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بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سالمت روان با فرسودگي شغلي در پرستاران 
  شهر كرمانهاي بيمارستان

  1*مسعود پوركياني
  **حميد مرتضوي

  ***فرشته مختاري

  ****فاطمه مهرابي فر

  چكيده 
ران پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سالمت روان با فرسودگي شغلي پرستا

جامعه آماري پژوهش شامل .  همبستگي انجام شد–اين پژوهش به روش توصيفي  .انجام شده است
 اجتماعي شهر كرمان بود كه بيش از پنج سال تأمينخصوصي و ،  دولتيهاي بيمارستانكليه پرستاران 

 و نمونه دش تصادفي استفاده اي طبقه گيري نمونهسابقه خدمت داشتند و براي انتخاب نمونه از روش 
 و هوش هيجاني، فرسودگي شغلي: هاي پايا و روا شامل سه بخش  نفر به پرسشنامه252ري با تعداد آما

ها در دو  پردازش و تجزيه و تحليل داده. شدهاي مورد نياز جمع آوري  سالمت روان پاسخ دادند و داده
  . ت صورت گرفSPSSسطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار 

دار و منفي و با سالمت روان  نتايج تحقيق نشان داد كه هوش هيجاني با فرسودگي شغلي ارتباط معني
   .دار منفي وجود دارد بين سالمت روان با فرسودگي شغلي نيز ارتباط معنيو دار و مثبت داشته  ارتباط معني

ن از فرسودگي  كرماهاي ستانبيمارجاني در ميان پرستاران طبق نتايج بدست آمده با افزايش هوش هي
توانند از پس  تر مي راحت، باشند  سالمت مييشود و افرادي كه از نظر فكري و روان شغلي آنها كاسته مي

تر با فرسودگي  برآمده و در نتيجه كم، زا كه مخصوصاً قشر پرستاران با آن روبرو هستندعوامل تنش
وش هيجاني باالتري هستند از سالمت روان بيشتري همچنين افرادي كه داراي ه. شوند شغلي مواجه مي

. رساند مدهاي منفي استرس را به حداقل ميزيرا هوش هيجاني يك مهارت است كه پيا، برخوردارند
تواند باعث سالمت روان و  برد مي هايي كه هوش هيجاني را باال مي بنابراين آموزش و يادگيري روش

  . كاهش فرسودگي شغلي شود
  فرسودگي شغلي ، المت روانس،  هوش هيجاني:ين كليداگواژ

                                                 
  .ايران، كرمان، گروه مديريت دولتي، واحد كرمان، استاديار بخش مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي*.

   ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارشناس. **
   Email: amar.pejohesh@yahoo.com  )نويسنده مسئول. (ارشد مديريت دولتي كارشناسي***. 

   .دانشجوي دكتري دانشگاه علوم تحقيقات تهران****. 
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  مقدمه 
هاي رواني تحمل فشار رواني و ناتواني فرد   جسمي و پريشانيهاي بيماريزير بناي درصد قابل توجهي از 

هر چند ماهيت بسياري از مشاغل چنان است كه فشار رواني را نيز به همراه خود . براي مقابله با آن است
رغم زا مقابله كنند و علي شارهاي تنشدانند چگونه با اين نوع ف ديان اين مشاغل ميولي اكثر متص، دارند

 اين آور زياناند چگونه از آثار  آموخته، شوند زايي كه در كار روزانه با آن مواجه مي ي تنشها محرك
يا فرار از اما بعضي از افراد تا اين حد توانايي يا امكان الزم براي مقابله . اجتناب ورزند، ها محرك
اين افراد ، به احتمال بسيار. زا هستند ي تنشها محرك در معرض زا را ندارند و دائماً ي تنشها محرك

  ).1386، ساعتچي(فرسودگي شغلي هستند  گرفتار اختالل 
هاي  شغلي در حال حاضر يك مشكل شايع در تمام سيستم كاركنان يا فرسودگي   تحليل قواي  موضوع

ري كه طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پايان روز يك نفر دچار تحليل بهداشتي است بطو
  ).1386،  و همكارانعبدي(شود رفتگي مي

قدرت ، برند مشكل قربانيان فرسودگي از كار آن است كه اين افراد از فرسودگي جسمي رنج مي  اولين
هاي مرضي  از نشانه، الوه بر آن ع.آنان براي كاركردن كم است و بيشتر اوقات خسته و ناتوان هستند

اختالل در خوابيدن و تغيير عادات مربوط به غذا ، تهوع، مثل سردردهاي مكرر، فيزيولوژيكي متعدد
بخشي از ، شغل درماندگي و نيز احساس به دام افتادن در كار و احساس، افسردگي. خوردن در رنج هستند

  ).1386،  و همكارانبحري(مشكالت هيجاني اين افراد است 
، كند جسمي و هيجاني در فرد ايجاد مي، عوارض مختلف رواني  با توجه به اين كه فرسودگي شغلي

 ).1379،  و همكاراننجفي( زيادي در سالمت روان فرد به همراه خواهد داشت تأثيربنابراين چنين عاملي 
. ند عامل هوش هيجاني استبيني ك شغلي را پيش وقوع فرسودگي ترين عواملي كه قادر است  يكي از مهم

شناختي است كه توانايي موفقيت فرد را در مقابله هاي غير ها و مهارت هوش هيجاني يك دسته از توانايي
 و باعث تغيير ماهوي و توانايي فرد )1382، دهشيري (دهد با فشارها و اقتضاهاي محيطي افزايش مي

