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  86 دوره پانزدهم، شماره اول، بهار             مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                   

  

 بررسی رابطه جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم
  *1خدیجه فوالدوند

 
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم) 1

  
  5/1/86:تاریخ پذیرش      8/7/85:تاریخ دریافت

 

  
  جو سازمانی ، سالمت روان ، بیمارستان: واژه های کلیدی 

   

 

                                                 
E.mal: kh_fooladvand@yahoo.com 

  چکیده 
 مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و و بهبود روحیه وازمانی مناسب می تواند در انگیزش  جو س:مقدمه   

 ،و به عنوان یک منبع در تامین سالمت روانی کارکنان به حساب آیدبوده  موثر  آنانازدیاد خالقیت و نوآوری
لعه با هدف بررسی رابطه این مطا. با وجود این جو سازمانی نامناسب می تواند منبع عمده فشارروانی نیز باشد

  .جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم انجام شد
نمونه های مورد . انجام گرفت 1381 مقطعی درسال – این مطالعه به صورت توصیفی:ها    مواد و روش

 –ه روش نمونه گیری تصادفی نفراز کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم بودند که ب176وهش ژپ
ابزارگردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد جو سازمانی و پرسشنامه استاندارد سالمت  .طبقه ای انتخاب شدند

 و T- test داده ها  با استفاده از آمار  توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی،  و بود ) -R) CL-90روانی 
  . ر گرفتکروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرا

دار  نیرابطه مع) α=05/0( سطح سالمت روانی کارکنان در  وها نشان داد که بین جو سازمانی یافته :نتایج 
 اجبار –اختالل وسواسنج بعد آن شامل پ ابعاد نه گانه سالمت روان،  ازمیان).>03/0p(   وجود داردآماری

)04/0<p (، افسردگی )04/0<p ( اضطراب ،)01/0<p (ضی ، ترس مر)01/0< p (روان پریشی و  
)01/0<p(   سازمانی همبستگی جو همچنین بین میزان درآمد با. نشان داد یدار ی معنارتباطبا جو سازمانی 

  . داشتار وجودد مثبت معنی
 که  الزمه اش سالمت ها  خاص بیمارستانها و کار کردن در آنماهیت  به دلیل :  نتیجه گیری نهایی
بهتر  و با توجه به ارتباط معناداری که  بین متغیرهای پژوهش به دست آمد، است ان جسمی و روانی کارکن

انتصاب مدیرا ن با مهارت الزم در تشخیص، کنترل و تغییر جو ادراکی اعضای برای سیاستگزاری ها است 
 و در نهایت تا با تدابیری اندیشمندانه سالمت  سازمان  و  بالطبع سالمت روان کارکنانصورت پذیرد سازمان 

 .یابدسالمت جامعه ارتقاء 
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  فوالدوند –بررسی رابطه جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم 

 

  مقدمه  
متولیان   شک دنیای امروز، دنیای انسانهاست و بی
سازمانها بدون وجود . انسانها هستندی مختلف سازمانها

انسان، نه تنها مفهومی نخواهد داشت بلکه اداره آنها نیز 
از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسانها . میسر نخواهد بود

ی متقابل همیاری و برآوردن نیازهامستلزم همکاری، 
ها و  ر منجر به تقسیم کار و توسعه تخصصاین ام. است

  آثار ومهارتهای مختلف شده و بر پیشرفت کمی، کیفی
روابط اجتماعی و سازمان یافته  و نتایج آن افزوده است و

را در قالب نهادها، موسسات و واحدهای کم و بیش  او
بدیهی است که بخش ، تخصصی گسترش داده است 

کار می شود و به نظر  صرف نزیادی از زندگی بزرگساال
می رسد که فعالیت کاری از نظر سالمت روانی شخص، 

ین مأکار صرف نظر از ت.فعالیتی مهم به حساب می آید
ی اساسی آدمی نظیر، مالی می تواند برخی از نیازها

تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود 
  .)3(ارزشمندی ، اعتماد و توانمندی را ارضاء کند 

