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Abstract
Aim: This study investigated the relationship
between resiliency, emotional intelligence and job
burnout among Shiraz Behzisti personals.
Method:A stratified random sample of 123 (81
women and 42 men) completed Connor –Davidson
(2003) resilience scale (CD-RIS), Syberyashring
emotional intelligence questionnaire and Maslach
burnout inventory (MBI). The data were analyzed
using multiple regression analysis and Pearson
correlation coefficient. Results: The results showed
that resiliency and emotional intelligence were good
and strong predictors for job burnout. Also, there
was a negative and meaningful relation between
resiliency and elements of job burnout (Emotional
exhaustion, Depersonalization, Reduction personal
accomplishment), between resiliency and total job
burnout, and between emotional intelligence and
total job burnout, and there was a positive and
meaningful relation between resiliency and
emotional intelligence.
Keywords: job burnout, resiliency, emotional
intelligence, behzisti personnel.
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.فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز مورد بررسی قرار گرفت

 که با هدف پیش، این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است: روش
بینی تغ یی رات فرسودگی شغلی از روی تاب آوری و هوش هیجانی

) نفر مرد24  نفر زن و18(  نفر321  نمونه آماری.کارکنان انجام شد

 برای.بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند

 پرسش،)3002(بآوری کونورودیویدسون
 گردآوری داده ها مقیاس تا

نامه های هوش هیجانی سیبریاشرینگ و فرسودگی شغلی مسلش به کار
به منظور تع یی ن قدرت پیش بینی تاب آوری و هوش هیجانی از.برده شد

رگرسیون چندگانه به روش هم زمان و برای تع یی ن همبستگی ساده بین
 نتایج به: نتایج.متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

دست آمده نشان داد که تاب آوری و هوش هیجانی پیش بینی کننده

 هم چنین بین تاب آوری.های قوی و خوبی برای فرسودگی شغلی بودند
 فقدان، مسخ شخصیت،و مؤلفه های فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی

 بین تاب آوری و فرسودگی شغلی کلی و بین هوش،)موفقیت فردی

هیجانی و فرسودگی شغلی کلی رابطه ای منفی و معنی داری وجود

داشت و بین تاب آوری و هوش هیجانی رابطهای مثبت و معنی داری

.وجود داشت

، هوش هیجانی، تاب آوری، فرسودگی شغلی:واژههاي كليدي

.کارکنان بهزیستی

1931/11/21 :تاریخ دریافت
2931/2/42:تاریخ پذیرش

05

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  /51تابستان 2931

مقدمه

مفهوم ارتقای سالمت و امید دستیابی تمام مردم به مطلوب ترین سطح از سالمتی و حفظ این سطح به راستی هدف جهانی با شکوهی

است .در حالی که پیشرفت به سمت این هدف هرگز به اندازه کافی سریع نیست و شاید در هیچ کجا به اندازه محل کار ،این مساله

مستندتر نباشد .ارزشمندترین سرمایه آن است که در مورد انسان ها استفاده شود .اگر یک سازمان و هم چنین یک کشور بخواهد در

بازارهای محلی ،منطقه ای و جهانی رقابت کند ،تخصیص سرمایه ،به خصوص متعهد شدن به گسترش و اجرای ارتقای سالمت در

محل کار ،ارزشمندترین سرمایه گذاری است (رفیعی فر و دماری ) 1384 ،و یافتن علل مسبب کندی فرآیند رسیدن به سالمت جسمی

و روانی و موجبات صدمه به این سالمت نیز ،جایگاه بحث و بررسی عمیق خویش را می طلبد .در ایاالت متحده ی امریکا ،برای

اولین بار در جهان ،در سال  0791میالدی تحقیقاتی پیرامون ارتباط افراد ،خصوصا کارکنان گروه بهداشتی با شغلشان و مشکالتی که

می تواند در این راستا ایجاد شود ،تحت عنوان «نشانگان فرسودگی شغلی »2آغاز گردید (مسلش1002 ،3؛ به نقل از ده بزرگی و