  .)1386، شريفي درآمدي، آقايار(شود  دگي ميهدايت و ايجاد احساس مثبت از زن، توسعه، براي تعالي
امروزه بر اين باوريم كه اگر شما از : دارد كه بيان مي )1384، اي زاده ترجمه اصغر نوري امام، 1سياروجي(

د و به شتان بهتر سازگار  هاي زندگي توانيد با مشكالت و چالش هوش هيجاني بااليي برخوردار باشيد مي
تان بپردازيد و بدين ترتيب موجبات بهبود و افزايش سالمت رواني خودتان  عواطفثر به كنترل ؤاي م گونه

رواني  تواند يك عامل بالقوه تهديد كننده سالمت هيجاني پائين مي آوريد و از طرف ديگر هوش  را فراهم
  .باشد

                                                 
1‐ Ciarrochi 
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گي سالمت روان و فرسود، هاي صورت گرفته در داخل و خارج از كشور پيرامون هوش هيجاني پژوهش
آبادي از  نامه كارشناسي ارشد علي احمدي رق در پايان: شغلي نيز نشان دهنده موارد باال است از جمله

آموزان مقطع  بررسي ارتباط هوش هيجاني و بهداشت روان در دانش«دانشگاه گيالن تحت عنوان 
ن مانند هاي آ دهد كه هوش هيجاني و مؤلفه  نشان مي1384دانشگاهي شهرستان رشت در سال  پيش

همچنين ، كنترل تنيدگي و خلق كلي با بهداشت رواني ارتباط دارد، پذيري سازش، هوش درون فردي
مصطفي نجفي و همكاران از دانشگاه  .اي براي بهداشت روان باشد تواند كنترل كننده هوش هيجاني مي

در بين كاركنان رابطه فرسودگي شغلي با سالمت روان «علوم پزشكي شهركرد تحقيقي را تحت عنوان 
ي را بين دار  انجام دادند كه رابطه معني1379 در سال »اي اصفهان مركز تحقيقات سوخت هسته

فتانه عبدي ماسوله و همكاراني  .فرسودگي شغلي و سالمت روان در بين كاركنان اين مجتمع وجود دارد
 پرستار 200مت روان در از دانشگاه علوم پزشكي تهران تحقيقي تحت عنوان در رابطه فرسودگي؛ سال

در ابعاد خستگي هيجاني و مسخ شخصيت ،  انجام گرفت كه در مورد فرسودگي شغلي1386كه در سال 
. اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در سطح پايين و در بعد عدم كارآيي فردي در سطح باال قرار داشتند

تأثير آموزش «تحت عنو ان قيقي معصومه اسماعيلي و همكاران از دانشگاه عالمه طباطبايي تهران تح
 انجام دادند كه نشان دهنده افزايش سالمت 1386را در سال » هاي هوش هيجاني و سالمت روان مؤلفه

اين آموزش عالئم بيماري را در ، هاي هوش هيجاني بود داري با آموزش مؤلفه روان به طور معني
هاي   بيشترين تأثير را به ترتيب در زمينهآموزش هوش هيجاني. هاي سالمت روان كاهش داده بود مؤلفه

افسردگي و پرخاشگري و كمترين تأثير را در شاخص روان پريشي و ، حساسيت در روابط متقابل اضطراب
توان به تحقيق سارابنسون و همكاران  از تحقيقات اخير در ساير كشورها مي .هراس مرضي داشته است

رابطه بين فرسودگي شغلي و هوش هيجاني را «كرد كه در مورد  اشاره 2007در دانشگاه استراليا در سال 
انجام گرفت و نشان داد كه سطوح فرسودگي شغلي به طور » در جراحان استراليايي و كارآموزان جراحي

 همچنين نيكوالس .هاي بهنجار هاي جراحي باالتر بود تا براي ساير جمعيت اي براي نمونه قابل مالحظه
 دانشگاه نيوانگلند استراليا با انجام تحقيقي تحت عنوان در يك تحليل جامع در اسكات و همكاران از

 به اين نتايج دست يافتند كه هوش 2006در سال » بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سالمت روان
گيري شده به عنوان يك ويژگي رابطه  هيجاني باالتر با سالمت بيشتر همراه است و هوش هيجاني اندازه

 لويس ساو. گيري شده به عنوان يك توانايي ي با سالمت روان داشت تا هوش هيجاني اندازهتر قوي
تحليل رفتگي و سالمت روان در ، تهديد« در پرتغال تحقيقي تحت عنوان 2008مانوئالفلمينگ در سال 

د بودند ماه مورد تهدي  درصد پرستاراني كه در شش13دادند كه در اين تحقيق انجام » پرستاران پرتغالي
و احساس خستگي و  قادر نبودن به مديريت كردن بار كاري زياد، داراي انجام وظيفه و كارآيي كمتر

كسالت از انجام وظايف محوله بودند در صورتي كه اين رفتارها در گروه پرستاراني كه مورد تهديد يا آزاد 
  . دشاند مشاهده ن نبوده



91 مستانز - 20 شماره - 5 سال -فصلنامه علوم تربيتي   

 

114

جه به هاي اخير تو ، از آنجا كه در دههر داراي اهميت بودبنابراين پژوهش حاضر نيز بنا به داليل زي
هاي   و تنشها استرستني شيوع پيدا كرده و اين  هاي روان استرس شغلي و تأثير آن در بروز بيماري

ند كه مسائل و معضالت شو  مياط دارند و موجب كاهش سالمت روانشغلي با اختالالت رواني ارتب
كشورهاي پيشرفته بار مالي زيادي ز جمله مشكالت اساسي است كه در موجود در زمينه بهداشت رون ا

هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي در  ريزي به دنبال دارد و اين در حالي است كه در برنامه
و از آنجا كه فرسودگي شغلي به عنوان عاملي در . شود ترين اولويت به آنها داده مي پايين، حال توسعه
شود كه مخصوصاً در پرسنل درماني از جمله پرستاران باعث  ي رواني و جسمي مطرح ميآسيب رسان

كاهش كيفيت ، جابجايي پرسنل، هاي بهداشتي افزايش هزينه، افزايش غيبت از كار، كاهش بازده كاري
بنابراين شناخت و . شود خدمات ارائه شده به بيماران و به دنبال آن نارضايتي از خدمات پزشكي مي

نقش ، در ارتقاء بهداشت رواني افراد و ارتقاء سطح كيفيت خدمات ارائه شدهيشگيري از فرسودگي شغلي پ
ها و چگونگي كنار آمدن با آنها بخشي از شخصيت آدمي هستند  همچنين هيجان. بسزايي خواهد داشت

هاي   افراد با محيطرسد كه توانمندي سازگاري گذارند و در اين ميان به نظر مي و بر سالمت وي تأثير مي
  . شود حائز نقش باشد بالفصل كه از آن به عنوان هوش هيجاني زياد مي

كيبي كند تا سهم تفكيكي و تر  متغيرها بررسي مينروابط في مابين اياين تحقيق ، با وجود مسائل فوق
  : عبارتند ازتحقيقفرضيات  ا لذ،بيني تغييرات فرسودگي شغلي معين نمايد هر يك از متغيرها را در پيش

  . ـ بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي پرستاران رابطه وجود دارد1 
  ـ بين هوش هيجاني و سالمت روان پرستاران رابطه وجود دارد2
  . ـ بين سالمت روان و فرسودگي شغلي پرستاران رابطه وجود دارد3 

  روش پژوهش 
 همبستگي  از نوعاز روش توصيفي، در اين پژوهش با توجه به ماهيت و هدف موضوع مورد بررسي

از پرستاران نفر  734 در اين تحقيق تعداد  نيزماري مورد بررسيآجامعه  .شده استاستفاده 
 شهر كرمان هاي بيمارستان كه با سطوح مختلف تحصيلي در باشد مي شهرستان كرمان هاي بيمارستان
اي  گيري طبقه روش نمونهو 05/0ي با خطا  فرمول كوكرانحجم نمونه با استفاده از. كنند خدمت مي

پاسخ  پرسشنامه بسته سهها از آوري دادهبراي جمع.  نفر تعيين شد252 متناسب با حجم جامعهتصادفي 
و ) GHQ-28(پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ ، )MBI(شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ 

، 871/0 روايي هريك به ترتيب برابر پرسشنامه هوش هيجاني تراويس برادبري استفاده شده است كه
 و 848/0، 903/0 همبستگي اسپيرمن به ترتيب ضريب و ميزان پايايي با استفاده از 905/0 و 89/0

احساس خستگي  (هاي مؤلفهفرسودگي شغلي شامل پرسشنامه ضمنا .  مورد تاثير قرار گرفت945/0
 هاي مؤلفهپرسشنامه سالمت روان شامل ، )احساس ناكارآمدي حالت مسخ شخصيتي و بدبيني و، عاطفي
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 و پرسشنامه هوش هيجاني) اختالل در عملكرد اجتماعي و افسردگي، اضطراب، هاي جسماني شكايت(
) آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه، مديريتيخود، خودآگاهي، هيجاني كلي هوش(هاي  مؤلفهشامل 

هاي توصيفي  شامل آماره مختلف آماري هاي شروهاي بدست آمده از تحليل داده براي تجزيه و. باشد مي
و همچنين سطح  ه استدشاستفاده ) رگرسيون چند متغيره و آزمون پيرسون(و آمارهايي استنباطي

 انجام spss هاي فوق با نرم افزار آماري ضمناً كليه آزمون. باشد  مي05/0در اين پژوهش نيز داري  معني
  . شده است

   ها يافته
)  درصد5/49( نفر 125 آزمودني مورد بررسي نمره فرسودگي 252نشان داد از بين  ي تحقيقها يافته
وضعيت متغير هوش . باال ارزيابي شده است)  درصد0/2( نفر 5متوسط و )  درصد4/48( نفر 122، پايين

 نفر 139، پايين)  درصد4/0( نمره هوش هيجاني يك نفر  نشان داد كهها آزمودني در بين  نيزهيجاني
كه گرايش پرستاران به هوش ، باال ارزيابي شده است)  درصد4/44( نفر 112متوسط و )  درصد2/55(

 كه نمره دهد مي نشان  نيزوضعيت متغير سالمت روان پرستاران. دهد  را نشان ميمتوسطهيجاني 
باال )  درصد2/51( نفر 129متوسط و ) درصد 4/64( نفر 117، پايين)  درصد4/2( نفر 6سالمت روان 

  . باشد مي سالمت روان پرستاران در حد متوسط بودنارزيابي شده است كه نشان دهنده 
سالمت  كه ضرايب همبستگي پيرسون دو متغير هوش هيجاني و دهد مي نشان ها دادهتجزيه و تحليل 

بدست  داري معني چون است -493/0و  -322/0با  برابربه ترتيب فرسودگي شغلي پرستاران روان با 
لذا در اين ، هستند α= 05/0 داري معني از سطح تر كوچك  و000/0و  000/0برابر با ه ترتيب بآمده 