ه یک جامعه سازمانی است، ـ آنجایی که جامع از
تفریح، رشد  فعالیتهایی که در زمینه تولد، تحصیل، کار،

معنوی و مرگ در جامعه صورت می گیرد، بطور مکرر 
ها،  بیمارستان. دارد ثیر محیط یا جوسازمان قرارأتحت ت

 اماکنی هستند که اکثر ،مدارس، محل کار و ورزشگاهها
بل مالحظه ای از زندگی خود را ما ممکن است بخش قا

  .)9(در آن جو بگذرانیم 
طبق تعریف هوی و میسکل، جوسازمانی به ادراک 
کارکنان از محیط عمومی کار در سازمان اطالق شده و 

و  ی، شخصیت افرادـی، غیررسمـمتاثر از سازمان رسم
  .)10(سازمانی است  رهبری

ست سازمانی، نمره ای ا  منظور از جودر این پژوهش
. که کارکنان در پرسشنامه جو سازمانی کسب می کنند

این نمره به عنوان شاخص عددی جوسازمانی محسوب 
  .می شود

  برایانگیزش ایجاد تواند در  جوسازمانی مناسب می
کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم 
گیری هاو در ازدیاد خالقیت و نوآوری موثر باشد و به 

مین سالمت روانی کارکنان  أدر ت مهم  بک منبععنوان
بنابراین تغییر در هر بخش از . به حساب آید و بالعکس

عمیق در نحوه   جو سازمانی منجر به تغییر فوری و
  .)4(گردد  و عملکرد کارکنان میانجام کار  

نشان داده )  1973  (2در این ارتباط فرنچ و کاپالن
  باشد خشنودی کمتر  اندکه هرچه  مشارکت در سازمان

شغلی پایین و احتمال مبتال شدن فرد به بیماری جسمی 
  .)12( و روانی بیشتر می شود

 بیمارستان خصوصی و 60 نتیجه تحقیقی که از 
عمومی در تهران به دست آمد نشان داد که نحوه 

اران نقش قابل سرپرستی مدیران در سالمت روانی پرست
 .)7(کند  توجهی ایفاء می

اوت میان ــــین نشان داده شده است که تفهمچن
دار  یان معنـازمـو سـ استرس کلی برحسب ج هایمیزان
میزان مشارکت (های دارای جو بسته  دبیرستان بوده و

نسبت به ) پایین اعضاء در تصمیم گیری های سازمان
زان مشارکت باالی اعضاء در می( جو باز
 گزارش استرس زیادتری را) های سازمان گیری تصمیم

  .)5(ند ا هکرد
در مطالعه حاضر سعی شده است  ضمن بررسی و 
تجزیه  و تحلیل مشکالت سازمانی و ادراک کارکنان از 

ثیر آن بر سالمت روانی آنان، أو ت  موجودیجو سازمان
دیدگاه و امکان ریشه یابی بیشتر و توان ترکیب نظرات 

ای های الزم بر  و پشتیبانیگردیدهارکنان فراهم های ک
 .گرددآموزش و بهسازی منابع انسانی ایجاد 

  
  ها مواد و روش

 مقطعی در سال – این تحقیق به روش توصیفی 
جامعه آماری این پژوهش را  کلیه .  انجام گرفت 1381

شاغل )  خدماتی– اداری–درمانی(کارکنان در رسته های
 نفرتشکیل می 886های دولتی به تعداد  در بیمارستان

با استفاده ازروش نمونه گیری  آنها از میاندهدکه 
حجم نمونه  بعنوان  نفر176تعداد  ای،  طبقه– یتصادف

     .مورد مطالعه برگزیده شدند
جهت گرد آوری داده ها  از پرسشنامه های استاندارد   

)  SCL-90-R(جو سازمانی و  پرسشنامه سالمت روان   
  . استفاده شد
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  86 دوره پانزدهم، شماره اول، بهار             مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                   

  

 ساسمن و سام پرسشنامه جو سازمانی که توسط لیل
وضوح و :  ساخته شده است پنج بعد1989 در سال 1دیپ

