ 16/0 775 F=83/ 63/0 775 F=0/001 99/0 775 مدرك تحصيلي

 f=373/ 58/0 775 f=06/7 83/0 775 f=92/ 11/0 775 سابقه خدمت

شرایط فيزیكي  

 محل کار
721 

2


=31/3 06/0 721 
2


=71/2 1/0 775 

2


=86/5 25/0 

 721 تعارض در نقش
2


=17/73 007/0 721 

2


=58/72 07/0 721 
2


=39/79 002/0 

 721 ابهام در نقش
2


=87/26 0007/0 721 

2


=11/1 7/0 721 
2


=12/22 0007/0 

 721 گرانباري نقش
2


=96/77 02/0 721 

2


=31/2 59/0 721 
2


=19/1 87/0 
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 721 کم باري نقش
2


=82/72 07/0 721 

2


=16/1 85/0 721 
2


=36/9 01/0 

 721 عوامل سازماني
2


=11/21 0007/0 721 

2


=66/9 01/0 721 
2


=71/71 001/0 

 f=73/0 96/0 90 f=16/0 51/0 90 f=28/7 8/0 90 حوزه فعاليت

 

هاي مؤلفهنشان مي دهد که بين عوامل جمعيت شناختي )سن، جنس، مدرك تحصيلي و سابقه خدمت( با  8آزمون هاي آماري جدول 

 دار وجود ندارد.اي معنيگانه فرسودگي رابطهسه

دهدکه بين فرسودگي شغلي در ابعاد سه گانه و شرایط فيزیكي محل کار ارتباط وجود آمده است نشان مي 8که در جدول  2آزمون 

 ندارد..

ي تعارض در نقش و براي آزمون رابطه ob 2ه رابطه وجود دارد.گانبين عامل شغلي تعارض در نقش و فرسودگي شغلي در ابعاد سه 

ي تعارض شغلي و ( بوده است براي آزمون رابطه39/76ي تعارض در نقش و کاهش کفایت شخصي )(، براي رابطه17/73خستگي عاطفي )

 باشد .( مي58/72مسخ شخصيت )

ارتباط  07/0دهد که بين عامل شغلي ابهام در نقش و خستگي هيجاني و کاهش کفایت شخصي در سطح نشان مي 2آزمون  

  .دار وجود نداردي آماري معنيدار وجود دارد ،در حالي که بين ابهام در نقش و ميزان فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت رابطهمعني

 2استفاده شده است.  2گانه فرسودگي از آزمون آماريهاي سهري در نقش و مؤلفهي رابطه بين عامل کم بابراي آزمون فرضيه

( بوده 36/9( و )82/72هاي خستگي هيجاني و کاهش کفایت شخصي به ترتيب )ي بين کم باري در نقش و مؤلفهمحاسبه شده براي رابطه

دهد که نشان مي 2اي وجود ندارد. آزمون اند اما بين کم باري در نقش و مسخ شخصيت رابطهدار بودهمعني 05/0است و هر دو در سطح 

فقط بين عامل شغلي گرانباري در نقش و خستگي هيجاني رابطه وجود دارد. این در حالي است که بين دو عامل دیگر مسخ شخصيت وکاهش 

  دار وجود ندارد.اي معنيري در نقش رابطهکفایت شخصي با گرانبا

ه باشد. براي پاسخ بگانه ميي بين عوامل سازماني و ميزان فرسودگي شغلي در ابعاد سهفرضيه دیگراین پژوهش در خصوص رابطه 

نشان مي 2یج آزمون ها مورد آزمون قرار گرفت. نتاي بين عوامل سازماني و هر یك از خرده مقياساین فرضيه به صورت مستقل رابطه

ي بين عوامل باشد. در مورد رابطهدار ميرابطه معني 07/0دهد بين عوامل سازماني و خستگي هيجاني و کاهش کفایت شخصي در سطح 

سودگي شغلي در ابعاد توان گفت بين عوامل سازماني و ميزان فرباشد. بنابراین ميدار ميمعني 05/0سازماني و مسخ شخصيت  در سطح 