 شهر هاي بيمارستانفرسودگي شغلي پرستاران و سالمت روان با سطح فرض رابطه بين هوش هيجاني 
چنين خط برازش شده در نمودار اين مطلب با توجه به نحوه پراكندگي نقاط و هم. شود  ميپذيرفتهكرمان 

و شيب خط برازش شده نشان از رابطه در ضمن منفي بودن ضرايب همبستگي .  استتأييدمورد ) 2 و 1(
  .عكس بين اين دو متغير دارد

هوش هيجان

140.0120.0100.080.060.040.0

لي
 شغ
گي
سود
فر

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 Rsq = 0.1040 

  
   شهر كرمانهاي بيمارستانپرستاران  هوش هيجاني و فرسودگي شغلينمودار پراكنش بين : 1 نمودار
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سالمت روان

100.080.060.040.020.00.0-20.0

لي
شغ

گي 
سود
فر

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 Rsq = 0.2434 

   شهر كرمانهاي بيمارستانپرستاران  سالمت روان و فرسودگي شغلي پرستاراننمودار پراكنش بين : 2نمودار 
يب همبستگي پيرسون بين دو متغير هوش  كه ضردهد مي نشان ها دادهتجزيه و تحليل همچنين 

و  000/0برابر دست آمده ب داري معني چون .باشد مي 314/0هيجاني و سالمت روان پرستاران برابر 
لذا در اين سطح فرض رابطه بين هوش هيجاني و  . استα= 05/0 داري معني از سطح تر كوچك

يب ضمن مثبت بودن ضر و در .شود  شهر كرمان پذيرفته ميهاي بيمارستانسالمت روان پرستاران 
 و متغير هوش هيجاني و سالمت روان بين د كه رابطهدهد مييب خط برازش شده نشان همبستگي و ش

  ).3نمودار (پرستاران مستقيم است 

هوش هيجان

140.0120.0100.080.060.040.0

وان
ت ر

الم
س

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0 Rsq = 0.0986 

   شهر كرمانهاي بيمارستانستاران  پرهوش هيجاني و سالمت روان پرستاراننمودار پراكنش بين : 3نمودار 
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 توانند مي )اعيخود آگاهي و آگاهي اجتم، خود مديريتي، مديريت رابطه(هوش هيجاني  هاي مؤلفه
  . را پيش بيني كنند شهر كرمانهاي بيمارستان پرستاران فرسودگي شغلي

  . استفاده گرديده استBackWard((براي انجام رگرسيون از روش پسرو 
  :مرحله اول

با اينكه روش پسرو يك روش حذفي . وارد مدل مي شوند پيش بيندر اين مرحله ابتدا تمام متغيرهاي 
 آن داري معنيزيرا هر متغير براي ورود به مدل بايد حداكثر سطح .  مرحله الزامي استاجراي اين، است

  . باشد10/0 آن داري معني بوده و همچنين براي حذف هر متغير از مدل بايد حداقل سطح 05/0
  متغيرهاي وارد شده و خارج شده به مدل رگرسيوني: 3جدول
  روش  ارج شدهمتغيرهاي خ  )پيش بين(متغيرهاي داخل شده   مدل

 )داخل شدن (   خود آگاهي و آگاهي اجتماعي، خود مديريتي، مديريت رابطه  1
 )داري معني (0/1=< خود آگاهي    2
 )داري معني (0/1=<  آگاهي اجتماعي    3

   فرسودگي شغلي:متغير وابسته
و روش ، موجود در مدل رگرسيوني پيش بينشود اسامي متغيرهاي  همانطور كه مالحظه مي 3جدول در 

 در مرحله نخست متغيرهاي شود ميرگرسيون گزارش شده است و همچنين همانطور كه مالحظه 
اند و در مرحله بعد به ترتيب   وارد مدل شدهخود آگاهي و آگاهي اجتماعي، خود مديريتي، مديريت رابطه

است از مدل خارج  1/0 آن بزرگتر از داري معنيبه علت اينكه  خود آگاهي و آگاهي اجتماعيمتغيرهاي 
  .مي شوند

  خالصه مدل: 4جدول
  چندگانه تعيين معيارضريب انحراف  يافته ضريب تعيين چندگانه تعديل  چندگانه تعيين ضريب  چندگانه همبستگي ضريب  مدل
1 330/0 109/0 095/0 137/17 
2 330/0 109/0 098/0 103/17  
3 324/0 105/0 098/0 109/17  

 خود آگاهي و آگاهي اجتماعي، يريتيخود مد، مديريت رابطه -1
 خود مديريتي و آگاهي اجتماعي، مديريت رابطه -2
  مديريت رابطه و خود مديريتي  -3

، ضريب تعيين چندگانه،  مقادير ضريب همبستگي چندگانهشود ميهمانطور كه مالحظه  4جدول در 
  .ه گزارش شده استضريب تعيين چندگانه تعديل يافته و انحراف معيار ضريب تعيين چندگان

 بر فرسودگي شغليبه اين معناست كه رگرسيون خطي متغير  4جدول  3در مدل  R2=105/0مقدار 
، كند و مابقي  درصد از كل تغييرات را توجيه مي5/10به تنهايي  مديريت رابطه و خود مديريتي متغيرهاي

  .سهم ساير متغيرهاست
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، مديريت رابطه(با متغيرهاي پيش بين ) فرسودگي شغلي( متغير مالك تأثيربراي بررسي  )تحليل واريانس( نهاي آزمو آماره: 5جدول
  )عيخود آگاهي و آگاهي اجتما، خود مديريتي

  داري معني  Fآماره   ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل
  465/2223 4  860/8893  رگرسيون
  1  686/293 247  997/72539  باقيمانده

