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ي و سالمت آور تابتعهد سازمانی،  رابطۀ

 سازمان روانی با فرسودگی شغلی کارکنان

  ینشان آتش

  3علی پناه ، امیر2، حسن اکبرزاده1داود اکبرزاده

ــجوي  نویســندة مســئول:.1 ــدانش ــد کارشناس ی ارش

، یزتبری تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ناسش روان

 ایران.

Email: Davoud.akbarzadeh.@gmail.com 

 ، ایران.ارشد فقه و حقوق اسالمی کارشناس. 2

ی دانشگاه آزاد ناسش روانعضو هئیت علمی گروه . 3

  ، ایران.اسالمی واحد تبریز

  1/5/93 پذیرش:  24/4/93دریافت: 

  چکیده

ـ   یـک  یشـغل  یفرسـودگ  :مقدمه  -یاحسـاس ذهن

 هاي نگرشجاد احساسات و یه باعث اکاست  یدرون

اخـتالل در  بـروز  فرد در ارتبـاط بـا شـغلش و     یمنف

ــعمل ــهرد ک ــیاو  اي حرف ــود م ــل. ش ــد  ،در مقاب تعه

 یـک به عنـوان   یو سالمت روان آوري تاب، یسازمان

 یاهش فرسـودگ کـ و  يریجلوگ يننده براک بینی پیش

ن یـی تع يبرا پژوهش حاضر. شود میمحسوب  یشغل

و سالمت روانـی بـا    آوري تابتعهد سازمانی،  رابطۀ

شهر  نشانی آتش سازمان کارکنانفرسودگی شغلی در 

  انجام شد. 1393تبریز در 

و از  ياربردکــاز نظــر هــدف  ایــن پــژوهش :روش

همبسـتگی   -توصـیفی  هـا  داده يگردآور ةویلحاظ ش

کارکنـان   همۀپژوهش شامل  این آماري جامعۀاست. 

از ایـن   کـه  بودنـد  1393تبریـز در  شـهر   نشانی آتش

 ،با اسـتفاده از فرمـول آمـاري کـوکران     هدف، جامعۀ

انتخـاب   ساده تصادفی گیري نمونه روش بهنفر  142

 هـاي  پرسشـنامه از  هـا  داده آوري جمـع بـراي  شدند. 

یر،  میمسلش، تعهد سازمانی آلن و  شغلی فرسودگی

ــدبرگ  ــومی گل ــالمت عم ــاب ،س ــانر و  و ت آوري ک

 هـاي  روشبـه کمـک    ها دادهسون استفاده شد. یددیو

آماري همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام بـه  

 SPSS-20 يل آماریتحل افزار نرمو با استفاده از گام 

  تحلیل شدند.ه و یتجز

نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی با تعهد  :ها یافته

 و بـا  دار معنـی منفـی و   رابطـۀ آوري  سازمانی و تاب

 داري معنـی مثبـت و   رابطـۀ سالمت روانـی   وضعیت

 گـام بـه گـام    دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسـیون 

، سـالمت روانـی و   آوري تابنشان داد که متغیرهاي 

ند تغییـرات فرسـودگی   رادتعهد سازمانی به ترتیب ق

   کنند. بینی پیش نشانی آتش کارکنانشغلی را در 

تـوان نتیجـه   هاي پـژوهش مـی  از یافته :گیري نتیجه

آوري، سالمت روانی و تعهد سازمانی تابگرفت که 

  دارند.سزایی ه در فرسودگی شغلی نقش ب

، سـالمت  آوري تابتعهد سازمانی،  :يدیلک لماتک

  .نشانی آتشنان کارکروانی، فرسودگی شغلی، 
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  قدمهم

مسائل و مشکالت زندگی بشر، از طریق وابستگی به 

کوچــک و بــزرگ موجــود در جامعــه  هــاي ســازمان

سیستم، خود ر. جامعه به عنوان یک ابشود میبرطرف 

کـه هـر    است بسیاري تشکیل یافته هاي زیرسیستماز 

، ندداردر جاي خود اهمیت  ها زیرسیستمیک از این 

 نقـش بـه دلیـل حساسـیت و اهمیـت      در این بیناما 

 نبـود  همچـون  فشـارزا عوامـل  و به دلیل  نشانی آتش

، کافی نبودن حقـوق و  بخش رضایتامکانات رفاهی 

فشارهاي روحـی و  بروز  مزایا، سبب تحلیل رفتگی،

فرسـودگی حاصـل از شـغل در    در نهایـت  روانی و 

  ).1( شود می نشانی آتشکارکنان 

 -فیزیکــی خســتگی از فرآینــديفرســودگی شــغلی 

 پیـاپی  و ثابـت  هیجـانی  فشـار  اثر در که است روانی

 شود می ایجاد ها انسان در درازمدت رگیريد از ناشی

ـ  يبـرا  یشـغل  یاصطالح فرسودگ ).2( در ن بـار  یاول

بـــه نـــام هربـــرت  کیتوســـط پزشـــ 1974ســـال 

اسـتفاده شـد.    یناسش روانمجله  یکدر  1دنبرگیفرو

ـ  ي، بـرا یاجتماع انناسش ، روان3نزیو پ 2مسلش ن یاول

ــار ا ســـاالنه  نگـــرةکدر  1977ن واژه را در یـــبـ

    ).3ردند (کا ابراز یکناسان آمرش روان

مشـخص   یخاصـ  عالئـم با  یشغل یسندرم فرسودگ

 5تی، مسخ شخص4یجانیه یشامل خستگه ک شود می

 یاسـت. خسـتگ   6یشخصـ  کفایـت  عـدم و احساس 

 یو ذهنـ  یمفـرط جسـم   یداللت بر خسـتگ  یجانیه

گـر  ید کنـد  مـی ه فرد احسـاس  کاست  یدارد و زمان

                                                           
1.Herbert Freudenberger 
2.Maslach 
3.Pinz 
4.Emotional exhaustion 
5.Depersonalization 
6.Reduced sense of personal accomplishment 