حدائق .) 385 1 ،واژه ی فرسودگی شغلی در اصل به فریدنبرگر 4به سال  5791برمی گردد در دهه ی  80دو روان شناس آمریکا یی به

نام های «مسلش» و «جکسون »5مطالعات گسترده ای را درباره ی فرسودگی شغلی ادامه دادند و آن را کَمَمی کردند ،در اواخر همین

دهه ،علت شناسی ها نشان می داد مشاغلی که بیشتر انسانی است بیشتر هم فرد شاغل را مبتال به فرسودگی شغلی می کند ،اما پژوهش
های دهه ی  90نشان داد این پدیده در اکثر مشاغل رخ می دهد (مسلش و لیتر.) 1387 ،6

فرسودگی شغلی یک حالت خستگی جسمی یا عاطفی است که از طریق باالترین سطوح استرس و هم چنین استرس طوالنی مدت در
زندگی شغلی بوجود می آید (اسمیت ،جافل ،سیگال و سیگال7002 ،7؛ به نقل از لمب.)9002 ،8

فرسودگی شغلی واژه ای برای توصیف دگرگونی نگرش ،روحیه ورفتاردرجهت منفی ورویارو یی با فشارهای مربوط به کار است
(حمید،چرخ آبی وامان اله نژاد) 1390 ،

فرسودگی شغلی یک متغیر مهم می باشد که نه تنها دلیلی برای شاخص عملکرد ضعیف افراد در محیط کاری می باشد بلکه به این

دلیل که بر نگرش های افراد ،سالمت جسمی و روحی آنها و نهایتٌاٌا نیز بر رفتار آنها تاثیر می گذارد دارای اهمیت می باشد (کوردس
و دوگرتی ،3 99 1 ،9لی و اشفورت ، 1996 ،10مسلش و اسچافیلی و لیتر ،1002 11مسلش3002 ،؛ به نقل از اخوان انوری ،سید کاللی و

قلی پور.) 2011 ،فرسودگی شغلی به عنوان یک پدیده مربوط به کارومحیط کاری،محصول عواملی است که وجود آنها احتمال آن
راباالمی برد وعدم وجودشان به کاهش یا عدم آن منجر می شود(صفری وگودرزی.) 388 1،

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل تنیدگی زا و سندرمی مرکب از خستگی عاطفی،12

مسخ شخصیت 13و فقدان موفقیت فردی( 14حس ناکارآمدی) که می تواند در میان افرادی که به نوعی خدمات انسانی انجام می دهند
اتفاق افتد (کلوسن ،بیورندال و جورت.)3 99 1 ،15

2
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. Jackson
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7
. Smith, Jaffe, Segal & Segal
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. Lamb
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بعد خستگی شامل پاسخ اصلی استرس که روابط و همبستگی های مثبت با جنبه های مانند بار سنگین نقش و استرس مربوط به

مشکالت بهداشت و سالمت را نشان می دهد .بعد مسخ شخصیت به احساس منفی جدا یی و عدم وابستگی در زمینه جنبه های شغل و

ًال در سایر مدل های استرس مشاهده شده و طبق دیدگاه
افراد دیگر به عنوان پاسخی به استرس تجربه شده اشاره دارد .این بعد معمو ًال

مسلش ،چنین بعدی معرف ویژگی کلیدی پدیده فرسودگی شغلی می باشد .شیوه ای که طبق آن بعد سوم یعنی احساس بی کفایتی و

ناکارآمدی یا فقدان پیشرفت و موفقیت فردی به بعد دیگر در مدل موجود مرتبط می گردد به موقعیت بستگی داشته و می تواند به

عنوان نتیجه خستگی یا بدگمانی تلقی گردد یا در برخی موارد به نظر می رسد این گونه احساسات به ترتیب بوجود می آیند (مسلش،

 . )3002پژوهش ها نشان داده اند که عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر روی فرسودگی شغلی تاثیر بگذارند که این عوامل
باید به دقت مورد شناسا یی قرار گیرند از جمله این عوامل سرسختی و تاب آوری 16است (ویسی ،وحید عاطف و رضا یی .) 1379 ،

