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 بررسي ارتباط بين اضطراب، استرس و افسردگي با فرسودگي شغلي

 (مطالعة موردي در شركت توزيع نيروي برق استان قم)
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 درست يستي بتوانند درست كار كنند، بانكهي اي انسانها برا—چكيده 

 ني سالم باشند. بنابرايستي درست فكر كنند بانكهي ايفكر كنند و برا

 يروي نيور در بهرهعمده اي ريتواند تأثيسالمت جسم، روان و ذهن م

 و استرس از مباحث مهم ي داشته باشد. اضطراب، افسردگيانسان

 ي خستگ،ي جسمانيتوانند سبب بروز خستگي مكهباشند ي ميروانشناخت

 بروز ي برايتوانند بستريم جهي شوند. درنتي ذهني و خستگيروح

 مباحث  نيرسد الزم است اي در شخص باشند. به نظر مي شغليفرسودگ

 هاي بروز مشكلز تا ارندي قرار بگي و بررسقي مورد تحقيبه صورت علم

 اضطراب، ني ارتباط بقي تحقني شود.  در ايري جلوگآنها از يناش

 از كي هرتي وضعني  و همچني شغلي و استرس با فرسودگيافسردگ

 تي وضعt. با استفاده از آزمون رديگي قرار مي عوامل مورد بررسنيا

 ي همبستگبي آنها با ضرني و سپس ارتباط بي از مباحث بررسكيهر

 زاني موني رگرسلي با تحلتي قرار گرفت و در نهاي مورد بررسرسونيپ

 و استرس مشخص ي توسط اضطراب، افسردگي شغلي فرسودگنييتب

 ي و استرس با فرسودگيردگ اضطراب، افسني نشان داد بجي. نتاديگرد

 ،ي اضطراب، افسردگتي وضعني وجود دارد. همچني معنادارة رابطيشغل

 عوامل ني مناسب بوده و كاركنان دچار اي شغلياسترس و فرسودگ

 درصد از فرسودگي شغلي توسط 6/48 همچنين مشخص گرديد اند.نشده

 تبيين مي شود.  و استرسياضطراب، افسردگ

  و استرسي اضطراب، افسردگ،ي شغلي  فرسودگ—ه هاي كليدي واژ

 مقدمه   .1

       هدف اساسي هر سازمان يا حداقل يكي از هدفهاي بنيادين هر 
 سالمت رواني نيتأموري (به شرط سازمان، دستيابي به باالترين سطح   بهره

باشد. دستيابي به هدف فوق در شرايطي امكان پذير و جسماني كاركنان) مي
است كه ضمن برخوردار بودن كاركنان يك سازمان از معيارهاي سالمت 

وري شغلي آنان نيز تا حد ممكن در حد باال و مطابق رواني و جسماني، بهره
ها را هايي باشد كه سازمانهاي كارآمد، امكان دستيابي به آن ميزانبا ميزان

اند. يكي از مباحث بسيار مهم و قابل توجه، فرسودگي شغلي است كه يافته
ثيرگذار باشد. بررسي أتواند بر روي كاركرد سازمانهاي مختلف تمي

فرسودگي شغلي در هر سازماني امري ضروري است.  اضطراب، افسردگي 
ثيرگذار   أو استرس از جمله مسائلي هستند كه بر روي فرسودگي شغلي ت

فردي توانند سبب ايجاد و افزايش فرسودگي شغلي شوند.  باشند و ميمي
تواند از تمام شود نميكه دچار اضطراب، افسردگي و يا استرس مي

استعدادها، تواناييها، شايستگيها و قابليتهاي خود به نحو احسن استفاده 
شود. نمايد. بدين ترتيب افت كاري قابل توجهي در نيروي انساني ايجاد مي

از سوي ديگر ممكن است در كنار كاهش كارايي فرد، اثرات تخريبي هم   
هاي غيرقابل جبران انساني و مالي را به دنبال درپي داشته باشد يعني لطمه

داشته باشد. با توجه به مسائل بيان شده به بررسي رابطة بين اضطراب، 
  پردازيم.افسردگي و استرس با فرسودگي شغلي مي
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  چارچوب نظري .2

 فرسودگي شغلي .2.1

 –       يكي از مفاهيمي كه در سال هاي اخير توجة روانشناسان صنعتي 
سازماني را به خود معطوف ساخته از پا درآمدن، از رمق افتادن، بي حالي، 