 دار وجود دارد. ي معنيگانه رابطهسه
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 بحث و نتيجه گيري
سؤال اساسي این پژوهش به بررسي ميزان فرسودگي شغلي کارکنان بنياد شهيد و امور ایثارگران در ابعاد سه گانه خستگي عاطفي، 

 پردازد. مسخ شخصيت و کاهش کفایت شخصي مي

درصد از افراد نمونه آماري فرسودگي متوسط و  1/83یافته هاي تحقيق  نشان داده است که بطور کلي در مقياس خستگي عاطفي  

درصد از  1/55درصد داراي فرسودگي در بعد مسخ شخصيت در حد متوسط و باال هستند،در مؤلفه کاهش کفایت شخصي  27باال را دارند، 

 اند. قيت فردي را در سطح متوسط و باال گزارش نمودهافراد نمونه آماري فقدان موف

( پایين 91/71بدون توجه به توزیع فراواني و درصد افراد نمونه، بطور کلي ميانگين نمونه آماري در بعد خستگي عاطفي و هيجاني )

( فرسودگي 61/85اري با ميانگين )( یعني فرسودگي پایين، اما از نظر کاهش کفایت شخصي کل نمونه آم13/8بوده، در بعد مسخ شخصيت )

 کنند.در حد متوسط را تجربه مي

اندفرسودگي شغلي  نمونه آماري آنها در بعد مسخ که عنوان نموده]2 [(7837هاي این پژوهش با پژوهش رسوليان و همكاران )یافته

که ]7 [(7811هاي تحقيق بدري گرگري )فتهشخصيت پایين و بعد کاهش کفایت شخصي متوسط هستند همخواني دارد. و در عين حال با یا

درصد مسخ شخصيت متوسط و باال  85درصد دبيران مرد دبيرستانهاي تبریز خستگي عاطفي باال و متوسط و  12به این نتيجه رسيد حدود 

 درصد نيز فقدان موفقيت فردي پایين را داشتند نيز نزدیك است. 85و 

درصد در حد متوسط و باال و  23/78که ميزان فرسودگي را در بعد عاطفي ]71 [(7813بهنيا )هاي پژوهش نتایج این پژوهش با یافته

توان به باشد.از دالیل احتمالي ناهمخواني ميدرصد در حد متوسط و باال ذکر کرده است تا حدودي متفاوت مي 5/5در بعد مسخ شخصيت 

اجتماعي مختلف و پرداختن به فرسودگي شغلي به  -ي متنوع، شرایط فرهنگيهاي مورد بررسابزارهاي متفاوت با نقطه برش مختلف، جمعيت

 صورت کلي  اشاره کرد.

کنند با توجه به اینكه در هر سه بعد فرسودگي درصدهایي از گروه نمونه آماري ميزان متوسط تا زیاد فرسودگي شغلي را تجربه مي

پذیر اعتمادي نسبت به مدیران سازمان؛ از نظر رفتاري: تحریكسبت به دیگران، بيتوان انتظار داشت این وضعيت از نظر نگرشي: بدبيني نمي

و پرخاشگر بودن، کاهش توانایي براي انجام وظایف شغلي، افزایش مشكالت و درگيري با مرئوسان و رؤسا و.... و از نظر روان تني: احساس 

کنندگان خدمات سازمان؛ هاي مراجعان، مشتري یا مصرفگي به خواستههاي سازماني: کاهش رسيدخستگي، انواع سردردها و از نظر شاخص

ست تفاوتي، از دعالقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگي، احساس به دام افتادن در شغل، احساس درماندگي، احساس بياز نظر هيجاني: بي

 افراد و کارکنان دامن بزند.  دادن همدلي نسبت به دیگران را که نشانگان و پيامدهاي فرسودگي شغلي هستند در

دهد که بين عوامل جمعيت شناختي )سن، جنس، مدرك تحصيلي و سابقه خدمت( با هاي این پژوهش نشان ميبطور کلي یافته

 دار وجود ندارد. اي معنيگانه فرسودگي رابطههاي سهمؤلفه

،عابدي و همكاران ]1[(2000هاي، بارگليني و همكاران )هاي حاصل از آزمون فرضيه عوامل جمعيت شناختي با نتایج پژوهشیافته