اصطالح تاب آوری از علوم مهندسی و فیزیک گرفته شده است .در التین به معنای (حالت ارتجاعی ،و حالت فنری ،17بازگشت و

جهش کردن 18به وضعیت عادی) می باشد ،به این معنی که تاب آوری می تواند به عنوان ظرفیتی برای بهبود یا جهش به حالت اولیه
یا جهت مثبت به حالت عادی تلقی شود (دیویدسون5002 ،19؛ به نقل از توال یی  .) 388 1 ،تاب آوری به افراد توانا یی می بخشد تا با

مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون این که دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقاء و
رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (مومنی ،اکبری و آتش زاده شوریده.) 388 1 ،

گارمزی و ماستن ،) 1991 ( 20تاب آوری را یک فرایند ،توانا یی  ،یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز؛ شرایط تهدیده کننده ،تعریف نموده

اند .از دیدگاه والر )1002( 21تاب آوری ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است .در واقع تاب آوری توانا یی رها یی از

استرس به طور موثر و دستیابی به عملکرد خوب با وجود سختی و مشکالت می باشد (آرهارت و تریچل 5002 ،22به نقل از لمب،

 .)9002تاب آوری در محیط کار یک واژه نسبت ًاًا جدیدی بوده که به دلیل افزایش عالقه به رفاه و آسایش کارمندان و تغ یی رات

چشمگیر در ضرورت های شغلی تقویت شده است (گروتبرگ .)0023 ،23ویکرس و پرس )7002( 24اظهار می دارند ،از کارمندان

انتظار می رود تا انعطاف پذیر و تاب آور باشند .مطمئن ًاًا ،هر کارمند بالغی در دنیای پیشرفته شغلی با موانع بسیاری مواجه شده و تاب

آوری در واقع این کارمند را قادر می سازد تا بر موانع شغلی خود فائق آمده ،و گامی را به سمت موفقیت های شغلی آینده بردارد.

یک محیط کار تاب آور در واقع یک محیط کار سالم ،پر انرژی ،ماندگار ،اشتیاق آور و مهم تر از همه ،سودآور و کارآمد می باشد.

هم چنین ،یک محیط کاری تاب آور ،توانا یی بیشتری دارد تا بار مسئولیت سنگین ،فشارها و تغ یی رات عمده را بدون داشتن استرس،

تحمل کند (لی 8002 ،25و جانسون و لنز9002 ،26؛ به نقل از لمب.)9002 ،

همچنین تاب آوری به افزایش سودآوری سازمان ،موفقیت در رضایت شغلی و افزایش تعهد و الزام نسبت به سازمان منجر خواهد

شد (لوتانس ،آوولیو ،والومبوا و لی.)5002 ،27
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از دیگر عوامل شخصیتی و مهارت های فردی که قادر است تاثیر استرس های شغلی را تعدیل یا تشدید کند ،عامل هوش هیجانی

28

است .توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آن ها در روابط انسانی ،درک هیجان های خود و دیگران و مدیریت آن ها ،هم دلی با

دیگران و استفاده مثبت از احساسات ،موضوعی است که در دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی ،احساسی یا عاطفی معرفی شده و

پیشینه آن را می توان در ایده های وکسلر به هنگام تب یی ن جنبه های غیر شناختی هوش عمومی جستجو کرد (جاللی 1381 ،؛ به نقل از

کرامتی ،میرکمالی و رفیعی .) 388 1 ،به نظر سالوی ومایر ) 1990 ( 29هوش هیجانی نوعی پردازش اطالعات عاطفی است که شامل
ارزیابی صحیح عواطف خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه است به نحوی که به بهبود جریان زندگی منجر می

شود .هوش هیجانی توانا یی شناسا یی و تشخیص مفاهیم و معانی عواطف ،روابط بین آن ها استدالل کردن در مورد آن ها ،حل مساله

بر اساس آن ها و نیز مدیریت عواطف تعریف شده است ،پس هوش هیجانی به عنوان یک عامل حمایتی در برابر فشارهای کاری به

