فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه فرسودگي شغلي با عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد
منطقه  31انجام پذيرفت .در راستاي طرح پژوهشي توصيفي -همبستگي از جامعه کارکنان
دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه  31تعداد  183نفر بهشيوه خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب و با
استفاده از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ و پرسشنامه عملکرد فردي نسبت به اندازهگيري
متغيرها اقدام شد .تحليل دادهها با استفاده از روش تحليل رگرسيون نشان داد که بين فرسودگي
شغلي و عملکرد فردي کارکنان رابطه منفي و معنيدار وجود دارد .عالوه بر اين ،تحليلها نشان
داد که مؤلفههاي خستگي هيجاني ،مسخ شخصيت و احساس کفايت قادرند تغييرات عملکرد
فردي کارکنان را بهطور معنيدار تبيين کنند .مبتني بر يافتهها ميتوان بيان داشت که عملکرد
فردي کارکنان از عوامل انگيزشي و سرشتي تأثير پذيرفته و بهبود عملکرد فردي از طريق
عوامل انگيزش و هيجاني ميتواند بهرهوري کارکنان را تحت تأثير قرار دهد.
فرسودگي شغلي؛ مسخ شخصيت؛ عملکرد فردي؛ خستگي هيجاني

3ـ استاديار گروه مديريت بازرگاني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد عجبشير ،عجبشير ،ايران
Email:h.gharehbiglo@yahoo.com

شغل هر فرد چيزي بيش از کارها و فعاليتهاي مشخصي همچون ،تايپ ،رانندگي ،ارايه
گزارش و ...است و بايد وي با همکاران ،مافوقها ،ارباب رجوع و ...تعامل داشته باشد و
قوانين ،مقررات و آييننامههاي سازمان را رعايت کند .حتي ممکن است فرد در شرايط
کاري يا محيطي که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ اين بدان معني است که عوامل
موجود در محيط کار بهطور وسيعي با سالمت يا بيماري افراد شاغل در ارتباطند .بنابراين
توجه به بهداشت رواني در تمام عرصههاي زندگي از جمله زندگي کاري افراد بسيار مهم
است .بدون شك مسئوليت اصلي مديران منحصر به افزايش بهرهوري و توجه به منابع
مادي سازمان نيست و مديريت اثربخش بدون در نظر گرفتن عوامل انساني و توجه به
نيازهاي رواني کارکنان امکانپذير نيست (اميري و همکاران .)3131 ،نتايج برخي از
پژوهشها نشان مي دهد که بين فشار رواني و فرسودگي شغلي رابطه تنگاتنگي وجود
دارد تا جايي که حتي واژه «فرسودگي شغلي» را گاهي با «استرس شغلي» يکسان
دانستهاند .البته ،در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که فرسودگي شغلي نشانه استرس
شغلي نيست؛ بلکه نتيجه کنترل نکردن استرس شغلي است .پانيس و آرونسون ()3331
در پژوهش خود بيان کردند که فرسودگي عمدهترين پيامد استرس شغلي است .به اعتقاد
آنها اگر استرس شديد ،شبيه غرق شدن در مسئوليتها باشد ،فرسودگي ،گيرکردن در
بيمسئوليتي صرف است .واژه فرسـودگي شغلي بهصورت کنايه از يك حالت يا فرآيند
خستگي ذهن ،براي اولين بار در اياالت متحد آمريکا در اواخر دهه  3391ميالدي به
وسيله فرويدنبرگر مورد استفاده قرار گرفت .وي فرسودگي شغلي را در ساختاري سه
بعدي در قالب خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و کاهش احساس موفقيت فردي
توصيف کرد .فرسودگي شغلي به معناي تحليل انرژي يا منابع عاطفي و هيجاني است
که بهعنوان متغير اصلي براي فهم فرايند فرسودگي شغلي در نظر گرفته مي شود .مسخ
شخصيت نوعي فاصله بين فردي و نبود رابطه با همکاران و صاحبکاران است و تقليل
شخصيت فردي به ارزيابي منفي فرد از خودش اشاره دارد .با اين وجود هر چند تعريفهاي
متعددي از فرسودگي شغلي وجود دارد اما همه آنها شامل فرسودگي شغلي بهعنوان