همخواني دارد. اما با نتایج رسوليان و همكاران  ]6[ (7838و عسكري )]75[ (7819،نجفي و همكاران )]72[ (7813، عرفاني )]8[(7832)

 همخواني ندارد.  ]2[ (7837)

هاي دهند که یافتهفرسودگي شغلي انجام گرفته است، نشان ميشناختي و ي عوامل جمعيتهایي که در خصوص رابطهنتایج پژوهش

هاي مختلف روي آنها تحقيق صورت گرفته است، از نظر به دست آمده در این حوزه تا حدودي متناقض است. زیرا کارکناني که در پژوهش

هاي گوناگوني نظير، پزشكي، آموزشي، ا در حوزههنوع فعاليت و حوزه کاري تا حدود زیادي با هم متفاوت هستند. و در عين حال این پژوهش

اداري و.... صورت گرفته است. از طرفي دیگر، ابزارهاي مورد استفاده نيز تا حدودي متفاوت و در شرایط مختلف اجتماعي و تاریخي به کار 

 اند.رفته

يه معني دار آماري بدست نيامدنتایج این فرضدر این پژوهش بين شرایط فيزیكي محل کار و ابعاد سه گانه ي فرسودگي شغلي رابطه ي 

شود که پژوهش در هایي مربوط ميرسد یكي از دالیل اصلي این عدم همخواني به محيطبا  پژوهش هاي پيشين همخواني ندارد به نظر مي

آن پرداخته شده است دعایي آنها انجام گرفته است. هر چند شرایط فيزیكي محل کار به عنوان منبع فشار عصبي در برخي از نظریات به 

ي تحقيق به آنها پرداخته شده است تأثير آن مورد بررسي قرار نگرفته است. محيط هایي که در پيشينه، اما در بيشتر پژوهش]76[ (7837)

داري تا حدود زیادي هاي ااند که از نظر شرایط فيزیكي با محيطهاي ذکر شده در آنها انجام گرفته اغلب بيمارستاني بودههاي که پژوهش

 متفاوت هستند. 

بين عوامل شغلي تعارض در نقش،ابهام در نقش،کم باري نقش و گرانباري نقش و برخي از مولفه هاي سه گانه ي فرسودگي ارتباط 

 (2005و همكاران ) ، لي]5[ (2007، شيسلي )]1[(2007هاي پژوهشي کيلفدر،  پاور و ولز )ها با یافتهمعني دار آماري وجود دارد.این یافته

افتد که از یك فرد انتظارات متعدد و ، عنوان کرده است که تضاد در مورد نقش هنگامي اتفاق مي]76 [ (7837همخواني دارد.دعائي ) ]1[
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يارات، ختگردد. در تعارض نقش بين ایابي به آنها منجر به ایجاد فشار عصبي ميگاه متضادي وجود داشته باشد و به دليل عدم امكان دست

نان گردد و کارکها و وظایف شغلي فرد انطباق الزم وجود ندارد. در حالي که در ابهام در نقش فشار عصبي از نامعيني کار ایجاد ميمسئوليت

 ي محتواي شغل خود ندارند. اطالعات واقعي درباره

دهد. گرانباري ممكن است، کمي یا کيفي باشد. ل ميگرانباري نقش ناشي از ناتواني از انجام کاري است که بخشي از شغل او را تشكي

هاي وظایف محوله شده به او، اختصاص بدهد دچار گرانباري کمي در نقش خواهد تواند زمان کافي را به تمام قسمتزماني که یك کارمند نمي

 شود. کار اندك و تكراري منجر به یكنواختيميشد. کم باري در نقش وضعيتي است که در آن از مهارتهاي شغلي به طور تمام و کامل استفاده ن

دد. با گرها کامالً ناخوشایندند، کار اندك منجر به ایجاد فشار عصبي ميگردد از آنجایي که این واکنشاهميتي ميو خستگي و ماللت و کم

تباط دارند. زیرا خستگي هيجاني کامالً هاي این پژوهش گرانباري در نقش و کم باري هر دو با خستگي عاطفي و هيجاني ارتوجه به یافته