  249 251  857/81433  كل  
571/7  000/0  

  937/2963 3  810/8891  رگرسيون
  2  508/292 248  047/72542  باقيمانده

  251  857/81433  كل
133/10  000/0  

  416/4274 2  831/8548  رگرسيون
  3  711/292 249  026/72885  باقيمانده

  251  857/81433  كل
603/14  000/0 

 خود آگاهي و آگاهي اجتماعي، خود مديريتي، مديريت رابطه -1
 خود مديريتي و آگاهي اجتماعي، مديريت رابطه -2
 مديريت رابطه و خود مديريتي  -3

  )و مديريت رابطه خود مديريتي (3جدول ضرايب رگرسيوني مدل : 6 جدول
 3مدل  ضرايب استاندارد شده  )معمولي(نشده  ضرايب استاندارد

B  )استاندارد انحراف( 
Std.Error  

Beta  
  )داري معنيسطح ( مقدار – T  Pآماره 

  438/13  000/0  575/5  919/74 مقدار ثابت
 002/0 -095/3 -215/0  204/0 -632/0 خود مديريتي
 024/0 -266/2 -157/0  197/0 -446/0  مديريت رابطه

 متغير وابسته= فرسودگي شغلي 
 است 024/0 و 002/0و مديريت رابطه برابر با  غيرهاي خود مديريتي متداري معنيدر جدول فوق سطح 

 و اين بدان شود ميبه شدت رد  نبودن ضرايب متغيرهاي فوق دار معني فرضاين بدان معني است كه 
غلي و مديريت رابطه بيشترين تأثير بر متغير فرسودگي ش معني است كه متغيرهاي خود مديريتي

  .گذارند مي
 لذا در اين سطح.  است000/0برابر  5 جدول 3در مدل ) داري معني(مقدار  -p نكه چونبا توجه به اي

 بنابراين با توجه . استدار معنيشود و در نتيجه مدل رگرسيوني  رد مي " نيستدار معني رگرسيون "فرض
برابر و مديريت رابطه بر متغير فرسودگي شغلي ضريب تعيين مدل  به مؤثر بودن متغيرهاي خود مديريتي

105/0 )105/0R Square=( و مديريت رابطه بر  متغيرهاي خود مديريتيرگرسيون خطي  يعني باشد مي
سهم ساير ، كند و مابقي  درصد از كل تغييرات را توجيه مي5/10تنهايي حدود به متغير فرسودگي شغلي 

  .متغيرهاست
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  :اي ذكر شده به شرح زير استبه كمك متغيرهمتغير فرسودگي شغلي معادله رگرسيوني براي برآورد 
   فرسودگي شغلي= 919/74)+ -632/0 (×خود مديريتي) + -446/0 (×مديريت رابطه
 متغير فرسودگي توانند مي مديريت رابطههاي خود مديريتي و  كه متغيردهد مينتايج رگرسيون نشان 

  .دارندآن بيشترين تأثير بر شغلي پرستاران را پيش بيني كنند و به ترتيب 
عدم ، هاي جسماني عدم نشانه، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم( سالمت روان هاي ؤلفهم

 را پيش  شهر كرمانهاي بيمارستان پرستاران  فرسودگي شغليتوانند مي )اضطراب و اختالالت خواب
  .بيني كنند

  . استفاده گرديده است BackWard((براي انجام رگرسيون از روش پسرو 
  :مرحله اول

رو يك روش حذفي  با اينكه روش پس. شوند وارد مدل مي بين پيشر اين مرحله ابتدا تمام متغيرهاي د
 آن داري معنيزيرا هر متغير براي ورود به مدل بايد حداكثر سطح . اجراي اين مرحله الزامي است، است

  . باشد10/0 آن داري معني بوده و همچنين براي حذف هر متغير از مدل بايد حداقل سطح 05/0
 متغيرهاي وارد شده و خارج شده به مدل رگرسيوني: 7جدول
  روش  متغيرهاي خارج شده  )پيش بين(متغيرهاي داخل شده   مدل
هاي  عدم نشانه، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم  1

 عدم اضطراب و اختالالت خواب، جسماني
 )داخل شدن(   

2    
 اي جسماني عدم نشانه  -

 )داري نيمع (0/1=<

 )داري معني (0/1=<  عدم افسردگي وخيم  -  3

   فرسودگي شغلي:متغير وابسته
و روش ، موجود در مدل رگرسيوني پيش بين اسامي متغيرهاي شود ميهمانطور كه مالحظه  7جدول در 

عدم  در مرحله نخست متغيرهاي شود ميرگرسيون گزارش شده است و همچنين همانطور كه مالحظه 
 وارد عدم اضطراب و اختالالت خواب، هاي جسماني عدم نشانه، وري اجتماعي كنش، خيمافسردگي و
به علت  هاي جسماني و عدم افسردگي وخيم نشانهاند و در مرحله بعد به ترتيب متغيرهاي عدم  مدل شده

  .شوند  است از مدل خارج مي1/0تر از  زرگ بها آنداري معنياينكه 
  خالصه مدل: 8جدول
  انحراف معيار ضريب تعيين چندگانه  ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته  ضريب تعيين چندگانه  مبستگي چندگانهضريب ه  مدل
1  530/0  280/0  269/0  40/15  
2 529/0  280/0  271/0  377/15  
3 526/0  277/0  271/0  38/15  

 الالت خوابعدم اضطراب و اخت، هاي جسماني م نشانهعد، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم -1



91 مستانز - 20 شماره - 5 سال -فصلنامه علوم تربيتي   

 