رضایت از پاداش،  توافق هدف، وضوح و توافق نقشها،
رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثر بخشی ارتباطات را 

 سوال اختصاصی است و 4می سنجد و هر بعد شامل 
.  سوال توصیفی می باشد20 این پرسشنامه شامل جمعاً

هندگان به هریک از عبارتهای کوتاه پاسخی به پاسخ د
 مخالف می دهند که هر بعد موافق تا کامالً طیف کامالً

و کسب   امتیاز کسب نماید16  تا0ممکن است بین 
از جو سازمانی  نمره باال در آزمون به منزله رضایت فرد

  .کلی باشد
 مشتمل بر) CL- 90 – R( پرسشنامه سالمت روان 

اضطراب، :  است که عبارتند از بعدی9 سوال 90
پرخاشگری، افسردگی، حساسیت در روابط بین فردی، 

 اجبار، ترس مرضی، –شکایتهای جسمانی، وسواس 
همچنین در این .  پارانویید است وروان پریشی

 سوال اضافی وجود دارد که تحت هیچ یک 7پرسشنامه
از ابعاد نه گانه  فوق دسته بندی نشده است و از نظر 

نی دارای اهمیت بوده و به شاخص های کلی آزمون بالی
 سوالی 90امتیاز بندی این پرسشنامه . کمک می کنند

) هیچ، کمی، تاحدی، زیاد، خیلی زیاد( پنج درجه شامل
 4و خیلی زیاد امتیاز  می باشد که هیچ امتیاز صفر

 یا 3(گیرد و کسب میانگین باالی فرد در هر اختالل  می
ل جدی فرد در ارتباط با آن اختالل مشک ، نشانگر)بیشتر
   .است

همچنین نتایج محاسبه پایایی پرسشنامه سالمت 
روشهای بر پایه در این پژوهش  )-SCL-90(روان 

 97/0و روش آلفای کرونباخ 91/0گاتمن  ،91/0تنصیف 
با توجه به نتایج پژوهشهای دراگوتیس، . می باشد

  و 72/0) 1376( رضا پور ، 73/0) 1976(ریکلزوراک  
 که همگی دال بر اعتبار 56/0)  1376(یار احمدی 

   .شده عالئم روانی می باشد باالی فهرست تجدیدنظر
در پژوهش حاضر لزومی به محاسبه مجدد اعتبار این 

  .آزمون تشخیص داده نشد
اعتبار پرسشنامه جو سازمانی نیز از طریق همبستگی 

و بین نمره های حاصل از اجرای این پرسشنامه 

                                                 
1. Lyle Sussman & Sam Deep,Comex   
 

  r/ = 43پرسشنامه شاخص توصیف شغل به میزان 
. باشد یـدار م ی معنp>000/0آمد که در سطح بدست 

زان پایای پرسشنامه جو سازمانی از سه ـهمچنین می
روش تنصیف، گاتمن وآلفای کرونباخ محاسبه گردید که 

 مشاهده 89/0 و 80/0 و 0/ 73به ترتیب این میزان 
  .گردید

ف پژوهش،  پس از جمع آوری  به منظور تحقق اهدا
پرسشنامه ها وبا استفاده از نسخه پنجم نرم افزار 

SPSS-PC تجزیه و تحلیل های آماری از قبیل ،
، کروسکال و T- testمحاسبه میانگین، انحراف معیار، 

 ضمناً.  ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت وآلیس
در  α= 05/0دار  یبه منظور آزمون فرضیه ها سطح معن

          .ظر گرفته شدن
                                                                                      

  یافته های پژوهش 
افراد مورد  نفر 176 نتایج نشان داد که از مجموع 

 7/22 ،  درصد مونث 6/38،  مذکر  درصد61/4 مطالعه
افراد اکثریت  . درصد متاهل بودند77/3درصد مجرد و 

 30-34متعلق به دامنه سنی )  درصد37 (مورد مطالعه
 سطح با افراد ) درصد8/6 (میزان راکمترین . بودندسال 