 به آن فرسودگي شغلي، اًسستي و رخوت متصدي شغل است كه اصطالح
گفته مي شود. به نظر مي آيد فرسودگي شغلي نوعي پاسخ فرد به عوامل 

فشارزاي ميان فردي در محيط كار باشد كه طي آن تماس بيش از ظرفيت 
متصدي شغل با همكاران، رؤسا، مرئوسان، ارباب رجوع و... باعث 

]. تئوريهاي 1شود[تغييرهايي در نگرش ها و رفتار وي نسبت به آنان مي
زيادي در ادبيات، علل توسعة فرسودگي را مورد بررسي قرار دادند.      

) 2003) و اسكافيلي و بونك(2002بنابر نظر اينستراند، اسپنس و مايكلتون(
بندي شوند؛ فردي، بين توانند به سه رويكرد جداگانه گروهاين تئوري ها  مي
]. اصطالح فرسودگي شغلي نخستين بار توسط هربرت 2فردي و سازماني[

) معرفي شد كه آن را به صورت حالت رواني منفي مرتبط 1974فرودنبرگر(
اي از عالئم از قبيل خستگي بدني، خستگي هيجاني و با كار شامل مجموعه

]. اكنون، ظهور و رشد اين مفهوم را 3از بين رفتن انگيزش تشريح كرد[
مرهون زحمات فرودنبرگر در نيويورك و مزلچ و پاينس و ديگران در 

كاليفرنيا مي دانند. فاربر در اين زمينه مي نويسد فرودنبرگر اولين شخصي 
 از واژة فرسودگي شغلي با مضمون امروزي آن 1975است كه در سال 

استفاده كرده و فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي هيجاني و جسماني 
دانسته است كه از شرايط موجود در محيط كار، نشأت مي گيرد. به هر حال، 
پژوهشگران صاحب نظر در زمينة فرسودگي شغلي براي اين مفهوم، تعاريف 

]. فرسودگي شغلي به صورت يك سندروم مسائل 1ه داده اند[ئمتعددي را ارا
]. فرسودگي 4رواني تجربه شده در نتيجة استرس كاري تعريف مي شود[

شغلي به عنوان يك حالت مؤثر منفي شامل خستگي هيجاني، خستگي 
]. 5شناختي و خستگي بدني و در نتيجة استرس رواني اجتماعي مزمن است[

اي، اصطالح فرسودگي شغلي به منظور تشريح واكنش فردي  حرفهنةدر زمي
]. فرسودگي شغلي در 6گيرد[به استرس مزمن در كار مورد استفاده قرار مي

 سه بعد خستگي هيجاني، شخصيت زدايي و نقصان تحقق فردي تعريف
 منابع ة]. اين سه عامل به اين شكل مرتبط هستند كه تخلي7شده است[

تواند آثار منفي داشته باشد؛ نگرشها و هيجاني(خستگي هيجاني) مي
احساسهاي نادرست نسبت به ارباب رجوع(شخصيت زدايي) درپي داشته 
باشد. به عالوه، ممكن است كاركنان احساس ناخوشايند دربارة كارآيي و 

شان داشته و خودشان را ضعيف ارزيابي كنند(نقصان تحقق موفقيت
]. همچنين سازمانهايي كه به صورت حرفه اي كار مي كنند ممكن 8شخصي)[

است تحت تأثير اين مسأله قرار بگيرند. براي مثال بين سطوح فرسودگي 
]. داشتن 9كارمند و كاهش اثربخشي و افزايش غيبت ارتباط وجود دارد[

تعداد وظايف زياد همزمان در مرحلة حرفه اي ممكن است سبب شود برخي 
]. تقاضاهاي متعدد كار 10از كاركنان جوان فرسودگي را تجربه كنند[

سازماني يا شناختي، هيجاني و بدني به همراه منابع كاري ناكافي و نامناسب 
]. توسعة 11كنند[به طور مضاعف توسعة فرسودگي شغلي را پيش بيني مي

]. وقتي يكي از 9سندروم فرسودگي شغلي پيامدهاي منفي بر فرد دارد[
شود عالقه اش را نسبت كاركنان شركت گرفتار عارضة فرسودگي شغلي مي