120

 عدم اضطراب و اختالالت خواب، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم -2
  عدم اضطراب و اختالالت خواب، وري اجتماعي كنش -3

، ضريب تعيين چندگانه،  مقادير ضريب همبستگي چندگانهشود مي همانطور كه مالحظه 8جدول در 
  .يب تعيين چندگانه گزارش شده استضريب تعيين چندگانه تعديل يافته و انحراف معيار ضر

 بر فرسودگي شغليبه اين معناست كه رگرسيون خطي متغير  8جدول  3در مدل  R2=277/0مقدار 
از كل تغييرات را  درصد 7/27 به تنهايي عدم اضطراب و اختالالت خواب، وري اجتماعي  كنشمتغيرهاي
  .متغيرهاستسهم ساير ، كند و مابقي توجيه مي

با ) فرسودگي شغلي(متغير مالك تأثير براي بررسي  )تحليل واريانس( هاي آزمون آماره: 9جدول
عدم اضطراب و ، هاي جسماني عدم نشانه، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم(بين  متغيرهاي پيش
  )اختالالت خواب

  اريد معني  Fآماره   ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل
  240/5708  4  960/22832  رگرسيون
  1  251/237  247  897/58600  باقيمانده

   251  857/81433  كل  
060/24  000/0  

  686/7596  3  059/22790  رگرسيون
  2  467/236  248  798/58643  باقيمانده
   251  857/81433  كل

126/32  
 

 
 

  202/11267  2  403/22534  رگرسيون
  3  544/236  249  454/58899  باقيمانده
   251  857/81433  كل

633/47  000/0  

 عدم اضطراب و اختالالت خواب، هاي جسماني عدم نشانه، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم -1
 عدم اضطراب و اختالالت خواب، وري اجتماعي كنش، عدم افسردگي وخيم -2
  ت خوابعدم اضطراب و اختالال، وري اجتماعي كنش -3

  )عدم اضطراب و اختالالت خواب و كنش وري اجتماعي (3جدول ضرايب رگرسيوني مدل : 10جدول 
  3 مدل  ضرايب استاندارد شده  )معمولي(نشده  ضرايب استاندارد

B  )انحراف استاندارد (
Std.Error  Beta  

   مقدار – T  Pآماره 
  )داري معنيسطح (

   820/19  000/0  014/4  546/79 مقدار ثابت
عدم عدم اضطراب و 

 اختالالت خواب
182/1-  187/0  365/0- 314/6- 000/0  

  000/0 -629/4 -268/0  287/0  -331/1  كنش وري اجتماعي
 متغير وابسته= فرسودگي شغلي 
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وري اجتماعي برابر با   متغيرهاي عدم اضطراب و اختالالت خواب و كنشداري معنيدر جدول فوق سطح 
به شدت رد  نبودن ضرايب متغيرهاي فوق دار معني فرض اين بدان معني است كه  است000/0 و 000/0
وري اجتماعي  اختالالت خواب و كنشعدم  و اين بدان معني است كه متغيرهاي عدم اضطراب و شود مي

  .گذارند بيشترين تأثير بر متغير فرسودگي شغلي مي
 لذا در اين سطح.  است000/0برابر  9جدول  3در مدل ) داري معني(مقدار  -p با توجه به اينكه چون

 است بنابراين با توجه دار معنيشود و در نتيجه مدل رگرسيوني  رد مي " نيستدار معني رگرسيون "فرض
وري اجتماعي بر متغير فرسودگي  اختالالت خواب و كنشعدم به مؤثر بودن متغيرهاي عدم اضطراب و 

متغيرهاي عدم رگرسيون خطي  يعني باشد مي )=277/0R Square( 277/0شغلي ضريب تعيين مدل برابر 
 7/27تنهايي حدود به وري اجتماعي بر متغير فرسودگي شغلي  اختالالت خواب و كنشعدم اضطراب و 

  .سهم ساير متغيرهاست، كند و مابقي درصد از كل تغييرات را توجيه مي
  :تغيرهاي ذكر شده به شرح زير استبه كمك ممتغير فرسودگي شغلي معادله رگرسيوني براي برآورد 

   فرسودگي شغلي= 546/79)+ -182/1 ( ×اختالالت خوابعدم اضطراب و عدم +) -331/1 (×كنش وري اجتماعي
وري اجتماعي  اختالالت خواب و كنشعدم هاي عدم اضطراب و  متغيردهد مينتايج رگرسيون نشان 

بر متغير فرسودگي  بيشترين تأثيري كنند و به ترتيب بين ير فرسودگي شغلي پرستاران را پيش متغتوانند مي
  .شغلي دارند

  
  بحث و نتيجه گيري

 شهر هاي بيمارستان كه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي پرستاران دهد مي نشان  تحقيقنتايج كلي
ادي كه هوش هيجاني  افر1998ني در سال ارطبق تحقيق س.  معكوس وجود دارددار معنيكرمان رابطه 

سرزندگي و استقالل بيشتري در كار برخوردار بوده و عملكرد بهتري ، نشاط، از شادابي، اند التري داشتهبا
تر و از پيشرفت بيشتري در زندگي   در برابر استرش مقاوم وتربين همچنين نسبت به زندگي خوش. ددارن

 از چيره شدن بر مشكالت كهمايروكوب اين افراد را داراي شخصيت مبتكر دانسته . اند برخوردار بوده
 كرده و در انجام تكاليف راسخ معطوف به هدف عمل، خوانند ها را به چالش مي موقعيت، برند لذت مي