با سطح افراد میزان را تحصیالت دکتری و بیشترین 
  .دادندصاص  اختخود به ) 5/29(لیسانس  تحصیالت 

  هزار149 باالترین میزان در آمد یعنی بیش از 
 درصد افراد و پایین ترین میزان در آمد 1/1تومان به 

 تعلق  افراد  درصد4/57 هزار تومان به 65-85یعنی 
  .داشت 

سابقه کاری )  درصد45/ 5( کارکنان  بیشترین درصد
سابقه کار )   درصد4/3(و تنها  داشته  سال 1 -7بین 

  .  ددن سال را به خود اختصاص دا28-22
 در این بررسی بین جو سازمانی با سالمت روانی 

ود ـکارکنان رابطه معنادار وج) یـاختالالت روان( کلی
  ) .1جدول شماره )  ( P>03/0 (داشت

از میان ابعاد نه گانه سالمت روانی ،  پنج بعد آن از 
گی ، افسرد)P>04/0( اجبار –اختالل وسواس : جمله

)04/0<P( اضطراب ،)01/0<P( ترس مرضی ،
)01/0<P(روان پریشی  و )01/0< P ( با جو سازمانی

یعنی هر چه کیفیت  نشان دادهمبستگی منفی معنادار 
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  فوالدوند –بررسی رابطه جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم 

 

 ضریب همبستگی بین جو سازمانی با سالمت روانی کلی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم: 1جدول شماره  

گانه سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ضریب همبستگی بین جو سازمانی با ابعاد نه: 2جدول شماره 
  ایالم

 بیشتر باشد، افراد مورد مطالعهجو سازمانی 
در میان آنها وجود دارد و  اختاللهای فوق الذکر کمتر

  . بالعکس
ترتیب ذیل در  نظر به موردبنابراین فرضیه های 

  .تایید می گردد α =05/0سطح 
 اجبار – بین جو سازمانی با اختالل وسواس -

کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم همبستگی 
  . معنادار وجود دارد

 کارکنان - بین جو سازمانی با افسردگی-
شهرستان ایالم همبستگی معنادار بیمارستانهای دولتی 

  .وجود دارد
کارکنان  -ضطرابجو سازمانی با ا بین -

بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم همبستگی معنادار 
  .وجود دارد

 کارکنان -ترس مـرضیو سازمانی با ــ بین ج-
بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم همبستگی معنادار 

  .وجود دارد
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 کارکنان -روان پریشیانی با ـو سازمـ بین ج-
م همبستگی معنادار بیمارستانهای دولتی شهرستان ایال

  .وجود دارد
شکایتهای : دیگر آن شامل بعد  در حالیکه در چهار

ردی ـط بین فـاسیت در روابـ، حس) p= 27/0(جسمانی
)16/0=p(ری ـ، پرخاشگ)16/0=p(ار پارانوییدیـافک  و 
)07/0=p ( با جو سازمانی همبستگی معناداری مشاهده

 رد مطالعهافراد مویعنی کیفیت جوسازمانی   ،نگردید
   .تاثیری در اختاللهای فوق الذکر ندارد

ارتباط بین  جمله یافته های جانبی این پژوهش، از
جنسیت، سن، سابقه کار با جوسازمانی است که درسطح  

)5 0/0 =α (در حالیکه  .تفاوت معناداری وجود نداشت
ها با جوسازمانی رابطه  بین میزان در آمد آزمودنی

   ).4و 3ول شمارهاجد(  P> 00/0 2(داری دیده شد  یمعن
 همچنین بین جنسیت، سن سابقه کارومیزان درآمد 

داری  یکارکنان با سالمت روانی کلی آنان رابطه معن
  .)5،  6ول شماره اجد(مشاهده نگردید 

  متغیر وابسته             شاخص آماری                       سالمت روان                      
 N R P  متغیر مستقل

  0/ 03  - 0 /16      176                       جو سازمانی

 گانه 9ابعاد 
 سالمت روانی

  

  شکایتهای
  جسمانی

  وسواس
 و اجبار
 
  

 افسردگی
  

   در حساسیت
 بین  وابطر

 فردی
  

 اضطراب
 
  