 (2007شود. زیرا همانطوري که شيسلي )همانند متغير فشار رواني است و باعث زیر فشار قرار گرفتن و از ميان رفتن منابع هيجاني در فرد مي

نيز  ]8[ (2007شود. مسلچ )ها از علل فرسودگي شغلي محسوب ميهاي تكراري در یك شغل و فقدان چالشمطرح نموده است فعاليت ]5[

حجم کار زیاد را به عنوان یك عامل مؤثر در فرسودگي شغلي قلمداد نموده است. کم باري در نقش در پژوهش حاضر نه تنها با خستگي 

بيش  ي مهارتيعاطفي بلكه با فقدان موفقيت فردي نيز در ارتباط بوده است زیرا حجم کار کم، حكم محدودیت و بازدارندگي را دارد فرد وقت

دهد. این حالت منجر به کاهش احساس کفایت شخصي و کم شدن از نياز شغل خود داشته باشد، خسته شده و انگيزه خود را از دست مي

 رود.احساس شایستگي در انجام وظيفه شخصي است، و ارزیابي منفي از خود در رابطه با انجام کار به شمار مي

ن هاي این پژوهش در ایمل سازماني و فرسودگي شغلي در ابعاد سه گانه مورد تایيد قرار گرفت. یافتهدر این تحقيق رابطه ي بين عوا

 ،همخواني دارد. ] 1 [ (2007اسكات )]71[( 7991، شوفلي و همكاران )]8[ (2007هاي مسلچ )زمينه با یافته

اعتمادي، عدم صميميت و رقابت اساسي و محور بي عنوان کرده است که نبود روابط خوب بين همكاران عامل ]79[ (7835شفيعي )

ي مؤثري با استرس شغلي دارد. ناسالم بوده و یكي از عوامل مهم موجد استرس است. کيفيت روابط کارکنان در محيط کار، همواره رابطه

ن گروههاي کاري، روابط با سرپرستان و اند: روابط با همكاران، روابط دروپژوهشگران سه دسته رابطه ميان فردي را در این مورد بر شمرده

 رهبران. وقتي روابط همكاران با یكدیگر ضعيف باشد آنها احساس نگراني و خطر خواهند کرد. چه بسا داشتن این گونه روابط به کم اعتمادي،

 کم عالقگي و کم حمایتي منجر شود. 

اند استرس شغلي با تعدادي سازمان را کانون توجه خود قرار دادهکنند، نقش افرادي که رفتار سازمان و توسعه سازماني را بررسي مي

ایجاد  دهد، استرس کمتريگيري بيشتري به کارکنان خود ميهایي که قدرت تصميمهاي مربوط به سازمان نيز بستگي دارد. ساختاراز ویژگي

گيري و مقررات ممكن است منشأء تعارض و درت تصميمکنند. مشكالت موجود در ساختار سازمان نظير مشكل ارتباط واگذاري وظایف، قمي

 استرس باشد.

فرضيه ي دیگر این تحقيق در مورد رابطه بين ميزان فرسودگي شغلي و حوزه کاري افراد است. براي آزمون این فرضيه از تحليل 

جه گرفت توان نتيودگي شغلي دیده نشد. و ميگانه فرسداري بين ميانگين گروهها در ابعاد سهواریانس یك عاملي استفاده شدو تفاوت معني

ي تحقيق رد و فرض صفر مبني بر عدم وجود داري وجود ندارد. از این رو فرضيهي معنيبين حوزه فعاليت و ميزان فرسودگي شغلي رابطه

 [ (2007داشته و با نتایج شيسلي )همخواني  ]75[ (7819هاي پژوهش نجفي و همكاران )شود. . نتایج این فرضيه با یافتهرابطه پذیرفته مي

 همخواني ندارد. ] 1[ (2007و اسكات ) ]5

گذارند، هم به وسيله ایجاد تضادهاي پرسنلي و هم ایجاد کنند تأثير منفي بر همكارانشان ميافرادي که فرسودگي شغلي را تجربه مي

به صورت تعامالت غيررسمي در شغل تداوم یابد. فردي که دچار تواند مسري باشد و اختالل در انجام وظایف شغلي. پس چنين فرایندي مي