  ).1386، زارعان و همكاران(باشند كه اين افراد داراي هوش هيجاني باالتري هستند مي
اني هستند و كار كردن با دون معتقد است كه علت و درمان فرسودگي شغلي همه در رابطه با هوش هيج

زيابي و درك و آگاهي از توان با، پذيري اي تقويت مهارتهايي مانند انعطافيك مربي هوش هيجاني بر
 يك ))2005(تز و همكاران يريگ (.تواند از فرسودگي شغلي جلوگيري كند بازگشت به حالت طبيعي مي

ن كه ميزان كمي از فرسودگي شغلي با هدف شناسايي وضعيت هوش هيجاني پرستارا، پژوهش دو ساله
نده  پرستار هلندي كه در مركز نگهداري افراد عقب ما380ي اين پژوهش از ها داده. انجام دادند، داشتند

رابطه آشكاري بين هوش هيجاني و  نتايج اين پژوهش. آوري شدند ذهني مشغول به كار بودند جمع
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 اران با نمرات كلي باال در هوش هيجاني نتايج كامالًفرسودگي شغلي در ميان پرستاران نشان داد و پرست
   . با تحقيق حاضر همخواني داردكه اين يافته كامالً. مطلوبي در ارتباط با فرسودگي نشان دادند

 معتقد است كه هوش هيجاني بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در شرايط خاص )1386، ميرزايي(
د اميد را در خود زنده نيعني اين افراد در شرايط مختلف بتوان، اسب استچه عملي مناسب و چه عملي نامن

در برابر مشكالت پايداري كند و در همه ، دناحساسات ديگران را بشنو، دنبا ديگران همدلي كن، دننگه دار
هاي خود چگونه به بهترين  كند از مهارت اين استعداد عاطفي تضمين مي. حال انگيزه خود را حفظ كند

رند به ويژه  نيز معتقد است افرادي كه از هوش هيجاني باالتري برخوردا)1385( اسدي.و استفاده كنيمنح
تري  گي كمدر مشاغلي كه مستلزم كار هيجاني زيادي است دچار فرسود، ترند در بعد سازماني موفق

 متغيرهاي  كه كهدهد مينتايج رگرسيون نشان  .شوند و احساس موفقيت و پيشرفت شخصي باالتري مي
گلمن معتقد است . خودمديريتي و مديريت رابطه به ترتيب بيشترين تأثير با متغير فرسودگي شغلي دارند

 تا ما را دهد ميكند و به هيجانات مخرب اجازه ن ها رها مي  ما را از زندان احساسكه مديريت رابطه خود
، قادر به مديريت روابط صحيح خود بودهاز طرفي افراد با هوش هيجاني باال . از مسير خود بيرون راند

  ).1386، رمضاني(توانايي رهبري باالتري داشته و در حل تعارضات بين شخصي تواناترند
 شهر هاي بيمارستان كه بين سالمت روان و فرسودگي شغلي پرستاران دهد مينتايج اين پژوهش نشان 

فرسودگي شغلي ،  رفتن سالمت روانبه عبارتي با باال.  معكوس وجود دارددار معنيكرمان رابطه 
تر  باشند راحت افرادي كه از نظر فكري سالمت مي، ماسالچ معتقد است. يابد پرستاران كاهش مي

، ده بزرگي(شوند ا فرسودگي شغلي مواجه ميتر ب زا برآمده و در نتيجه كم  از پس عوامل تنشتوانند مي
جسماني و ،  فرسودگي شغلي عوارض مختلف رواني)1379(همكاران   وبه اعتقاد نجفي .)1385، حدائق

مت روان فرد به همراه خواهد ثير زيادي در سالأبنابراين چنين عاملي ت. كند هيجاني در فرد ايجاد مي
 بهنجار خواهد بود و با تعادل از نظر سالمت روان، ب سازگار شود و شخصي كه بتواند با محيط خوداشت
نتايج  .)2007، برگروهمكاران(ب ناپذير زندگي مقاومت خواهد داشت هاي اجتنا مقابل ناكامي، رواني

وري اجتماعي  كنش،  كه متغيرهاي اضطراب و اختالالت خوابدهد ميرگرسيون تحقيق حاضر نشان 
در بين ) 1386(در تحقيق هاشمي نظري و همكاران . بيشترين تأثير با متغير فرسودگي شغلي دارند

ن بيشترين پاسخ مثبت مربوط به مقياس اضطراب و اختالالت خواب و در سؤاالت مربوط به سالمت روا
نيز متغير اضطراب و اختالالت خواب بيشترين رابطه با ) 1386(تحقيق عبدي ماسوله و همكاران 

نيز ) 1382(در تحقيق بينا باج . باشد ميي ما همسو ها يافته كه از اين نظر با فرسودگي شغلي داشته است
سطوح مختلف فرسودگي شغلي اختالف  ياس عالئم اضطرابي و اختالت خواب دربين نمرات مق

 شود ميهاي فرسودگي شغلي محسوب  ل در عملكرد اجتماعي كه از جنبهاختال.  نشان داده شدداري معني
در اين حال فرد نسبت به . شود مي به علت كمبود منابع حمايتي و تعارض در محيط كار ايجاد معموالً

  .)1382، قضاوي، مهرابي(كند  مددجويان با ديد منفي برخورد ميهمكاران و
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به عبارتي با باال .  مثبت وجود دارددار معنينتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و سالمت روان رابطه 
 در تحقيق خود به ).2007، وهمكارانبرگز ( .يابد  روان پرستاران افزايش ميسالمت، رفتن هوش هيجاني

