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 شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت نفت سبزواربررسی رابطه سالمت روان

 1علی محمد نظام دوست، 9فییزهرا شر، 1فاطمه طالبی ، 1الهام السادات قریشی

 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار .1

 کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار دانشجوی .1
 کارشناسی ارشد ارگونومی، عضو هیئت علمی، دانشكده بهداشت دانشگاه علم پزشكی سبزوار .9

 مسئول بهداشت کار صنعتی و محیط زیست شرکت نفت و فرآورده های نفتی سبزوار .1

 زمینه و هدف:  

شانگان روان شناختی است. عمده ترین پیامدهای آن شامل غیبت، تعارضات بین فردی با همكاران، مشكالت جسمی و پدیده فرسودگی شغلی یك ن

 شناختی روان سالمت رابطه تعیین منظور به پژوهش این سزایی داشته باشد. لذاتواند در بروز حوادث شغلی نیز تأثیر بهباشد که میروحی و ... می

 .گرفت انجام سبزوار شهر در کارکنان شرکت نفت شغلی یفرسودگ با هیجانی هوش و

 مواد و روش ها:

از کارکنان شرکت نفت شهر سبزوار  11 تعدادبه صورت سرشماری،  پژوهشی، هدف به یابیدست برای د.بو مبستگیه -توصیفی نوع از تحقق این

  Goldberg عمومی سالمت آزمون سه به شده، انتخاب 1931که هیچ مشكل جسمانی یا روانی خاصی نداشتند و همگی مرد بودند، در سال 

(GHQ  یاGeneral Health Questionnaire ،)شغلی فرسودگی Maslach (MBI  یاBurnout Inventory Maslach )هیجانی هوش و 

Bradberry -Greaves تحلیل و تجزیه مورد گانهچند رگرسیون تحلیل وپیرسون همبستگی  ضریب آماری آزمون وسیله به هاداده د.گفتن پاسخ 

 ت.گرف قرار

 یافته ها: 

 نشناختی روا سالمت متغیرهای که داد نشان ها یافتهبود.  3± 1/1و  11 ± 1/1میانگین سنی و سابقه کاری شرکت کنندگان در پژوهش به ترتیب  : 

 فرسودگی تغییرات از درصد 1/11 متغیر دو این ،داشت کارکنان شرکت نفت شغلی فرسودگی تغییرات بینیپش در داریینمع نقش هیجانی هوش و

 مشكالت باال هیجانی هوش با افراد که داد نشان نتایج.  داشت وجود همبستگی نیز روانی سالمت و هیجانی هوش بین د.کر بینی پیش را شغلی

 .دارند کمتری روانی و جسمانی

  بحث و نتیجه گیري:

تواند خسارات جبران ناپذیری همی در پیشرفت و اقتصاد یك جامعه دارد و بروز حادثه در آن میشرکت نفت از جمله ارگان هایی است که نقش م

امری ضروری تلقی  ،آنان روانی سالمت به توجه و هیجانی هوش آموزش طریق از پرسنل شرکت نفت شغلی فرسودگی به فزاینده توجهلذا  بار آورد.به

 شود.می

 واژه هاي کلیدي:

 ، کارکنان شرکت نفتروانی سالمت هیجانی، وشه شغلی، فرسودگی 
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