هاي دهي عاطفي مناسب و متناسب با شرایط تا حدودي ناتوان است و همچنان در ابراز انواع هيجاناز قدرت پاسخ تحليل رفتگي عاطفي است،

ن گفت به دليل اینكه افرادي که به نحوي با این توامناسب نيز دچار مشكل است. در مورد جزء دوم فرسودگي شغلي یعني مسخ شخصيت مي

جویي از دیگران، محدود کردن مندي از دیگران، کنارهشوند، گلهنوع از تحليل یا فرسودگي مواجه هستند نسبت به اطرافيان بدگمان مي

از نارسایي ایمني و بهداشت و از جمله  هاي رفتاري و نگرش این افراد است. فشارهاي مالي و جاني گزافي کههاي اجتماعي از مشخصهفعاليت

 ها است.اي براي بهسازي محيط کار در سازمانشود دليل بسندهها وارد مياسترس شدید و فرسودگي شغلي کارکنان بر سازمان

 

 پيشنهادات
 ر وجود دارد، بنابراین برايداهاي این پژوهش بين عوامل سازماني و فرسودگي ارتباط آماري معنيبا توجه به اینكه بر اساس یافته -7

 گردد. کارهاي زیر توصيه ميهاي ناشي از عوامل سازماني راهکاهش استرس
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ها در سازمان، در مهمترین هاي ارتباطي در سازمان را بهبود بخشند و موجباتي را فراهم آورند که کيفيت و کميت ارتباط( شبكه7-7

 كاران عامل اساسي و محور اعتماد، صميميت و رقابت سالم است.وضع خود باشند. روابط ميان فردي خوب بين هم

سازد. زیرا بسياري از اشخاص اي و سازماني موجبات بالندگي آنان را فراهم ميگيریهاي حرفه( شرکت دادن کارکنان در تصميم2-7

ار شود، از ایجاد فشها و عقاید آنان استفاده ميایده کنند که اطالعات زیادي درباره کارشان دارند، بنابراین هنگامي که از اطالعات،احساس مي

 آید. عصبي در آنان جلوگيري به عمل مي

 تفاوتي در برابر مشكالت خانوادگي آنان. ( توجه مدیریت سازمان به امور رفاهي و تفریحي کارکنان، و اجتناب از بي8-7

 راد و جایگزین شدن ضابطه به جاي رابطه در سازمان. ( تالش در جهت مناسب بودن نظام ارزشيابي عملكرد شغلي اف1-7

 گيري روشهاي علمي براي انتخاب افراد. ( واگذاري تصدي مشاغل، به افراد واجدالشرایط و به کار5-7

غلي ششود به منظور آگاهي بيشتر کارکنان از استرس گانه فرسودگي شغلي در ميان کارکنان پيشنهاد ميبا توجه به وجود ابعاد سه -2

و همچنين تقویت مهارت آنان براي کنترل و مقابله با فرسودگي شغلي اطالعات الزم از طریق جزوات آموزشي و سایر روشها متناسب با 

 امكانات سازمان در اختيار کارکنان قرار گيرد. 

نان بسيار مهم است. بدین منظور آگاهي از ماهيت، منابع و پيامدهاي فرسودگي شغلي و راههاي مقابله و غلبه بر آن براي کارک -8

 هاي ضمن خدمت در این خصوص طراحي و اجرا گردد.شود کارگاههاي آموزشي و دورهپيشنهاد مي
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 مراجعمنابع و 
نامه اي. پایانهاي مقابلهشناختي فرسودگي شغلي معلمين و مكانيزم(. سندرم روان7811گري، رحيم )بدري گر [7]

 شناسي عمومي، دانشگاه تربيت مدرس تهران. کارشناسي ارشد، رشته روان

خصيتي در هاي ش(. ارتباط فرسودگي شغلي با ویژگي7838رسوليان، مریم؛ الهي، فاطمه؛ اقخم ابراهيمي، عزیزه ) [2]

 .  21تا  73: صفحات 8، شماره 1، شماره 9پرستاران. اندیشه و رفتار؛ سال 
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