در واقـع   و ؛)4ار نـدارد ( کـ ادامـه   يبرا یافک يانرژ

در فـرد   حـد  از  بـیش ه کاست  یجان منفیاحساس ه

). مسـخ  5( کنـد  مـی و او را درمانـده   شـود  میجاد یا

ه فرد در حال رنج بـردن از  ک دهد میت نشان یشخص

فاصله  یکة کنند منعکسه کاست  یتیرات شخصییتغ

 اربـاب بودن در ارتباط با  اي حرفهو فقدان  يا سردی

رخ  یزمـان  یشخصـ  کفایـت  عـدم ). 4اسـت (  رجوع 

ه احســاس رقابــت و بــه دســت آوردن کــ دهــد مــی

). 6( یابـد  میاهش کگران یردن با دکار کت در یموفق

ــو ــرید ياز س ــاس  ،گ ــدماحس ــت ع ــ کفای  یشخص

و  یشـغل  هـاي  فعالیـت فرد از  یتیاز نارضا يشواهد

ه کـ ن است ییپا نفس عزتبودن و  انگیزه بیاحساس 

و در اغلب مواقـع   اي حرفهن ییپا ییاراکجاد یباعث ا

   ).4شغل است ( كتر يل برایجاد تمایمولد ا

ر سازمان، خانواده، بفرسودگی شغلی عوارض زیادي 

کـه از   گـذارد  مـی جـاي   هزندگی فردي و اجتماعی ب

در  نـان کارکبه غیبـت   توان میاین عوارض  ترین مهم

مختلـف   هـاي  شکایتمتوالی،  تأخیرهايمحیط کار، 

و تضادها در محیط خانـه و   ها کشمکشتنی،  -روان

محیط کار، تغییر شغل با مشاغل دیگـر و در نهایـت   

کاهش بازدهی، توانمندي، تعهـد، وفـاداري و تـرك    

خدمت اشاره کرد که همه باعث کاهش توان بـدنی،  

 آثـار  تـرین  مهـم ذهنی و روانی خواهد شد. یکـی از  

  است. 7فرسودگی شغلی تعهد سازمانی

بـه سـازمان    یعـاطف  یوابسـتگ  ینوع یتعهد سازمان

ه بـه شـدت   کـ  يوه، فـرد ین شـ یه بر اساس اکاست 

، در گیـرد  مـی ت خود را از سـازمان  یمتعهد است هو

ت در آن لــذت یت دارد و از عضــوکســازمان مشــار

ر یـ متغ یک یتعهد سازمان ،گری). از طرف د7( برد می

                                                           
7.Organizational commitment 



 ینشان آتشي و سالمت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آور تابتعهد سازمانی، رابطۀ 

59 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ام

لن
ص

ف
 ۀ

ی
لم

ع
 - 

ی 
ش

وه
پژ

 
ل 

سا
 ،

ت
جا

و ن
د 

دا
ام

م
ش

ش
ار

شم
 ،

ة
3  ،

13
93

 
 

 

شـتر  یافراد بـا تعهـد ب   دهد میه نشان کاست  يمحور

اختصـاص  به کـار خـود    يشتریتالش بل دارند یتما

ننـد  ک کمـ ک یرد سازمانکن گونه به عملیدهند تا بد

ــن). 8( ــت و  9( 1چ ــخ مثب ــازمانی را پاس ــد س ) تعه

و ابعـاد سـازمان    هـا  جنبـه اثربخش کارمند بـه تمـام   

) تعهد سازمانی 10( 2وانگ و زیکر ،و اردیهم داند می

کارمنـد   رابطـۀ که نوع  کند میرا حالتی روانی معرفی 

و ایـن رابطـه شـامل     کند میبا سازمانش را مشخص 

عضـویت   ۀبراي کارمنـد اسـت کـه ادامـ     تیااستنتاج

   .کند میکارمند را در سازمان تعیین 

پـور   در پژوهشی رضـایی شـیرازي، بیکـی و عیسـی    

داري بـین   منفـی و معنـی   رابطۀدادند که ) نشان 11(

تعهد سازمانی وجود دارد و  فرسودگی شغلی و تعهد

ـ  سازمانی خصوصاً تعهد عـاطفی در  ان رسـمی  معلم

نسبت به دیگر کارکنان باالتر بود. همچنین غالمعلـی  

) نشـان دادنـد کـه    12لواسانی، کیوانزاده و ارجمنـد ( 

منفـی دارد و   رابطـۀ استرس شغلی با تعهد سـازمانی  

بینی کننده معناداري  عالوه بر این استرس شغلی پیش

ضایت شغلی پرسـتاران بـود.   سازمانی و ر براي تعهد

) اظهار نمودند که تعهد 13(3کینجرسیک و اسکرپنک

مثبت و معناداري با رضایت شغلی در  رابطۀسازمانی 

   کارکنان دارد.