مؤلفه اصلي فرسودگي شغلي است (مرويان حسيني و الري دشت بياض .)3133 ،نتايج
برخي از پژوهشها نشان ميدهد ،بين فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي ارتباط
تنگاتنگي وجود دارد .در واقع فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پديد ميآيد.
فشارهاي رواني وقتي رخ ميدهد که بين مطالبات و خواستههاي محيطي با توانايي فرد
براي پاسخ دادن به آنها تعادل وجود نداشته باشد .هر چه مطالبات و خواستههاي محيطي
افزايش يابد و فرد توانايي الزم براي پاسخ دادن به آنها را نداشته باشد فشار رواني
برخاسته از آن سبب بروز فرسودگي شغلي در وي ميشود .از آنجا که فرسودگي شغلي
نيز موجب کاهش کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان و ارباب رجوع و بهدنبال آن
نارضايتي از خدمات ميشود ،شناخت و پيشگيري از فرسودگي شغلي در ارتقاء بهداشت
رواني افراد و افزايش سطح کيفيت خدمات ارايه شده ،نقش بسزايي خواهد داشت (اميري
و همکاران.)3131 ،
در يك نگاه ،مولفههاي فرسودگي شغلي شامل خستگي هيجاني ،مسخ شخصيت و
کاهش احساس کفايت است .خستگي هيجاني همانند متغير فشار رواني با از ميان رفتن
منابع هيجاني در فرد ايجاد ميشود .زماني که افراد خستگي هيجاني دارند حس ميکنند
هم از لحاظ هيجاني و هم از لحاظ جسمي ،بيش از اندازه توانشان از خودشان کار
کشيدهاند و احساس تحليل رفتگي قوا دارند .مسخ شخصيت در کارکناني متداول است
که کارشان مستلزم ارتباط با ديگران است .چنين کارکناني وقتي دچار فرسودگي ميشوند
ديگران را از دريچهاي زنگار گرفته ميبينند و به آنها بدگماناند ،از جانب آنها احساس
خطر ميکنند و حتي عمالً از آنها بيزارند .سومين مولفه فرسودگي ،کاهش احساس
کفايت است که در آن احساس شايستگي در انجام وظايف ،در فرد کاهش پيدا ميکند و
در نهايت به افسردگي ،درماندگي و نااميدي مبتال ميشود (علوي لنگرودي و غفوري،
.)3133
امروزه فرسودگي شغلي محصول استرس طوالني مدت در محل کار و يکي از عوامل
اساسي در کاهش کارايي و از دست رفتن نيروي انساني کارکنان است که بهعنوان يك



مشکل در سازمان امور مالياتي مطرح است .فرسودگي شغلي را داراي سه مؤلفه خستگي
هيجاني يا عاطفي ،مسخ يا زوال شخصيت و کاهش احساس کفايت شخصي ميدانند و
عوامل سازماني موثر در ايجاد فرسودگي ،شامل حجم زياد کار ،ميزان کنترل کم بر کار،
پاداش کم ،نداشتن ارتباط اجتماعي ،تبعيض در محيط کار و تضاد بين ارزشهاي فرد و
ارزش هاي محيط کار است .مهم ترين تأثير قابل مشاهده فرسودگي شغلي ،افت عملکرد
و کيفيت ارايه خدمات است .اين افراد بهعلت پاسخ طوالني مدت عاطفي و فيزيکي به
کار و عوامل فشارزاي محيط کار و خستگي روحي ،فرسودگي را تجربه ميکنند و با
غيبت بيش از حد ،استفاده مفرط از مرخصي استعالجي و تمايل به ترک شغل و کاهش
بهرهوري مشخص ميشود (صافي و همکاران.)3133 ،
در همين راستا خاکدل جلودار و همکاران ( )3131طي پژوهشي نشان دادند که بين
رهبري معنوي و فرسودگي شغلي رابطه منفي وجود دارد.
از سويي خندان و کوهپايي ( )3133طي پژوهشي نشان دادند که بين فرسودگي
شغلي و جو ايمني و حوادث رابطه منفي وجود دارد.
از طرفي بابايي اميري و همکاران ( )3131طي پژوهشي نشان دادند که سالمت
رواني از عوامل متعددي همچون فرسودگي شغلي ،حمايت اجتماعي ادراک شده و
سرسختي روانشناختي تأثير ميپذيرد.
در همين راستا سليمي و همکاران ( )3131ضمن پژوهشي درباره بررسي وضعيت
سالمت رواني و رابطه آن با فرسودگي شغلي و رضايت از زندگـي به ايـن نتيجه رسيدند
که هر چقدر افراد سالمت رواني بيشتري داشته باشند ،فرسـودگي شـغلي کمتر و
رضايـت از زندگـي بيشـتري دارنـد .از سوي غنيون و سلوکدار ( )3131در تحقيقي که
با عنوان«فرسودگي شغلي ،ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتي مرکز اورژانس
تهران» انجام دادند ،نشان ميدهد که کارکنان فوريتهاي پزشکي بهدليل مواجهه هر
روزه با شـرايط تنشزا و فقدان شرايط مثبت در محيط کار مستعد فرسـودگي شـغلي
ميباشند.


