
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد 

 

و هدف از    طراحی و ساخته شده است گلدارد سوال می باشده که توسط  40دارای پرسشنامه فرسودگی شغلی  

در حال حاجر جهت سنجش فرسودگی ناشی از  و   یزان فرسودگی مشاوران تهیه شده استپرسشنامه سنجش م

عرض  در مافراد تا چه اندازه و این پرسشنامه احساس فرد نسبت به کار و اینکه  یگیرد مار رکار مورد استفاده ق

 د. می دهشان اشی از کار هستند را نخطر فرسودگی ن
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