یکی دیگر از متغیرهایی را که بـر فرسـودگی شـغلی    

ـ ن ه آاي ب شناسان توجه ویژه و روان ثیر داردأت د، دارن

آوري را سـازگاري   ) تاب14( 5والر است. 4آوري تاب

دانـد.   مثبت فـرد در واکـنش بـه شـرایط نـاگوار مـی      

                                                           
1.Chen 
2.Erdheim,Wang & Zickar 
3.Kinjerski & Skrypnek 
4.Resilience 
5.Waller 

 ة) در حـوز 15(6هرچند این مفهوم ابتدا توسط ورنـر 

بـه   تـدریج  بـه ناسی رشـد مطـرح شـد ولـی     ش روان

ناســی ش روانناســی ماننــد ش روانهــاي دیگــر  حــوزه

) 16(7کانر و دیویدسون .اجتماعی و  بالینی وارد شد

ها یا  آوري، تنها پایداري در برابر آسیب معتقدند تاب

شــرایط تهدیدکننــده نیســت، بلکــه شــرکت فعــال و 

ــرد در محــیط اســت.   ــاب آنهــاســازنده ف آوري را  ت

روانـی در   توانمندي فرد در برقـراري تعـادل زیسـتی   

در  آوري تـاب ن یهمچنـ داننـد.   شرایط خطرناك مـی 

طر قـرار  که در معرض خ رود میمورد کسانی به کار 

قـرار   ناختیشـ  روانولـی دچـار اخـتالالت     گیرند می

کـه افـراد در    شـود  مـی . تاب آوري باعث گیرند نمی

 هـاي  ظرفیتعوامل خطر از  باوجودشرایط دشوار و 

به موفقیت و رشد زندگی  یابی دستموجود خود در 

و  هــا چــالشفــردي خــود اســتفاده کننــد و از ایــن  

انمند کـردن خـود   به عنوان فرصتی براي تو ها آزمون

). از 17سربلند بیـرون بیاینـد (   ها آنبهره جویند و از 

کـردن ایـن    رنـگ  کـم آوري با تعـدیل و   این رو تاب

را تضـمین   نـان کارکعوامل، میـزان سـالمت روانـی    

را کـاهش   آنهـا میـزان فرسـودگی شـغلی     وکنـد   می

ایـن میـان تحقیـق منـزس، فرنانـدلز و      . در دهـد  می

آوري  تــاب داد کســانی کــه از) نشــان 18(8هرنانــدلز

باالتري برخوردارند، کمتر دچـار فرسـودگی شـغلی    

) نیز در پژوهش 19( 9ادوارد و هرزلینسکی .شوند می

 ةکننـد  خود دریافتند کارکنـانی کـه از فنـون تقویـت     

کننـد کمتـر دچـار فرسـودگی      آوري استفاده مـی  تاب

  شوند.    شغلی می

                                                           
6.Werner 
7.Conner & Davidson 
8.Menezes, Fernández & Hernández 
9. Edward & Hercelinsky 
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مشکل  نانکارکگفت فرسودگی در  توان می ییاز سو

 تواند میکه  شود میبهداشت عمومی محسوب  ةعمد

سالمت عمومی فرد را تحت تأثیر قرار دهـد. اغلـب   

 هـاي  تنیـدگی اخیـر در قلمـرو بررسـی     هاي پژوهش

کـه بسـیاري    اند کردهناشی از کار این نکته را آشکار 

ــارياز  ــاي بیم ــی از    ه ــه ناش ــیش از آنک ــداول ب مت

سـازش و   نبودر اثر باشند، ب ها ویروسو  ها میکروب

. تنیدگی ممکن است بـه  آیند میایجاد فشار به وجود 

صورت عصبانیت، اضطراب، حساسیت نقش، افکـار  

جسمانی ظاهر شود. ایـن   هاي بیماريبیهوده و حتی 

عوامل بر اطمینان به خود و عملکرد افراد نیـز تـأثیر   

 دهنـد  مـی تحقیقات مختلف نشان . )20( مخرب دارد

از قبیـل   ناختیشـ  روان عالئـم که فرسودگی شغلی با 

) و مشــکالت جســمانی 21افســردگی و اضــطراب (

اسـت.   برخـوردار ) از همبستگی مثبت و بـاالیی  22(

در تحقیقی دیگر که در فنالند و در بخـش شـاغلین   

بخش خدماتی انجام گرفته بود، نتایج از این قرار بود 

ر زنـان و  که فرسودگی شغلی با مشکالت عضالنی د

  ).23با بیمارهاي قلبی عروقی در مردان رابطه دارد (

کارکنـــان کـــه فرســـودگی شـــغلی در  ییاز آنجـــا

افزایش غیبـت   ،باعث کاهش بازده کاري نشانی آتش

 جـایی  جابـه بهداشـتی و   هـاي  هزینـه افزایش  ،از کار

تغییــرات رفتــاري و فیزیکــی و در برخــی  ،کارکنــان

بنـابراین شـناخت و    ؛شـود  مـی موارد مصـرف مـواد   

بهداشـت   يپیشگیري از فرسودگی شـغلی در ارتقـا  

سـطح کیفیـت خـدمات ارائـه      يروانی افراد و ارتقـا 

ـ  ،شده سـزایی خواهـد داشـت. همچنـین از     ه نقش ب

بـراي تحقـق اهـداف و     نشـانی  آتـش سازمان  یطرف

نیـاز دارد کـه از سـطح     کارکنـانی اثربخشی خود بـه  

 ۀعملکرد باالیی برخوردار باشند و شـرط ایـن مسـئل   

سـالمت   ،تـاب آوري بـاال   بـا  کارکنـانی داشتن  ،مهم

روانی مطلوب، متعهد و پایبند به سـازمان و اهـداف   

 مـؤثر است که شناخت عوامل  پرواضح. باشند میآن 

 يهـا  روشبر کاهش فرسـودگی شـغلی و شـناخت    

 آنهـا زي بـراي بـه کـار بسـتن     بهبود آن و زمینـه سـا  

 د و کـارایی و وموجـب رضـایت اعضـا شـ     تواند یم

سـازمان را   يور بهـره اثربخشی سازمان و در نهایـت  

 شناسـایی پـژوهش در   ایـن  اجراي؛ لذا افزایش دهد

به کاهش فرسودگی شـغلی   شایانی کمکعوامل  این

ــزایش  ــی ســازمان وري بهــرهو اف ــد م ــناز  .کن  ،رو ای

پـژوهش احسـاس    ایـن  اجـراي  اهمیـت ضرورت و 

پژوهش در  این هاي یافته بسترکا سویی. از شود می

دو چنـدان   اهمیـت  توانـد  مـی سـازمانی   هـاي  عرصه

بنابراین هـدف   ؛نماید تضمینپژوهش را  این اجراي

ــی   ــر بررس ــژوهش حاض ــۀپ ــازمانی،  رابط ــد س تعه

و ســالمت روانــی بــا فرســودگی شــغلی  يآور تــاب

  بود. 1393در  تبریزشهر  ینشان آتشکارکنان 

  تحقیق روش

 ةو بـر اسـاس نحـو    کـاربردي از نوع پژوهش حاضر 

با توجه بـه   ها پیمایشی است. در واقع گردآوري داده

حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود  مطالعۀاهداف، 

 جامعـۀ  .شـد  ررسـی بکه در آن روابط بـین متغیرهـا   

کارکنـان سـازمان    همـۀ پـژوهش شـامل    ایـن  آماري

 )نفـر  240( 1393 در مشغول به خـدمت  نشانی آتش

 روشنفـر بـه    142هـدف،   جامعـۀ که از ایـن   است

 فرمـول  از اسـتفاده  بـا  و سـاده  تصـادفی  گیري نمونه

 کوکران انتخاب شـدند.  برآورد حجم نمونه از جامعه

ر اسـتفاده  یـ ز هاي پرسشنامهاز  ها داده يگردآور يبرا

   شد:
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 ایــن: 1مســلش شــغلی فرســودگی پرسشــنامۀالــف: 