كند، دهد، كارآيي او به طور چشمگيري كاهش پيدا ميبه كارش از دست مي
شود، حوصلة كار كردن را از دست       روابط با همكارانش مخدوش مي

برد، در پايان كند كار و شغل فعلي وي او را تحليل ميدهد، احساس ميمي
كند قوايش تحليل رفته است، وقتي صبح از خواب كار روزانه احساس مي

كند، كار كردن و تماس مستقيم خيزد احساس خستگي و افسردگي ميبرمي
آورد، از سرماخوردگي هاي مكرر و با مردم فشار زيادي را بر او وارد مي

آيد كه با درد و رنج برد و درنهايت وضعيتي برايش پيش ميمزمن رنج مي
]. افرادي كه از فرسودگي 12كند[فراوان، شغل يا محل كارش را ترك مي

گيري افسردگي سطح باال قرار دارند. برند در معرض شكلشغلي رنج مي
بنابراين برخي از محققان، فرسودگي شغلي را به عنوان يك سندروم اوليه در 

زنجيرة بين خستگي مرتبط با استرس و اختاللهاي افسردگي در نظر        
 ].13گيرند[مي

 استرس .2.2

 گفتمان و بحث دربارة مشكلهاي زندگي اً       اگرچه مفهوم استرس، عميق
را تحت تأثير قرار داده است، غالباً فراموش و در طي زمان دربارة آن 

]. استرس شامل فعاليت پاسخگويي در سيستم عصبي 14صحبت شده است[
هاي رفتاري را مركزي است تا ترشحهاي دروني را تحريك كرده و سيستم

]. استرس يك 15سازد[براي حمايت و سازگاري در مقابل تهديد آماده مي
ارتباط رواني و مفهومي مهم بين زمينة اجتماعي افراد و وضعيت سالمتي 

سازد و تحقيق ها نشان داده در سالهاي اخير افرادي كه در بدنشان فراهم مي
اند به طور قابل توجهي افزايش           زاهاي اجتماعي قرار گرفتهمعرض استرس

]. استرس شغلي واكنش جسمي و رواني مضري است كه در اثر 16اند[يافته
ها و تعامل فرد با محيط و عدم هماهنگي بين نيازهاي كاري با توانايي

]. استرس شغلي امروزه يكي از   17شود[هاي شخص ناشي ميخواسته
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هاي مهم در زندگي اجتماعي و تهديدي براي سالمتي نيروي كار در پديده
باشد، به طوري كه سازمان بين المللي كار به صراحت اظهار     جهان  مي

كند اي كه سالمتي كارگران را تهديد ميترين پديدهشدهدارد كه شناختهمي
].  مؤسسة ملي امنيت و سالمت شغلي، استرس 18استرس شغلي مي باشد[

شغلي را ناشي از مشكلهاي زياد در محيط كاري، تغييرات مداوم خارج از 
نظمي ساعت كنترل، جابجايي مداوم، اضافه كاري، ساعت كاري زياد و بي

دهند كه محيط كار و ]. پژوهشهاي مختلف نشان مي19داند[كاري مي
توانند باعث بروز اختاللهاي رواني در هاي ناشي از محيط كار مياسترس

شاغالن شده و يا ايجاد اختالل رواني را در آنان سرعت بخشند كه اين 
تواند موجب بيماري و از كار افتادگي شده يا ناتواني آنها را به موضوع مي

]. اثرهاي استرس ممكن است كج خلقي، افسردگي، 18همراه داشته باشد[
]. گرينبرگ معتقد است كه 20ميزان توجة پايين و حافظة ضعيف باشد[

شود. زماني كه فرد استرس استرس زياد شغلي منجر به فرسودگي شغلي مي
نشده در محيط كاري تجربه مي كند، تقاضاي محيط كار زياد، مداوم و كنترل

بيش از حد توانايي فرد باشد و نتواند به اهداف خويش برسد و همچنين 
افرادي كه آستانة تحمل پاييني دارند و توانايي مقابلة با استرس را ندارند 

 ].19گيرند[بيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار مي

 افسردگي .2.3
      امروزه افسردگي يكي از شايع ترين اختاللهاي رواني و معضل عمومي 

هاي رواني را به  درصد از بيماري45 الي 35زندگي بشر است. در ايران، 
دهد كه متأسفانه اين رقم روز به روز سير صعودي      خود اختصاص مي