از طرفي توان و همکاران ( )3131در تحقيقي نشان دادند که بين هوش هيجاني و
فرسودگي شغلي پرستاران رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
همچنين زينعلي و همکاران ( )3133طي پژوهشي نشان دادند که سن باال ،سطح
درآمد ،سطح شغل ،تخصصگرايـي ،سرپرسـتي ،مشـارکت در تصـميمگيـري ،وضـوح
شـغل و نقـش ،بازخورد ،چالش انگيزي شغل و غنيسازي شغل با رضايت شغلي ارتباط
مستقيم دارند .از سويي سطح تحصيالت ،اندازه سازمان در رضايت شغلي نقش معکوس
دارند .مطابق يافتههاي اين پژوهش از مزاياي رضايت شغلي کارکنان ميتوان بـه
افـزايش بهـرهوري و افـزايش روحيـه و ايجاد عالقه واقعي به شغل و کار و جو مطلوب
سازماني و تداوم همکاري فرد با سازمان و نگرش مثبت به زندگي اشاره کرد.
از طرفي برخي از محدوديتهاي سازماني ،نظير شرايط فيزيکي محيط کار مانع
عملکرد شغلي مطلوب کارکنان ميگردد .در ميـان عوامل مورد بررسي ،عامل حقوق و
مزايا بهعنوان بزرگترين مانع عدم رضايت شغلي کارکنان بهزيسـتي بوده اسـت و
همبستگي ميان سطح پرداخت و رضايت شغلي در افراد بهزيستي در سطح پايين قرار
داشت که ممکن است سطح پرداخـت و جبـران خدمت به تنهايي عامل قوي در رضايت
شغلي فعلي نباشد.
در همين راستا رضايي آدرياني و همکاران ( )3133طي پژوهشي نشان دادند که
فرسودگي شغلي کتابداران دانشگاه اصفهان در حد متوسط بوده و در ابعاد خستگي
عاطفي و مسخ شخصيت در حد پايين بودند .از ميان عوامل دموگرافي بين فرسودگي
شغلي و جنسيت و بين ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي با خستگي عاطفي رابطه وجود
داشت .اما بين فرسودگي شغلي و سن و سطح شغلي کتابداران رابطهاي وجود نداشت.
عالوه بر اين رسولي ( )3133طي پژوهشي نشان داد که فرسودگي شغلي يکي از
عوامل اساسي درکاهش کارايي ،از دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسمي و
رواني است .توضيح اين که بهرهوري متغيري است که از استرس شغلي و فرسودگي
شغلي تأثير ميپذيرد و ميتوان از اين متغيرها بهعنوان شاخص هايي در جهت پيشبيني