 فرسـودگی  گیـري  انـدازه ابـزار   تـرین  رایجپرسشنامه 

شده و  تشکیلقسمت جداگانه  22از  که است شغلی

 خســتگی شــامل شــغلی فرســودگیهــر ســه جنبــه 

 شخصـی  کفایتاحساس  و شخصیتمسخ ، هیجانی

 6، 8، 13، 14، 16، 20( سـئواالت  .گیـرد  را در بر می

 هیجـانی ) مربوط به خـرده مقیـاس خسـتگی    1،2،3،

) نیز مربـوط  5، 10، 11، 15، 22باشند. سئواالت (می

 سئواالت؛ در نهایت، مسخ شخصیتبه خرده مقیاس 

ــه خــرده   4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21( ــوط ب ) مرب

 شـیوة  باشـند. مـی  احساس کفایـت شخصـی  مقیاس 

به هر یک از مـواد پرسشـنامه    ها آزمودنیپاسخگویی 

    :کند میاز دو نوع دستورالعمل پیروي 

ستورالعمل فراوانی: در این شـیوه تعـداد دفعـاتی    د× 

که فرد فرسودگی شـغلی را در   شود میدر نظر گرفته 

تجربه کرده اسـت: هرگـز (صـفر)؛     گانه سه هاي جنبه

)؛ چند بار در 2)؛ یک بار در ماه (1چند بار در سال (

) و 5)؛ چند بار در هفته (4یک بار در هفته ( )؛3ماه (

    ).6هر روز (

میزان شـدتی در   ،دستورالعمل شدت: در این شیوه× 

کـه فـرد فرسـودگی شـغلی را در      شود مینظر گرفته 

تجربه کرده اسـت؛ هرگـز (صـفر)؛     گانه سه هاي جنبه

)؛ 4)؛ متوسط باال (3)؛ متوسط (2)؛ کم (1خیلی کم (

ــاد (ز ــاد (5ی ــی زی ــراي  ).24) (6)؛ خیل ــین ب همچن

 11، 13، 14، 15، 16، 20، 22( ســئواالتامتیــازدهی 

ــت    ) 1، 2، 3، 5، 6، 8، 10، ــنامه جهـ ــن پرسشـ ایـ

، 19، 21( امتیازبندي به صورت معکوس و سـئواالت 

به صـورت مسـتقیم محاسـبه     )4، 7، 9، 12، 17، 18

براي این پژوهش از مقیاس شدت .از سویی شوندمی

                                                           
1.Maslach Burnout Inventory 

 پایـایی ) 24( و لیتـر  جکسـون  ماسالچ، .استفاده شد

 ۀپرسشنام هاي آزموناز خرده  یکهر  برايرا  درونی

 کرونبـاخ  آلفاي ضریبفرسودگی شغلی مسلش را با 

ــا  60/0آن را  آزمــاییزبا ضــریبو  90/0تــا  71/0 ت

. رضایی پایایی این آزمون را بـا  اند دادهگزارش  80/0

ــاخ   ــاي کرونب ــی آن را  82/0روش آلف  79/0و روای

ب یدر پژوهش حاضر ضـر  ).25گزارش کرده است (

بـه   87/0رونبـاخ  ک يروش آلفـا  پرسشنامه به ییایپا

  دست آمد.

) 26( 3یر : توسط آلن و می2تعهد سازمانی مقیاسب: 

به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شـد و بـراي   

توسـط شـکرکن در ایـران     1372اولین بار در سـال  

سـازي شـد. ایـن     براي استفاده در زبان فارسی آمـاده 

ایــن  يگــذار نمــره .اســت ســؤال 24مقیــاس شــامل 

مخالفم تـا   کامالًپرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 

. باشـد  یمـ ) در یک پیوسـتار  5تا  1موافقم (از  کامالً

تعهـد   16تـا   9میزان تعهد عـاطفی،   8تا  1 سؤاالت

ــاري و  ــؤاالتهنج ــا  17 س ــتمر را   24ت ــد مس تعه

ذکر شده  هاي مقیاس. از جمع نمرات خرده سنجد می

) در 27( عسـمی . شـود  میتعهد سازمانی کلی حاصل 

استرس شغلی و  رابطۀپژوهشی تحت عنوان بررسی 

 ۀلی با تعهد سازمانی پایایی پرسشنام€فرسودگی شغ

تعهد سازمانی را با استفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ   

، 83/0، تعهـد عـاطفی   88/0یبراي تعهد سازمانی کل

محاسـبه   86/0يو تعهـد هنجـار   85/0تعهد مسـتمر  

  کرد.

توسـط   آزمـون  ایـن  :4عمـومی ج: پرسشنامه سالمت 

سؤال است و  28 داراي) ساخته شده و 28گلدبرگ (

                                                           
2.Organizational Commitment Scale 
3Allen and Meyer 
4.General Health Questionnaire(GHQ) 
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 هـاي  مقیـاس زیرفـرد در   عمـومی سالمت  بررسیبه 

 اجتمـاعی  کارکردهاي ب،اضطرا ،جسمانی هاي نشانه

-نمـره  3تـا   0 مقیـاس بـا   کـه  پردازد می افسردگیو 

 زیـر آزمون اگر فرد در هر  اینشده است. در  گذاري

بـه بـاال    22و در مجموع از نمره  6از نمره  ها مقیاس

بـود. در   مرضـی  عالئـم  بیـانگر  آورد مـی را به دست 

پرسشنامه را  این پایایی ضریب) 29( يتقو پژوهشی

 اسـت.  کـرده گزارش  72/0 بازآزماییاعتبار  طریقاز 

ـ ا ییایب پایدر پژوهش حاضر ضر ن پرسشـنامه بـه   ی

  دست آمد.به  84/0رونباخ ک يروش آلفا

بـراي سـنجش   : 1دیویدسونکونوروآوریتاب مقیاسد: 