]. تمامي افراد بعضي از وقتها احساس گرفتگي يا ناراحتي      21يابد[مي
كنند. اما اين احساسها معموالً گذرا هستند و در خالل چند روز فراموش مي
اي دارد اين كنندهنظمي افسردهشوند؛ ولي زماني كه شخص آشفتگي و بيمي

افسردگي  ].22گذارد[افسردگي در زندگي و فعاليتهاي معمولي وي تأثير مي
شود كه بيشترين به وسيلة تغييرپذيري عاطفي، شناختي و رفتاري تعريف مي

دهد ]. افسردگي زماني روي مي23گيرد[حاالت منفي قابل توجه را دربر مي
حوصله هستيم اصطالحهاي عاميانه نظير كه خلق ما تنگ است و بي

بودن، سرخورده بودن و غيره براي بيان افسردگي بودن، دمغخبربودن، بيپكر
 ].24رود[مي  به كار

 اضطراب .2.4

      دسترسي به تعريفي دقيق از اضطراب بسيار دشوار است. اكثر 
نظريه پردازان با النگ  موافقند كه اضطراب مفهومي فرضي است. يعني 

اضطراب نوعي تصور است كه وجود خارجي و عيني ندارد ولي در تفسير 
]. در يك جمع بندي كلي شايد 25تواند مفيد باشد[پديده هاي مشاهده پذير مي 

بتوان اضطراب را به عنوان احساس رنج آوري كه با يك موقعيت ضربه آميز 
كنوني يا با انتظار خطري كه به شي ء نامعيني وابسته است، تعريف كرد. به 

عبارت ديگر اضطراب مستلزم مفهوم ناامني يا تهديدي است كه فرد منبع آن 
]. 26را به وضوح درك نمي كند[

 ه هاي فرض .3

 در ي شغلي و استرس با فرسودگي اضطراب، افسردگني: بي اصلية   فرض
  وجود دارد.ي معنادارة برق استان قم رابطيروي نعي كاركنان شركت توزنيب

 عي كاركنان شركت توزني در بي شغلي فرسودگتي اول: وضعي فرعية   فرض
  برق استان قم مناسب است.يروين

 يروي نعي كاركنان شركت توزني اضطراب در بتي دوم: وضعي فرعية   فرض
 برق استان قم مناسب است.

 يروي نعي كاركنان شركت توزني استرس در بتي سوم: وضعي فرعية   فرض
 برق استان قم مناسب است.

 عي كاركنان شركت توزني در بي افسردگتي چهارم: وضعي فرعية   فرض
  برق استان قم مناسب است.يروين

 روش تحقيق   .4
 محسوب  يليتحل-يفي توصةها جزء دست پژوهش برحسب نوع دادهني       ا

 ي. از سه پرسشنامه براشودي  استفاده مي از روش همبستگشود؛ي م
 ،ي افسردگي بررسي. براشودي  استفاده مقي اطالعات تحقيجمع آور

 ي بررسي) و برا1995(بوندي و الوبوندي الوةاضطراب و استرس از پرسشنام
 ني. همچنشودي ) استفاده  م1981 ماسالچ(ة از پرسشنامي شغليگفرسود

 يال طراحؤ س9 شامل ي پرسشنامه اي شناختتي جمعيهايژگي وي بررسيبرا
 .ديگرد
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 براي  برق استان قم هستند.يروي نعي كاركنان شركت توز،ي آمارةجامع
برداري از روش تصادفي استفاده شد. از فرمول كوكران براي محاسبة نمونه

تعداد نمونة آماري استفاده گرديد. براساس اين فرمول با توجه به اينكه 
 نفر بودند، با در نظر گرفتن خطاي 429تعداد جامعة آماري مورد بررسي 

 94 پرسشنامه كافي بود. براي دسترسي به اين امر، 78، تعداد 1/0
 درصد بيشتر از تعداد مورد نياز) در بين كاركنان توزيع 20پرسشنامه(تقريباً 

آوري گرديد كه براي تحقيق مورد  پرسشنامه جمع92گرديد و در نهايت 
  استفاده شد. يل آماري تحلي براSPSSاز نرم افزار استفاده قرار گرفت. 