شمار می آید( .وان کومن0002 ،30؛ به نقل از بیرامی ،هاشمی ،قهرمان زاده و عال یی .) 1390 ،

برخورداری سازمان ها از کارکنان با سالمت روان و هوش هیجانی در محیطهای کاری یک مزیت است و می تواند منجر به بهبود

ارتباطات و کاهش تعارض در محیط کار گردد (بخشی سورشجانی .) 1389 ،امروزه کارکنان به علت تغ یی رات دائمی و مستمر،

ًال روشن است که قابلیت های هیجانی تر یک بی معجزه
ابهامات و حجم اطالعات زیاد متحمل فشار روانی زیادی می شوند .این امر کام ًال

آسا هستند که حیات و بقا سازمان را تضمین کرده و افراد توانمند و دارای عملکرد عالی را از دیگران جدا می سازد .هوش هیجانی

عامل کلیدی در ایجاد فضای کاری است که موجبات رشد و پرورش کارکنان را فراهم می سازد و آنها را تشویق می کند تا بهترین

عملکرد را داشته باشند .توسعه و رشد هوش هیجانی می توانند قشر وسیعی از کارکنان را در سازمان بهره مند سازد همچنین در محیط

کار هوش هیجانی نقش بارزی در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت ها از قبیل بهره هوشی یا مهارت های فنی ایفا می کند
(طبری و قربانی . .) 388 1 ،عالوه بر این مفهوم هوش هیجانی در واقع نقش توانمندی های مربوط به احساس یا هیجان که برای

عملکرد بهینه در محیط کار ضروری می باشد را در نظر گرفته است .هوش هیجانی بر فردی که عواقب استرس شغلی و فرسودگی
شغلی را تجربه می کند تاثیرگذار می باشد (گاردنر.)6002 ،31

يگيرد.
بآوري و هوش هيجاني صورت م 
شبيني فرسودگي شغلي بر اساس تا 
بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي قدرت پي 

بآوري و فرسودگي شغلي وجود دارد به طوري كه تابآوري پيشبينيكنندهي
يداري بين تا 
پژوهشگران دريافتند كه رابطهي معن 

يباشد (آیکاری 2011 ،32؛ استریومپفر3002 ، 33؛ ادوارد5002 ،34؛ ایورلی ،اسمیت و
يداري براي فرسودگي شغلي م 
منفي و معن 
ولزانت8002 ، 35؛ لمب.)9002 ،

ش هيجاني و فرسودگي شغلي پرداخته و رابطه ي معني داري را بين ايندو گزارش
شهاي متعددي به بررسي رابطهي هو 
همچنین پژوه 

كردهاند (دلپسند و همكاران 1390 ،؛ بيرامي و همكاران 1390 ،؛ محمديفر و همكاران ،9002 ،بنسون

36

و همکاران  ، 7002جودیت

دت ، 800237لی ، 2010 ،38آکومولیف و پوپوال .) 2011 ،39در همين راستا سیپر یانو )2002( 40اظهار می دارد که این امکان وجود
27
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دارد که فرسودگی شغلی و هوش هیجانی نشان دهنده انتهای یک زنجیر بوده که در آن هوش هیجانی در انتهای باال یی سازگاری

موفق واقع شده است و فرسودگی شغلی نیز نشان دهنده تاثیرات افزایشی شکست یا عدم موفقیت در تالش جهت سازگاری در یک

محیط علی و معلولی می باشد(به نقل از؛لمب .)9002،هوش هیجانی و فرسودگی شغلی هر دو نشان دهنده ابعاد تعامل انسان ها می
یتواند فرد (کارمند) را در برابر تاثیرات منفی
باشند .ابعادی از جمله هوش هیجانی ممکن است نشان دهنده توانمندی ها یی باشد که م 
استرس زای محیط کار محافظت کنند (گلو ،ترودیوکس و فستر .) 998 1 ،41هوش هیجانی ممکن است معرف توانمندی های مورد