 آوري کونـور و دیویدسـون   تاب آوري، مقیاس تـاب 

کونــور و دیویدسـون ایــن  ) بـه کـار بــرده شـد.    16(

 1997و  1991پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشـی 

آوري درزمینه تاب آوري تهیه نمودند. پرسشنامه تاب

دارد که دریک مقیـاس  گویه  25کونور و دیویدسون 

لیکرتی بین صفر (کامالً نادرسـت) تـا پـنج (همیشـه     

 ایـن  روایـی  تعیین براي.شود گذاري می درست) نمره

 جز به کل ةنمر با نمره هر همبستگی نخست مقیاس

را نشــان داد.  64/0تــا  41/0 بــین ضــریب ،3 گویــه

 اصـلی  هـاي  مؤلفـه  روش به مقیاس هاي گویه سپس

) 31محمدي ( ).30( گرفتند قرار عاملی تحلیل مورد

 89/0پایایی این پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ 

به روش همبستگی هـر گویـه بـا     و روایی مقیاس را

در  گـزارش نمـود.   64/0تا  41ها بین کل مقوله نمرة

به روش ن پرسشنامه یا ییایب پایپژوهش حاضر ضر

  به دست آمد. 82/0رونباخ ک يآلفا

جهت اجراي این پژوهش ابتدا ابزارهاي مـورد نیـاز   

اجـرا   ۀبـه مرحلـ   گیـري  نمونـه تهیه و سپس فراینـد  

                                                           
1.Connor-Davidson Resilience Scale 

هاي مورد اسـتفاده   گذارده شد و در پی آن پرسشنامه

هاي انتخاب شده توزیع و اطالعاتی در  در بین نمونه

. و هــا داده شــد پرکــردن پرسشــنامه ةرابطــه بــا نحــو

دقیقـه   30ر عـرض  ها را دشرکت کنندگان پرسشنامه

با توجه بـه اینکـه حجـم نمونـه     . از سویی پر کردند

نفـر   8 اینکـه  به دلیـل  و بودهنفر  150پیش بینی شده

ها را کامل پر نکردنـد و ایـن تعـداد کنـار     پرسشنامه

کــاهش  142گذاشــته شــد و تعــداد نمونــه بــه     

هاي مورد نیاز استخراج و به واسـطه   نهایتاً دادهیافت.

   .شدتجزیه تحلیل  SPSS20 افزار نرم

ــراي  توصــیفی هــاي شــاخصاز  هــا داده توصــیف ب

 هـاي  داده تحلیـل جهت  و مرکزي تمایلو  پراکندگی

ــژوهش ــون   پ ــتگی پیرس ــریب همبس  و از روش ض

  استفاده شد. گام به گام تحلیل رگرسیون

  ها یافته

میانگین و انحـراف معیـار سـن کارکنـان بـه ترتیـب       

درصـد کارکنـان    7/73بود. همچنین  09/7و  05/34

 3/22درصد کارکنـان مجـرد هسـتند.     3/26متاهل و 

 2/72درصد کارکنان داراي تحصـیالت کارشناسـی،   

 5/5درصــد داراي تحصــیالت کارشناســی ارشــد و  

درصد داراي تحصـیالت دکتـري هسـتند. از سـویی     

سال سابقه 10تا  5رصد کارکنان داراي سابقه د 3/20

، سـال  15ا تـ  11درصد داراي سـابقه   2/37خدمت، 

 5/10  و سـال  25تـا   16درصـد داراي سـابقه    1/28

   باشند.سال می 29تا  26درصد داراي سابقه 

را در  هــا آزمــودنی آمــاري هــاي شــاخص 1جــدول 

و  آوري تـاب سازمانی، سالمت روانی، دتعه هاي نمره

  .دهد مینشان  فرسودگی شغلی

مـوارد   همبسـتگی  ضرایب ماتریس، 1 شمارة جدول 

 حاکیجدول  این. مندرجات دهد میمطالعه را نشان 
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ــت  ــهاز آن اس ــین ک ــاري ب ــی و   بیم ــالمت روان س

وجـود   دار معنـی و  ثبتم همبستگی فرسودگی شغلی

فرسـودگی شـغلی   چه نمره  هر ردیگبه عبارت  ؛دارد

در معــرض خطــر  اش روانـی بـاالتر باشــد، ســالمت  

تعهـد سـازمانی و    بـین  سـویی از بیشتري قرار دارد. 

و  منفـی  همبسـتگی  آوري بـا فرسـودگی شـغلی   تاب

   .وجود دارد داري معنی

سـالمت   متغیرهاي از یکهر  تأثیر تعیین برايسپس 

روانی، تعهد سـازمانی و تـاب آوري بـر فرسـودگی     

متغیرهاي سالمت روانـی، تعهـد سـازمانی و    ، شغلی

فرسـودگی  و  بـین  پیش متغیرهايبه عنوان  آوري تاب

 رگرسـیون وارد معادلـه   متغیـرمالك به عنـوان   شغلی

گـام بـه گـام اسـتفاده      رگرسیون تحلیلاز  که ؛شدند

 آمـاري  هـاي  مشخصـه و  واریـانس  تحلیل نتایجشد. 

  ده است.ش رائها 2 ةدر جدول شمار رگرسیون

  

  

  : میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش1 شمارة جدول

 M SD 1 2 3 متغیرها

    71/9 95/32 تعهد سازمانی .1

   - 37/0** 21/9 49/29 سالمت روانی .2

  - 44/0** 38/0** 38/8 18/26 يآور تاب .3

 - 49/0** 65/0** - 40/0** 72/12 17/45 فرسودگی شغلی .4

    01/0<P**  

  

فرسودگی  بینی پیشهاي حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام براي  فتهایخالصه  :2 شمارةخالصه 

  شغلی

  

، سـالمت روانـی   مؤلفـه ، سـه  گام سه طی که دهد میگام به گام را نشان  رگرسیون تحلیل نتایج 2مندرجات جدول 

 ترتیـب ، اهمیـت چندگانـه هسـتند. بـر اسـاس      همبسـتگی  داراي فرسـودگی شـغلی  با  تاب آوري و تعهد سازمانی

بـوده   65/0 همبستگی ضریب داراي یسالمت روانگام  اولینگام به گام در  رگرسیون تحلیلدر  بین پیش متغیرهاي

  يرهایمتغ

  نیب شیپ

ب یضر

 یهمبستگ

  چندگانه

مجذور 

ب یضر

 یهمبستگ

 یب همبستگیضر

  شده لیتعد

 يخطا

استاندارد 

  برآورد

F يمعنادار  

  0001/0  05/147  31/1  42/0  42/0  65/0  یسالمت روان

  0001/0  22/90  25/1  05/0  47/0  69/0  يآور تاب

  0001/0  32/63  24/1  02/0  49/0  70/0  یتعهد سازمان
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در گام سـوم بـا افـزوده شـدن     است.  رسیده 69/0به  همبستگی ضریب آوريتاباست. در گام دوم با افزوده شدن 