 و ي اضطراب، افسردگ،ي شغلي فرسودگي كرونباخ براي آلفابيمقدار ضر
 يياي پاني به دست آمد. بنابرا95/0 و 95/0، 95/0، 87/0 بياسترس به ترت

 ي عالگري ديها پرسشنامهييايخوب و پايلي  خ،ي شغلي فرسودگةپرسشنام
 استفاده شده است، يمعتبر يها كه از پرسشنامهنجايي از آنياست. همچن

  قابل قبول است. ييروا

 جي نتا .5

ي فيآمار توص .5.1

 اني پاسخگوشتري نشان داده شده است، ب1همان طور كه در جدول 
 تعداد ني سال كمتر50 از شتري بة سال  دارند. در طبق30كمتر از 

 مرد ني  و همچنسانسي لي دارااني پاسخگوشتريپاسخگو وجود دارد. ب
 درصد 1/12 كارمند و كارشناس، اني درصد از پاسخگو2/80بودند. 

 از نظر سنوات خدمت، بيشترين  بودند.ري درصد مد7/7سرپرست و 
 سال قرار دارند. بيشتر پاسخگويان 5پاسخگويان در طبقة كمتر از 

 درصد قرارداد 2/38 درصد قرارداد دائمي و 8/61متأهل بودند. 
 بودند. 30000پيمانكاري دارند. بيشترين پاسخگو در بخش شغلي 

بيشترين افراد در طبقة حقوقي يك تا يك و نيم ميليون قرار دارند. 

     

 

 
 

شناختي درصد فراواني ويژگيهاي جمعيت: 1جدول 

 ويژگي
 نتايج

 درصد تجمعي درصد معتبر طبقه

 
 سن

 1/51 1/51  سال30كمتر از 

 1/81 30  سال40 تا 30

 6/95 5/14  سال50 تا 40

 100 4/4  سال50بيش از 

سطح تحصيالت 

ديپلم و پايينتر  4/15 4/15 

ديپلم فوق 5/16 9/31 

ليسانس  7/52 6/84 

 100 4/15  و باالترسانسيلفوق

جنسيت 
 6/75 6/75 مرد

 100 4/24 زن

پست سازماني 

 2/80 2/80 كارمند و كارشناس

 3/92 1/12 سرپرست

 100 7/7 مدير

سنوات خدمت 

 4/49 4/49  سال5كمتر از 

 8/70 4/21  سال10 تا 5

 7/78 9/7  سال15 تا 10

 4/85 7/6  سال20 تا 15

 100 6/14 سال 20بيش از 

تاهل 
مجرد  2/24 2/24 

متاهل  8/75 100 

قرارداد 
دائمي  8/61 8/61 

پيمانكاري  2/38 100 

بخش شغلي 

10000 4/18 4/18 

20000 2/13 6/31 

30000 8/36 4/68 

40000 29 4/97 

70000 0 4/97 

80000 6/2 100 

حقوق 

 8 8 800000كمتر از 

 3/41 3/33 تا يك ميليون 800000

يك تا يك و نيم ميليون  3/48 6/89 

يك و نيم تا دو ميليون  8/5 4/95 

بيش از دو ميليون  6/4 100 
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 آمار استنباطي .5.2

     دأيي تي اصليةشود، فرضي مشاهده مليهمان طور كه در جدول ذ  
 در سطح ي شغلي و استرس با فرسودگي اضطراب، افسردگنيب يعني شوديم

  وجود دارد.ي معنادارة رابط01/0

: ماتريس همبستگي 2 جدول

 مؤلفه
 مؤلفه

 استرس افسردگي اضطراب فرسودگي

    1 فرسودگي 
   1 646/0** اضطراب

  1 732/0** 641/0** افسردگي

  759/0** 744/0** 634/0** استرس
 قابل توجه است. 01/0: همبستگي در سطح **

       همان طور كه در جدول ذيل نشان داده شده است با استفاده از تحليل 
رگرسيون مشخص گرديد از آنجايي كه سطح معناداري استرس، اضطراب و 

باشند بنابراين استرس، اضطراب و افسردگي در  كمتر مي05/0افسردگي از 
كنند. ، فرسودگي شغلي را تبيين مي05/0سطح 

ضرايب مربوط به تحليل رگرسيون : 3جدول 

 مدل

 شدهضرايب استاندارد نشدهضرايب استاندارد

t معناداري 
B 

خطاي 
 استاندارد

Beta 

 000/0 160/9  105/0 962/0 ثابت 1

 017/0 412/2 217/0 068/0 165/0 استرس

 001/0 423/3 294/0 066/0 225/0 اضطراب

 004/0 958/2 261/0 063/0 187/0 افسردگي

 