  پرخاشگری
  

   رست
 مرضی
  

  افکار
 پارانوییدی

  

  روان
  پریشی
  

  r=38/0  شاخص آماری
27/0=P 

15/0-= r  
04/0=P 

15/0-= r  
04/0=P 

11/0-= r 

16/0=P 

16/0-= r  
01/0=P 

11/0-= r  
16/0=P 

21/0-= r  
01/0=P 

14/0-= r  
7/0=P 

19/0- 
=r  

01/0=
P 
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  ا جو سازمانی           بین سن، سابقه کار و میزان درآمد کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم برابطه : 3جدول شماره 

  
   مردو زنبرحسبو سازمانی مقایسه ج : 4شماره      
  

   شاخص آماری        
        متغیر

                فراوانی
  

              میانگین
  

            انحراف معیار
  

  52/0  26/3  68                  مرد           
  70/0  22/3  108                  زن          

                  7/0P =                        9/168df =                          41/ 0  t =  
    

   مرد و زنبرحسبمقایسه سالمت روانی : 5جدول شماره 
  

   شاخص آماری          
   متغیر

  انحراف معیار       میانگین         فراوانی        

  60/0  84/1  68   مرد            
  69/0  84/1  108       زن        
                    85/0=  p         2/128 =df                       19/0= t  
 

  همبستگی بین سن ، سابقه کار و میزان درآمدکارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم   با سالمت روان : 6جدول شماره 

  
  

  جو سازمانی    
  

 متغیر وابسته                                      
شاخص آماری                                    

  r  n P  متغیر مستقل
  76/0  176  -02/0  سن

  85/0  176  01/0  سابقه کار
  0 /002  176  23/0  میزان درآمد

  شاخص آماری          سالمت روانی
 r n  P  متغیر مستقل

  87/0  176  - 01/0     سن 
 83/0  176 02/0   سابقه کار  
 14/0 176 11/0  میزان درآمد   
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  فوالدوند –بررسی رابطه جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایالم 

 

  بحث و نتیجه گیری 
       در این پژوهش همبستگی منفی معنـاداری در        

 بعضی از بین جو سازمانی  با)   P>03/0( سطح آماری  
ی  سالمت روانی کلی کارکنـان بیمارسـتانهای         شاخصها

 همچنین نتایج تحقیـق     .دولتی شهرستان ایالم دیده شد    
 با بعضی از فاکتورهـای      یحاضر نشان داد بین جو سازمان     

 >04/0( اجبار   –اختالل وسواس   : سالمت روانی از جمله   
P  (،ــس ــطراب ،) P> /04(ردگی ـ افـ  ،) P>01/0( اضـ

ــرس مرضــی  ــشی ) P>01/0(ت ) P>0 /01(و روان پری
داری وجود دارد    یافراد مورد مطالعه همبستگی منفی معن     

چه جو سازمان بـرای کارکنـان     بیانگر این است که هر    و
بیمارستانهای دولتی شهرستان  ایالم خوشایندتر، مثبـت        

هـای   بروز اختالل تر و از کیفیت بیشتری برخوردار باشد،        
، اضـطراب، تـرس مرضـی و         اجبار، افسردگی  –وسواس  

بنابراین  با توجه . روان پریشی کاهش می یابد و بالعکس
 دست آمده می توان  چنین  بیان داشـت کـه        به نتایج به  

جو سازمانی یعنی ادراک مثبت  افراد از اهداف سازمان ،            
تواند باعث آرامـش     ، رویه هاو ارتباطات می    نقش پاداشها   

خاطر و تقویت روحی کارکنان شده  و بروز اختالل روانی  
 این تحقیق با نتایج دیگر     نتیجه حاصل از  .  راکاهش دهد 

ل و خارج کشور مبنی بروجود رابطـه بـین    داخ تحقیقات
 و  سازمانی با سالمت روانی کلـی موافـق مـی باشـد            جو

 رـدهد هرچه کیفیت جو سـازمانی افـراد بیـشت          نشان می 
ــت      ــشتر اسـ ــز بیـ ــا نیـ ــالمت روان آنهـ ــد، سـ باشـ