درصد  2/49 تبیینبه  قادر رمتغیسه  ایناست. در مجموع  رسیده 70/0چندگانه به  همبستگی ضریبتعهد سازمانی 

در  Fج یبا توجه به نتان یهمچن .باشد می سالمت روانیدرصد مربوط به  6/42 اند کهبوده فرسودگی شغلی واریانس

   .کند می ییدتأ فرسودگی شغلی بینی پیش ردگام به گام را  رگرسیون، اعتبار واریانس تحلیل 2 شمارةجدول 

  

  

در تحلیل رگرسیون براي  دار معنیبراي متغیرهاي  غیراستانداردضرایب رگرسیون استاندارد و  :3 شمارةجدول 

  فرسودگی شغلی بینی پیش

  

 رگرسیون تحلیلدر  هک دهد مینشان  3ج جدول ینتا

سـالمت  متغیرسه گام، سـه   طیبه روش گام به گام، 

 بینـی  پـیش  بـراي  آوري و تعهد سازمانی روانی، تاب

. بـه  انـد  شده رگرسیونوارد معادله  فرسودگی شغلی

شـده   داده نشـان  3دول در جـ  کـه  طور همان ترتیب

 اســتاندارد تــايب ضــریببـا   ســالمت روانــیاسـت،  

دارد. از  دار معنـی مثبت و  رابطۀ P= 001/0با  505/0

بــا  تعهــد ســازمانیو  129/0بــا  تــاب آوري ســویی

بــا  داري معنـی و  منفــی رابطـۀ  133/0 بتــاي ضـریب 

نشـان دهنـده آن    نتیجـه  ایندارنـد.  فرسودگی شغلی

 افـزایش ، سالمت روانی هاي بیماري افزایش کهاست 

تـاب  و  کند یم بینی پیشدر افراد را  فرسودگی شغلی

 داري معنـی و  منفـی به طـور   آوري و تعهد سازمانی

  .کند می بینی پیشرا  فرسودگی شغلی

  

  

  بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرسـودگی شـغلی   

مثبـت و   رابطـۀ  کارکنـان  سـالمت روانـی    بیماريبا 

مثبـت میـان    رابطـۀ بـا وجـود    یعنی ؛دارد داري معنی

فرسودگی شـغلی و سـالمت روان، هـر چـه فـرد از      

فرسودگی شغلی باالتري برخوردار باشـد، بـه همـان    

 عالئــممیــزان از ســالمت روانــی او کاســته شــده و 

بیشتري را نشان خواهد داد. این یافته با  ناختیش روان

 و بــائر)، 21( آهــوال و هــاکنن هــاي پــژوهشنتــایج 

همخـوانی  ) 33و همکاران ( لیندبلوم )،32همکاران (

افزایش میزان فرسودگی شغلی موجب کـاهش  دارد. 

 درو  زاتنیـدگی  عواملفرد در برابر  قدرت سازگاري

رفتـاري و جسـمانی    هـاي  نشانهسبب پیدایش  نتیجه

. در واقع مشکالت روانی ممکن است فرد را شود می

وادار به انجـام رفتـاري کننـد کـه بـراي سـالمت او       

باشـد. ممکـن اسـت برخـی از افـراد در       خطرآفرین

  B  نیب شیپ يرهایمتغ
 يخطا

 استاندارد

ب استاندارد یضر

  بتا
t  يمعنادار  

 001/0  595/8 505/0 010/0  090/0  یسالمت روان

 001/0  -729/3 -129/0 012/0  -045/0  يآور تاب

 021/0 -334/2 -133/0 011/0 -025/0  یتعهد سازمان
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برابر مشکالت روانی بـا اتخـاذ نقـش بیمـار یـا بـه       