 ي نشان داده شده است استرس، افسردگليهمان طور كه در جدول ذ        
 كنند.ي منيي را تبي شغلي درصد از فرسودگ6/48و اضطراب، 

 ميزان تبيين و خطاي برآورد: 4جدول 

 خطاي برآورد  تنظيم شدهR 2R R مدل

1 703/0 495/0 486/0 40369/0 

 

 افسردگي 187/0 اضطراب + 225/0 استرس + 165/0 + 962/0فرسودگي شغلي= 

 و افسردگي اضطراب، شغلي، فرسودگي وضعيت ذيل جدول       در
شود سطح معناداري نشان داده شده است. همان طور كه مشاهده مي استرس

 مي باشند 01/0فرسودگي شغلي، اضطراب، افسردگي و استرس كمتر از 
هاي فرعي تأييد شده اند؛ يعني وضعيت تمامي    بنابراين تمامي فرضيه

 مناسب است. 01/0ها در سطح مؤلفه

ها اي مؤلفه تك نمونهtآزمون : 5جدول 

 مؤلفه
 نتايج

t معناداري درجه آزادي 

 000/0 91 -412/19 فرسودگي 

 000/0 91 -942/17 اضطراب

 000/0 91 -914/17 افسردگي

 000/0 91 -589/9 استرس

 

شناختي(سن، سطح تحصيالت، جنسيت، همچنين تأثير ويژگيهاي جمعيت
پست سازماني، سنوات خدمت، تأهل، نوع قرارداد، بخش شغلي و حقوق) 

هاي بر فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار گرفت. بين هيچ كدام از مؤلفه
شناختي با فرسودگي شغلي رابطة معناداري وجود ندارد.  جمعيت

 پيشنهادها .6

     مطابق با يك برنامة منظم فرسودگي شغلي، اضطراب، افسردگي و 
استرس و تغييرهاي آنها مورد بررسي قرار بگيرد. دوره هاي آموزشي اثربخش 

در زمينة فرسودگي شغلي، اضطراب، افسردگي و استرس همچنان ادامه يابد.       
زمينه هاي احتمالي افزايش فرسودگي شغلي، اضطراب، افسردگي و استرس 

مورد بررسي قرار بگيرد. ارتباط فرسودگي شغلي، اضطراب، افسردگي و 
استرس با ساير عوامل از جمله رضايت شغلي، انگيزش و ... مورد بررسي 
قرار بگيرد. افرادي كه دچار اين مشكلها هستند شناسايي شده و براي آنها 

هاي خاص از جمله جلسات مشاوره برگزار شود. به ساير محققان ريزيبرنامه
شود تأثير ساير عوامل مهم مؤثر بر فرسودگي شغلي را هم مورد پيشنهاد مي

توان انگيزش را نام برد كه رابطة بسيار بررسي قرار دهند؛ از جمله مي
تواند داشته باشد. در اين تحقيق از يك تنگاتنگي با فرسودگي شغلي مي

پرسشنامه براي اندازه گيري اضطراب، افسردگي و استرس استفاده شده است. 
اي كه شامل  اگر در هريك از اين مباحث از پرسشنامة جداگانه

هاي آنها باشد استفاده شود، نتايج دقيقتري حاصل خواهد شد؛ زيرمقياس
توان ارتباط بين زيرمقياسها را مورد مقايسه قرار همچنين در اين صورت مي
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داد. در صورتي كه محققان به جز اضطراب، افسردگي و استرس ساير عوامل 
مؤثر بر فرسودگي شغلي را نيز مورد بررسي قرار دهند و البته تعداد نمونة 

توان با استفاده از  نرم افزارهاي تحليل آماري به اندازه كافي بزرگ باشد، مي
ساختاري، مدل جديدي ارائه كرد و به صورت كامالً علمي رابطة بين اين 

عوامل را با يكديگر و با فرسودگي شغلي مشخص نمود. 

همچنين شايان ذكر است در اين تحقيق بهداشت رواني كاركنان از منظر 
سازماني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. با ارتقاي برنامه هاي بهداشت 
رواني در سطح جامعه مي توان استرس، افسردگي و اضطراب و درنهايت 

 فرسودگي را كاهش داد.
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