)1،2،5،11،12،13،15،16(.  
دار  ثبـت معنـی    همچنین در این تحقیق همبستگی م     

 α  =05/0 در سـطح     یانـزمـ سا جـو  بین میزان درآمد با   
 بـدین صـورت کـه        ، )P</002و r=23/0(د  ـبدست آمـ  

 بیشتر باشد، ادراک افراد مورد مطالعه  هرچه میزان در آمد     
مثبت آنان از اهداف، نقش پاداشها، رویه هـا و ارتباطـات      

جو سازمان مطلوب تـر بـه        در سازمان بیشتر می باشد و     
کار کارکنان با   سابقه  و  در حالیکه بین سن     . نظر می رسد  

 دیده نشد که بـا نتـایج        ی همبستگی معنادار  یجو سازمان 
  ).6( بعضی ازتحقیقات همسو است

 در  یبین جنسیت افـراد مـورد مطالعـه بـا جوسـازمان           
  t=0 /41( نادار نبـود ــــ فاوت معــــ ت  α=05/0سطح 

ادراک ( در جـو سـازمانی   جنسیت افرادیعنی p)  =0/ 7و
 تاثیری نـدارد  ) ن در سازمان  آنان از محیط عمومی کارشا    

یا به عبارتی تفاوتی میان ادراک جو سازمانی توسط زنان          
که نتیجـه بدسـت آمـده بـا نتـایج       ، و مردان وجود ندارد  

   ). 6(تحقیقات دیگر همخوانی دارد
نشان داد معلمـان    که  ) 1375(ولی با تحقیق مقدسی     

زن مدارس ابتدایی، جوسازمان خود را نسبت به معلمـان          
همخوانی  اینگونــه مــدارس بــازتر ادراک کــرده انــدمــرد

همچنین بین دو گروه زن و مرد در رابطـه          ) .  8(نداشت  
 تفاوت α =05/0با سالمت روانی کلی کارکنان در سطح 

یعنــی  p)= 15/0و   t=0 /19 (نداشــتمعنــادار وجــود 
 گروه نمونه در سـالمت روان آنهـا تـاثیری          افرادجنسیت  

جنسیت قـرار   مت روان تحت تاثیر      به عبارتی سال    ، ندارد
   .نگرفته است 

با توجه به اینکه بیمارسـتانها و کـارکردن در آن بـه             
سبب ماهیت خاص خـود از جملـه حـساسیت و ظرافـت              
شغل و مـسئولیت قـانونی و وجـدان کارکنـان در قبـال              
سالمت، تنوع و حجم زیـاد وظـایف محولـه، مـی توانـد              

ا کـه در    ـ و از آنجـ    ارزای زیادی  باشد   ـوامل فش ـدارای ع 
 بین متغیرهای جو سازمانی ه کهده شدـاین تحقیق مشاه 

همبستگی روان کارکنان   با برخی از فاکتورهای  سالمت       
مربوطـه   مـسئولین  به نابراینود دارد، بـــعنادار وجــــم

توصیه می گردد با  توجه  به  ماهیت  و خصوصیت افراد              
ه  شود که    یک سازمان و ماهیت شغل آنان تصمیم گرفت       

 بـا   .چه نوع فضای سازمانی بیشتر از  همه مناسبتر است           
نـسبت بـه     مـی تـوان     انجام  پژوهشهای  جامع و کامل        

نیز بـا   شناسایی دقیق عوامل موثر بر متغیرهای مذکور و         
برگزاری کارگاههای آموزشی، ایجاد مراکز مشاوره حرفه       
 ای و روانی برای کارکنان، ارزشـیابی دقیـق و مـستمر و            

در جهت   اتخاذ تدابیر مناسب   نیز   انتصاب مدیران الیق و   
ایجاد جـو     در ها ، شناسایی فشارهای محیطی و کنترل آن     

گـام  سازمانی مناسب و بالطبع سالمت روانـی کارکنـان          
 .موثری برداشت 
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