و طلـب کـردن خـدمات     خودپنـداري عبارت دیگـر  

ابراین مشکالت روانی بن ؛مراقبتی واکنش نشان دهند

بــر  بخـش  زیـان نیـز ممکـن اسـت اثـري مسـتقیم و      

فرایندهاي بدنی داشته باشند و موجب بروز بیمـاري  

شوند. وجود همبستگی مثبت بین فرسـودگی شـغلی   

 هـاي  تنیـدگی کـه   دهد میروانی نشان  هاي اختاللو 

تـأثیر بسـزایی بـر سـالمت      اي حرفهناشی از شرایط 

دارند، چون فرسودگی شغلی جسمانی و روانی افراد 

مداوم موجـب کـاهش قـدرت     هاي تنیدگیناشی از 

. شـود  مـی  زاتنیـدگی افـراد بـا عوامـل     یافتگی سازش

گفت کارمندانی که نسبت بـه شـغل    توان میبنابراین 

گوناگون آن مانند ماهیـت کـار،    هاي مؤلفهخویش و 

و همکـاران خـود    ها ترفیعسرپرستی، حقوق ماهیانه، 

ــازخورد مث ــا مشــکالت  ب ــه ب ــد، در مواجه ــت دارن ب

گوناگون اجتمـاعی و سـازگاري بـا محـیط پیرامـون      

خود، بین رفتارهاي مختلف خـویش تعـادل برقـرار    

و رفتارهاي موزون و منطقی از خـود نشـان    کنند می

  .)32( دهند می

 و شغلی فرسودگی بین که داد نشان ها یافته همچنین

 خـواب  در اخـتالل  و اضطراب و جسمانی سالمت

 فرسـودگی  آسیب دارد. اولین وجود معناداري رابطۀ

 است. افرادي که بدنی فرسودگی از رنج بردن شغلی،

 و انـرژي  کـاهش  دچـار  برند عارضه رنج می این از

 افـراد  این بعالوه گردند، می خستگی شدید احساس

 تهـوع،  سـردرد،  نظیر بدنی هاي فشار نشانه از برخی

 طـور  بـه  را غـذایی  عاداتدر  تغییراتی و خوابی کم

  ).33دهند ( می گزارش فراوان

 از درجـاتی  ،مـوقعیتی  و هر مکان در هرکس امروزه

 ایـن  و کنـد  مـی  احسـاس  کـار  محیط در را استرس

 هاي سازمان در انکارناپذیر و ملموس واقعیت، امري

نتـایج   از یکی شغلی است. فرسودگی مدرن امروزي

عالئـم   صـورت  بـه  کـه  اسـت  گوناگونی هاي استرس

ــی   جســمانی (ســردرد و زخــم معــده)، عالئــم روان

(افسردگی و اضطراب) و عالئم رفتاري (افت کـاري  

 فرسـودگی  بنابراین موضوع شود؛ و غیبت) ظاهر می

 بوده شایع مشکل یک قواي کارکنان تحلیل یا شغلی

 روز، پایـان  در شـاغل  نفر هر هفت از که طوري به

   ).34شود ( می تحلیل دچار نفر یک

بــا  آوري تــابیافتــه دیگــر پــژوهش نشــان داد کــه 

 داري معنـی منفـی و   رابطـۀ  کارکنان فرسودگی شغلی

، فرسـودگی شـغلی   آوري تـاب یعنی با افزایش  ؛دارد

و  کونـور  . این یافته با نتـایج پـژوهش  یابد میکاهش 

توگـاد  )؛ 35( همکـاران  و انزلیچت)؛ 16( دسونیوید

همبستگی منفی بین همسو است.  )36و فردیکسون (

ــاب ــدرت    آوري ت ــان از ق ــغلی نش ــودگی ش و فرس

کننـده قـوي    بـین  پـیش به عنوان  آوري تاب بینی پیش

کـه بـا افـزایش     اي گونـه فرسودگی شـغلی دارد، بـه   

کـاهش   تـوان  مـی  آورانـه  تابو رفتارهاي  آوري تاب

نمـود. ایـن    بینی پیشفرسودگی شغلی را در کارکنان 

) 35( ارانکچت و همیانزل يها یافتهنتیجه در راستاي 

و فرسـودگی   آورانـه  تـاب رفتارهـاي   رابطـۀ مبنی بر 

از  آوري تاباست. در واقع فرایند  نانکارکشغلی در 

طریق نظارت و تمرین عملی ایـن ظرفیـت در رشـد    

پرســتاران بــراي جلــوگیري از فرســودگی  اي حرفــه

شغلی مؤثر اسـت و پرسـتارانی کـه نمـرات بـاال در      

کســب کــرده بودنــد، کمتــر در معــرض  آوري تــاب

سازه تاب  در واقعبودند.  قرارگرفتهفرسودگی شغلی 

به عنـوان عامـل میـانجی بسـیاري از      تواند میآوري 

 تواند میفرد  آوري تابغیرها قرار گیرد و با ارتقاي مت
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و همچنـین   آور اضـطراب ، زا اسـترس در برابر عوامل 

ــدن بســیاري از   ــه وجــود آم ــه مســبب ب عــواملی ک

از خود مقاومـت   شود می آنها ناختیش روانمشکالت 

). از این رو تاب 16غلبه نمایند ( آنهانشان داده و بر 

کردن ایـن عوامـل، میـزان     رنگ کمآوري با تعدیل و 

میـزان   وسالمت روانـی کارکنـان را تضـمین کـرده     

 ایــن. دهــد مــیش را کــاه آنهــافرســودگی شــغلی 

 داراي افـراد  کـه  هسـتند  گویـاي آن  هـا  پـژوهش 

 و اسـترس  شـرایط  در باال، آوري تاب و سرسختی

 را خـود  ناختیشـ  روان سالمت ناگوار، هاي موقعیت

 ناختیشـ  روانسـازگاري   داراي و نماینـد  مـی  حفظ

 نیـز  و کـارایی  افزایش باعث طریق این از و هستند

 آن در کـه  کـاري  از خـود  رضایت فـردي  احساس

) 35شوند. انزلیچت و همکـاران (  می هستند مشغول

 کاهش اضطراب باعث را سرسختی و آوري تاب نیز

 و آور تاب افراد آنان، باور اند. به دانسته افسردگی و

 و نـاگوار  اثـرات  انـواع  تواننـد بـر   مـی  سرسـخت 

 چیـره  کار از ناشی عاطفی و جسمانی هاي خستگی

 طور نمایند. به حفظ را خود روان و سالمت شوند

 کـار  به با هاي سرسختی مؤلفه که گفت توان می کلی

 راهبردهـاي  ماننـد  تـر  نه سازگارا راهبردهاي گیري

 در خـود  هـاي  توانایی ادراك و افزایش مدار مسئله

افــزایش  موجــب اســترس منبــع بــا رویــارویی

 در و سـازمان  بیشتر وري بهره شغل، از رضایتمندي

شــوند. توگــاد و  مــیافــراد  روان ســالمت نهایــت

 سرسـختی  باورنـد،  ایـن  بـر  ) نیـز 36فردیکسـون ( 

 يارتقـا  و حفـظ  در آوري و تـاب  ناختیشـ  روان

 برابـر حـوادث   در مقاومت کارکنان، روانی سالمت

 مـؤثر  موفقیـت  از فـرد  انتظـارات  افزایش و ناگوار

  هستند.