بهرهوري کارکنان استفاده کرد .همچنين ميتوان با آموزش مهارتهاي الزم و فراهم
آوردن امکانات شغلي ميزان بهرهوري افراد را افزايش داد.
همچنين اميري و همکاران ( )3131طي پژوهشي نشان دادند که فرسودگي شغلي
موضوعي است که نه تنها با بهداشت رواني کارکنان بلکه با ميزان بهرهوري آنان نيز رابطه
دارد .از سويي يافتهها نشان داد که جنسيت ،وضعيت تأهل ،تعداد فرزندان ،مدرک تحصيلي،
استان محل خدمت و سابقه کار نيز بر ميزان فرسودگي شغلي کارکنان تأثير دارند.
در همين راستا محرمزاده و همکاران ( )3131در پژوهش خود نشان دادند که افراد
با سطوح باالتر روانرنجوري و سطوح پايينتر برونگرايي ،توافـقپذيري ،وظيفهشناسي و
گشودگي به تجارب بيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار ميگيرند.
عالوه بر اين عظيم ( )3131طي پژوهشي نشان داد که برخي ويژگيهاي شخصيتي
و درگيري شغلي ،سبب فرسودگي مدرسان ميشود بهنحوي که درگيري شغلي ارتباط منفي
و معناداري با مسخ شخصيت و رابطه مستقيم با با ابعاد موفقيت شخصي دارد .از سويي
تعهد و ابعاد مختلف شخصيتي شامل برونگرايي ،ثبات عاطفي (روانرنجوري) ،توافقپذيري،
وظيفهشناسي و گشودگي به تجارب رابطه معکوس با فرسودگي عاطفي داشته و از طرفي
تعهد بهعنوان يك ويژگي شخصيتي با زوال شخصيت رابطه معکوس دارد.
مبتني بر پيشينه نظري و پژوهشي هدف اين پژوهش تعيين نقش فرسودگي شغلي و
مولفههاي آن در عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه  31بود.

اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي -همبستگي و از نظر هدف نيز کاربردي بود .جامعه
آماري اين تحقيق همه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  31بود .با توجه به اينکه
حجم جامعه آماري محدود بود لذا تعداد  183نفر بهشيوه تصادفي خوشهاي انتخاب شدند.
براي جمعآوري اطالعات مربوط به ادبيات و پيشينه تحقيق از مطالعات کتابخانهاي و براي
جمعآوري دادههاي خام پرسشنامه از روش ميداني استفاده شده است.


براي اندازهگيري فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ ( )3381استفاده
شده است .اين پرسشنامه  33سوالي از نوع ليکرت ميباشد که در دو بعد فراواني از هرگز
تا هر روز و شدت از خيلي کم تا خيلي زياد تدوين گرديده است و سه مؤلفههاي خستگي
عاطفي ،مسخ شخصيت و عدم کفايت شخصي را در برميگيرد .مطابق با مطالعه ماسالچ
( )3381اين پرسشنامه از پايايي مناسب برخوردار بوده بهنحوي که ضريب پايايي به
روش آزمون و بازآزمون برابر با  83صدم بهدست آمده است .همچنين مطالعه ماسالچ
( )3381نشان ميدهد که سواالت اين پرسشنامه از روايي سازه مناسب برخوردار بوده به
نحوي که تحليل عاملي اکتشافي نشان ميدهد که سواالت اين پرسشنامه بر روي سه
زيرمقياس (خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و عدم کفايت شخصي) داراي بارهاي
عاملي باال و معنادار است.

خستگي هيجاني بر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه
 31تأثير دارد.
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براي آزمون عدم همبستگي بين خطاهاي مدل از آماره دوربين واتسون استفاده
ميکنيم .ستون آخر جدول  ،Model Summaryآماره آزمون دوربين -واتسون براي
مدل را نشان ميدهد .آماره آزمون دوربين  -واتسون بهدست آمده براي مدل برابر با
 483/3است .در صورتي که آماره دوربين -واتسون بين 3/1تا 3/1باشد ،فرض  H0را
نميتوان رد کرد؛ يعني فرض عدم همبستگي بين خطاهاي مدل قبول ميشود .پس در
اين مورد ،عدم همبستگي بين خطاهاي مدل تأييد ميشود.
با توجه به جدول ( )3مشخص است که فرضيه تحقيق تأييد شده است يعني مقدار
 sigبراي خستگي هيجاني از مقدار آلفاي مورد نظر  11/1کمتر ميباشد .بنابراين با
اطمينان 31درصد مي توان گفت که خستگي هيجاني بر کاهش عملکرد فردي کارکنان
دانشگاههاي آزاد منطقه  31تأثير دارد و تقريبا  11/4درصد تغييرات متغير وابسته توسط
متغير مزبور تبيين شده است ( .)R2=/506بنابراين با اطمينان 31درصد فرضيه تحقيق
مورد تأييد قرار ميگيرد .با توجه به ضرايب  Betaنيز ميتوان گفت که متغير خستگي
هيجاني به ميزان  93/3درصد سطح تبيينکنندگي را دارا ميباشد .بهعبارت ديگر ميتوان
گفت متغير خستگي هيجاني به ميزان  93/3درصد ميتواند متغير وابسته کاهش عملکرد
فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه  31را پيشبيني کند.
مسخ شخصيت بر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه
 31تأثير دارد.
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3