مدهاي منفي استرس را به حداقل  كه هوش هيجاني يك مهارت است كه پياندا سيدهاين نتيجه ر
ترجمه اصغر ، 1سياروجي( .باشد مي ن هيجاني پيشگوي اصلي سالمت روانرساند و جبرا مي

داراي ، هاي خود به خوبي كنار بيايند  با هيجانتوانند ميمعتقد است كساني كه ن )1384، اي زاده امام نوري
هاي شغلي  تري برخوردارند و موفقيت  كمدر نتيجه از سالمت روان،  نيستندن فردي مطلوبيروابط بي

تواند با مشكالت  في بااليي برخوردار باشد بهتر مينمايند اما فردي كه از هوش عاط تري را تجربه مي كم
رتيب موجبات پردازد و بدين ت ؤثر به كنترل عواطف مياي م هاي زندگي سازگار شود و به گونه شلو چا
آورد و از طرف ديگر هوش عاطفي پايين يك عامل تهديد كننده  ود و سالمت روان خود را فراهم ميبهب

 شركت كننده انجام داد به اين نتجه 7898 در تحقيقي كه بر روي )2006(اسكات .سالمت روان است
ر مشخصي رسيد كه هوش هيجاني باال با سالمت بيشتري همراه است و هوش هيجاني به طو

معتقد است )1384، اي ادهز  امام ترجمه اصغر نوري، سياروجي( .همبستگي قوي با سالمت رواني دارد
، داراي روابط بين فردي مطلوبي نيستند، هاي خود به خوبي كنار بيايند  با هيجانتوانند ميكساني كه كه ن

افرادي كه  .نمايندتري را تجربه ميهاي شغلي كم تري برخوردارند و موفقيت در نتيجه از سالمت رواني كم
وار  هاي افسرده  با حوادث فشارزا و ناخوشايند سازگار و واكنشتوانند ميهوش هيجاني پاييني دارند ن

، بر عكس افرادي كه هوش هيجاني بااليي دارند. ندشو دهند و بيشتر دچار نااميدي مي بيشتري نشان مي
دهند و انتظار  وار و منفي زندگي از خود نشان ميه وقايع ناگسازشي و انطباقي بيشتري نسبت بهاي  پاسخ
ارتباط و برخورد مستقيمي داشته باشند فردي كه از ، رود كه با رويدادها و برايندهاي گوناگوني زندگي مي

شود و به هاي زندگي سازگار  تواند با مشكالت و چالش في بااليي برخوردار باشد بهتر ميهوش عاط
د و سالمت روان خودش را فراهم بدين ترتيب موجبات بهبو« پردازد ه كنترل عواطف مياي مؤثر ب گونه
  .لقوه تهديد كننده سالمت روان استآورد و از طرف ديگر هوش عاطفي پايين يك عامل با مي

جاني را به عنوان هاي مشابه ديگر كه اهميت نقش هوش هي وهش و پژوهشي اين پژها يافتهبا توجه به 
، دهد ميهاي كاري و زندگي روزمره نشان  اي قابل آموزش و يادگيري در محيطه الحيتمهارت و ص

مديران و كاركنان با هوش هيجاني باال را بكار گيرند و همچنين ، ها  كه سازمانشود ميبنابراين توصيه 
نجايي هايي باشند كه هوش هيجاني مديران و كاركنان فعلي خود را افزايش دهند و از آ به دنبال روش

 وجود دار معنيكه طبق نتايج تحقيق حاضر بين هوش هيجاني و سالمت روان با فرسودگي شغلي رابطه 
  : دشو ها پيشنهاد مي  كاركنان سازمانبهلذا جهت ارتقاء در بهبود هوش هيجاني ، داشته است

  . دنثر سازش جويانه را براي حالت خاص رواني توسعه دهؤهاي م  مهارت-

                                                 
1 - Ciarrochi 
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  . دن و از شرايط منفي درس زندگي بياموزبودهب پيروزي  به دنبال كس-
  . دند گوش دهنزن  دو برابر آنچه حرف مي-
  . دن و آنها را مد نظر داشته باشدادهكالمي اهميت  به ارتباطات غير-
  .دنت صادقانه بيشتري را با ديگران درميان بگذارا و احساسداده تن به مخاطره -
  . دن و بين احساسات و منطق خود تعادل برقرار كندهدا به احساسات خود گوش فرا -
گيري از  ها و بهره با شركت در كالس توان اين كار را مي. دن روي باالترين عزت نفس خود كار كن-

  . دنهاي كاربردي انجام ده كتاب
  . د كه بهبود هوش هيجاني به زمان نياز داردن و بدانگرفته مسئوليت احساسات خود را بر عهده -

ارتقاء  جهت لذا در،  وجود دارددار معنيكه بين سالمت روان و فرسودگي شغلي رابطه و از آنجايي 
  : دشو سالمت روان پيشنهاد مي

 اجتماعي داشته -ثيرات عوامل روانيأهايي جهت وارسي محيط كار و سالمت كاركنان از نظر ت  برنامه-
  . باشند

كه با انجام ، اندازي شود اي راه  ارائه خدمات مشاورهها بخش خدمات بهداشتي شغلي با  در سازمان-
  . معاينات ادواري اختالالت رواني كاركنان را ارزيابي كند

  .رسد  ضروري به نظر مي فراهم آوردن امكانات رفاهي كاركنان براي آرامش فكري و جسمي آنان-
هايي براي مشاركت  ايت مكانيسمهاي حمايتي بين كاركنان و افراد ديگر و در نه  تسهيل ارتباط و نظام-

  . د ايجاد شوانهاي مربوط به سازماندهي كارش گيري كاركنان در تصميم
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