یافته دیگر پژوهش نشان داد کـه تعهـد سـازمانی بـا     

 داري معنـی منفـی و   رابطـۀ کارکنان  فرسودگی شغلی

یعنی با افزایش تعهد سازمانی میزان فرسودگی  ؛دارد

. ایـن یافتـه بـا نتـایج     یابـد  میشغلی کارکنان کاهش 

)، 11اران (کــو هم يرازیشــ ییرضــا هــاي پــژوهش

 کرپنکو اســ یکنجرســکی)، 12لواســانی ( غالمعلــی

) دریافتنـد  37فوکامی و الرسون () همسو است. 13(

ــاالتري از    ــه ب ــان داراي درج ــه شغلش ــدانی ک کارمن

ــخص دارنــد و در      ــه مش ــت و وظیف ــتقالل اس اس

، داراي تعهـد  شـوند  مـی شرکت داده  ها گیري تصمیم

از نتایج این تحقیقات نتیجه باالتري هستند. سازمانی 

کــه مشــارکت دادن افـــراد در    شــود  مــی گرفتــه  

و استقالل  ، کار تیمی و جو مشارکتیها گیري تصمیم

افراد در کار و احساس عدالت موجب باالرفتن تعهد 

گفـت   تـوان  مـی افته ین ین اییدر تب. شود می نانکارک

اسـت، هویـت    متعهـد فردي که به شدت به سازمان 

، در سازمان مشارکت دارد گیرد میخود را از سازمان 

. برد میو از عضویت در آن لذت  آمیزد درمیو با آن 

، بـرد  مـی فردي که از عضویت خود در سازمان لذت 

ــار     ــر دچ ــت و کمت ــد داش ــري خواه ــترس کمت اس

کـه   گیـریم  مـی . پس نتیجه شود میفرسودگی شغلی 

گرچه افزایش تعهد سازمانی موجب افـزایش میـزان   

، برد میرا باالتر  آنهاو عملکرد  شود میکار کارمندان 

افـزایش  ولی این باالتر رفتن تعهد؛ ضرورتاً موجـب  

زیرا اولـین نتیجـه آن بـاال    ؛شود نمیفرسودگی شغلی 

 بینیـد  مـی کارمند است، فردي که  نفس اعتمادبهرفتن 

بـراي خـود و    توانـد  مینتیجه کارش افزایش یافته و 

مفیـدتر باشـد، بـه خـود بیشـتر       اش جامعهسازمان و 

و کمتـر   شـود  مـی اعتماد کرده و از خـودش راضـی   

اگر استرس هم داشـته  و حتی  گردد میدچار استرس 
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باشد، میزان مقاومتش در برابر آن زیـاد اسـت و زود   

و کمتـر دچـار فرسـودگی شـغلی      آید نمیاز پاي در 

  .)13( شود می

  گیري نتیجه

از  توانـد  میو تعهد سازمانی  آوري تاباز آنجایی که 

کننـده در پیشـگیري و کــاهش    بینــی پـیش عوامـل و  

کـه   شـود  میفرسودگی شغلی باشد، بنابراین پیشنهاد 

ماننـد همـدلی،    آوري تـاب مهـم   هاي کننده بینی پیش

، پیوند معنوي، توانایی پذیري تطابقامید، خودکفایی، 

زاینـدگی،   هـاي  مهـارت یافتن معنـی در مشـکالت،   

انطبـــاقی و مـــدیریت اســـترس در  هـــاي مهـــارت

کارکنـان گنجانـده    غیررسـمی ی و رسم هاي آموزش

از سوي دیگر با توجه به اینکه تعهد سـازمانی   شود.

عالوه بر نتـایج سـودمندي کـه بـراي سـازمان دارد،      

 کارکنـان در پیشگیري از فرسـودگی شـغلی    تواند می

بـراي بـاال    مسـئوالن مفید باشد، الزم است مدیران و 

 هـاي  برنامهبکوشند و آن را جز  ازپیش بیشبردن آن 

باید افرادي را بـه   ها سازمانخود قرار دهند. در واقع 

هستند و همچنین  مند عالقهکار گمارند که به آن کار 

مشـارکت   هـا  گیـري  تصـمیم خود را در کارکنان باید 

را  آنهـا داده تا به این طریق بتواننـد رضـایت شـغلی    

همچنین با توجـه بـه اینکـه پـژوهش     افزایش دهند. 

حاضر به منظور کسب اطالعـات پایـه از همبسـتگی    

تاب آوري و فرسـودگی شـغلی انجـام شـده اسـت،      

که به صـورت مسـتقیم و بـه روش     شود میپیشنهاد 

تـاب   هـاي  مهارتو  ها ظرفیتتجربی نقش آموزش 

مربوط به آن بر فرسودگی  هاي بینیکننده پیشآوري و 

ی و پژوهش قـرار گیـرد. از سـوي    شغلی مورد بررس

ینـده  آ هـاي  پـژوهش کـه در   شـود  مـی دیگر پیشنهاد 

سـالمت   هـاي  پرسشنامه هاي مؤلفهمقایسه هر یک از 

 هـاي  شـاخص روان و فرسودگی شـغلی بـر اسـاس    

و چنـین پژوهشـی در    قرارگرفتـه  مدنظردموگرافیک 

میان افراد مشـاغل دیگـري مثـل پرسـتاران، اسـاتید      

صـنعتی و اداري در   هـاي  شـرکت دانشگاه، کارکنـان  

نتایج آن صورت گیرد. همچنـین   پذیري تعمیمجهت 

دیگـر در زمینـه    هـاي  پژوهشکه در  شود میپیشنهاد 

ی ماننـد (تـراکم   مدیریت و تأثیر عوامل سازمان شیوة

بــا فرســودگی شــغلی در  )...وکــاري، نوبــت کــاري 

بنابراین از آنجـا کـه    ؛انجام گیرد کارکنان این سازمان

 تـأثیر  تحت را فرد عمومی سالمتفرسودگی شغلی 

 بـودن  پایین ضعف روحیه، به که منجر دهد می قرار

 اضطراب احساس پذیري، و مسئولیت همکاري حس

شـود   مـی  پـایین  عملکـرد  در نهایـت  و افسـردگی  و

آن،  از جلـوگیري  یـا  بـراي کـاهش   شـود  می پیشنهاد

 از شـناخت درسـت   بـا  نشانی مسئوالن سازمان آتش

 را بر فـرد  شده وارد میزان فشار فشار، و تنش منابع

و  تشـکر  مثبـت،  تفریحـات  ایجـاد  بـا  و داده کاهش

و  همکـاران  مثبت توجه عملکرد، حسب بر قدردانی

هـاي   برنامـه  مثبـت،  نگـرش  ایجاد جهت کارکنان در

را  فرد سازمانی و فردي وري بهره توانند می بازآموزي

  افزایش دهند. 

 سـؤاالت،  تعـداد  بـودن  زیاد علت بهاز سوي دیگر 

 احتمـال  اجـرا،  جهت الزم زمان افزایش آن متعاقب

 سؤاالت به گوئی پاسخ دقت کافی در گاهی رود می

 آوري، جمـع  ابزار که از آنجا و باشد نگرفته صورت

 هـا  و صـدق پاسـخ   صـحت  ةدربـار  ،بـود  پرسشنامه

 از اسـتفاده  بـا  پژوهش انجام و ندارد وجود اطمینان

 به گیري را اندازه ابزار این با مرتبط معایب پرسشنامه

   دارد. همراه
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