براي آزمون عدم همبستگي بين خطاهاي مدل از آماره دوربين واتسون استفاده
ميکنيم .ستون آخر جدول  ،Model Summaryآماره آزمون دوربين -واتسون براي
مدل را نشان ميدهد .آماره آزمون دوربين  -واتسون بهدست آمده براي مدل برابر با
 981/3است .در صورتي که آماره دوربين -واتسون بين 3/1تا 3/1باشد ،فرض  H0را
نميتوان رد کرد؛ يعني فرض عدم همبستگي بين خطاهاي مدل قبول ميشود .پس در
اين مورد ،عدم همبستگي بين خطاهاي مدل تأييد ميشود .با توجه به جدول ()3
مشخص است که فرضيه تحقيق تأييد شده است يعني مقدار  sigبراي مسخ شخصيت
از مقدار آلفاي مورد نظر  1/11کمتر ميباشد بنابراين با اطمينان 31درصد مي توان گفت
که مسخ شخصيت بر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه  31تأثير
دارد و تقريباً  11/4درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده است
) .(R2=/336بنابراين با اطمينان 31درصد فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار ميگيرد .با توجه
به ضرايب  Betaنيز ميتوان گفت که متغير مسخ شخصيت بهميزان  19/3درصد سطح
تبيينکنندگي را داراست .بهعبارت ديگر ميتوان گفت متغير مسخ شخصيت به ميزان



 19/3درصد ميتواند متغير وابسته کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد
منـطقه  31را پيشبيني کند که اين امر اهـميت باالي متغير مسخ شـخصيت را در
پيشبيني متغير کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه  31را نشان ميدهد.
کاهش احساس کفايت بر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد
منطقه  31تأثير دارد.
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براي آزمون عدم همبستگي بين خطاهاي مدل از آماره دوربين واتسون استفاده
ميکنيم .ستون آخر جدول  ،Model Summaryآماره آزمون دوربين -واتسون براي
مدل را نشان ميدهد .آماره آزمون دوربين-واتسون بهدست آمده براي مدل برابر
با 918/3است .در صورتي که آماره دوربين-واتسون بين 3/1تا 3/1باشد ،فرض  H0را
نميتوان رد کرد؛ يعني فرض عدم همبستگي بين خطاهاي مدل قبول ميشود .پس در
اين مورد ،عدم همبستگي بين خطاهاي مدل تأييد ميشود.


با توجه به جدول ( )1مشخص است که فرضيه تحقيق تأييد شده است يعني مقدار
 sigبراي کاهش احساس کفايت از مقدار آلفاي مورد نظر  1/11کـمتر ميباشد بنابراين
با اطمينان 31درصد ميتوان گفت که کاهش احساس کفايت بر کاهش عملکرد فردي
کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه  31تأثير دارد و تقريباً  33/1درصد تغييرات متغير
وابسته توسط متغير مزبور تبيين شـده است ) .(R2=/415بنابراين با اطمينان 31درصد
فـرضيه تحقيق مورد تأييد قرار مـيگيرد .با توجه بـه ضرايب  Betaنيز ميتوان گفت
که متغير کاهـش احساس کفايت بـه ميزان  43/3درصد سطح تبيينکـنندگي را دارا
ميباشد .بهعبارت ديگر ميتوان گفت متغير کاهش احساس کفايت به ميزان 43/3
درصد ميتواند متغير وابسته کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاههاي آزاد منطقه 31
را پيشبيني کند.

سرمايه انساني باالترين و با ارزشترين سرمايه و بزرگترين دارايي هر سازمان
محسوب ميشود و هر چه اين سرمايه از کيفيت مطلوبتري برخوردار باشد ،احتمال
موفقيت ،بقاء و ارتقاي سازمان بيشتر خواهد شد .با گسترش تالشهاي علمي در جهت
شناسايي پديده فرسودگي شغلي ،پيرسون مفهوم سندرم دورهاي بيچارگي را مطرح کرد.
مطابق با اين نظريه فرسودگي شغلي برآيند نُقصان کلي در تحمل فيزيکي ،هيجاني،
فکري و روانشناختي تعريف شد .فرسودگي شغلي يکي از آفات سالمت سازمان و
کاهشدهنده توانمنديهاي سرمايههاي انساني و سرانجام کاهش کارايي ،اثربخشي و
در نتيجه بهرهوري سازمان خواهد بود؛ از اين رو پرداختن به آن ضروري و با توجه به
قرار گرفتن سازمانها در فضاهاي رقابتي اجتنابناپذير است .با توجه به آنکه جامعه
آماري اين پژوهش دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه  31بود مسئله اصلي پژوهش اين
بود که آيا فرسودگي شغلي بر کاهش عملکرد فردي کارکنان تأثير دارد؟



نتايج بهدست آمده در رابطه با ميزان فرسودگي شغلي و تجزيه و تحليل آن در ابعاد
سه گانه شامل خستگي هيجاني ،مسخ شخصيت و کاهش احساس کفايت نشان داد که
عملکرد فردي را تحت تأثيـر قرار داده و در بلندمدت به عدم کارايي کارکـنان منجر
ميشود و از طرف ديگر نيز ميتوان شاهد پسرفت سازمان و در نهايت کاهش عملکرد
دانشگاه ميشود .بنابراين نتايج تحقيق تأمل برانگيز است بهگونهاي که غفلت از آن و
اهتمام نورزيدن به توانمندسازي سرمايههاي انساني ميتواند آن را در وضعيت حاد
سپس بحراني قرار دهد که اين نيز به کاهش بهرهوري و در نتيجه از دست دادن توان
رقابت دانشگاهها در فضاي رقابتي منجر خواهد شد؛ زيرا مهمترين مزيت رقابتي
سازمانهاي موفق در اين فضا برخورداري از سرمايههاي انساني سالم و توانمند است
که بتوان با اين سرمايههاي سازماني مسير پيشرفت دانشگاه را طي نمود.
پيشنهادهاي زير جهت جلوگيري از فرسودگي شغلي پيشنهاد ميشود :تشويق و
ترغيب کارکنان نسبت به اهميت قايل شدن براي سالمت خود با هدف پيشگيري از
فرسودگي شغلي و مقابله و درمان آن؛
 در دسترس قرار دادن پرسشنامه فرسودگي شغلي از طريق سايت دانشگاه
همراه با راهنماي پر کردن آن به منظور خود ارزيابي کارکنان و اعالم آمادگي و ارايه
خدمات به افراد در سطوح مختلف؛
 در نظر گرفتن بخشي از سايت و يك صفحه از هر شماره مجله دانشگاه
جهت ارايه اطالعات در رابطه با شيوههاي کاهش استرس براي مدت يك سال بهطور
مستمر؛
 استفاده از گلها و گياهان طبيعي در محيط کار و زيباسازي فضا و محيط کار؛
 انجام معاينات دورهاي (حداقل سالي يك بار) در مشاغلي که احتمال بروز
فرسودگي در آنها بيشتر است؛



 معرفي مشاوران اميني که در حل مشکالت فردي و خانوادگي افراد محل
رجوع باشند؛
 ترغيب کارکنان به ورزش کردن از طريق تسهيل دسترسي به خدمات ورزشي
با هدف کاهش فرسودگي شغلي و پيشگيري از بروز آن.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
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