نیازی باشد که فرد می تواند جهت حفاظت در برابر تاثیرات منفی عوامل استرس زای محیط کار یا ممانعت از ایجاد چنین تاثیری از

آنها استفاده کند .چنین مانعی ممکن است احتمال تجربه و رنج بردن فرد از فرسودگی شغلی را کاهش دهد .هوش هیجانی به عنوان

یک عامل تعدیل کنندگی شناخته شده است که می تواند از ایجاد تاثیرات فرسودگی شغلی ممانعت کند هم چنین مفهوم هوش
هیجانی برای عملکرد بهینه در محیط کار ضروری تلقی شده است (جودیت دت.)8002 ،

ًال ذكر شد پژوهش حاضر بر آنست تا به بررسي رابطه ی تاب آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان
همانگونه كه قب ًال

بهزیستی شیراز بپردازد .در راستاي هدف پژوهش و با توجه به تحقيقات پيشين ،فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اينكه :هوش هيجاني و

يداري براي فرسودگي شغلي ميباشند ،شكل گرفت.
يكنندههاي معن 
ش بين 
بآوري پي 
تا 

روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی 42است که با هدف تعیین رابطه بین تاب آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

تكنندگان پژوهش  321نفر ( 18زن و  24مرد) از کارکنان شاغل در اداره بهزیستی شهرستان
کارکنان بهزیستی شیراز انجام شد .شرك 
شیراز و مجتمع های خدمات بهزیستی وابسته به آن در سطح شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونهگيري طبقه ای نسبتی 43و

جدول نمونهگيري مورگان ( )0791انتخاب شدند؛ بدين ترتيب كه ابتدا با مراجعه به واحد امور اداری بهزیستی شهرستان شیراز یک

لیست از اسامی کارکنان تهیه شد که با توجه به شرایط مورد نظر 190 ،نفر از آنان به عنوان جامعه آماری قلمداد گردید .سپس با

مشخص شدن تعداد کارکنان برحسب محل خدمت (اداره و مجتمع های وابسته به بهزیستی شیراز) سهمیه حجم نمونه نیز به همان
تناسب به آنها تعلق گرفت ،که پس از حضور در اداره و مجتمع های وابسته با استفاده از روش قرعه کشی ،نسبت نمونه تع یی ن شده

انتخاب گردید .هم چنین با توجه به حضور و همکاری کلیه افراد نمونه تمام پرسش نامه ها تکمیل و جمع آوری گردید .جدول 1

يدهد.
جامعه آماري و تعداد نمونهي متناسب با آن را نشان م 

جدول  :1جامعه آماری و تعداد نمونه ی متناسب با آن

جامعه
اداره بهزیستی
مجتمع یک

مجتمع دو

مجتمع سه

تعداد جامعه آماری
85

55

11

7

81

12

21

مجتمع چهار

16

جمع

190

مجتمع پنج

تعداد نمونه منتخب بر حسب تناسب

39

14

10

25

321

38

. Lee
. Akomolafe & Popoola
40
. Siperyano
41
. Gulle, Tredoux & Faster
42
. Correlation
43
. proportional stratified sampling
39
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ابزارهاي پژوهش

الف) مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون :44این پرسش نامه را کونور و دیویدسون ( )3002با مرور منابع پژوهشی -9791
 1991حوزه تاب آوری تهیه کردند .بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس در شش گروه؛ جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به

بخش مراقبت های اولیه ،بیماران سرپا یی روان پزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از

سانحه انجام شده است .در این پرسش نامه  25عبارت وجود دارد که سازه ی تاب آوری را در اندازه های ،پنج درجه ای لیکرت

ًال نادرست) چهار
ًال نادرست ،بندرت درست ،گاهی درست ،اغلب درست و همیشه درست از صفر تا چهار می سنجد .صفر (کام ًال
کام ًال

(همیشه درست) .بنابراین حداقل نمره ی تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی  ،001است .نتایج مطالعات

مقدماتی مربوط به ویژگی های روان سنجی این مقیاس ،اعتبار و روا یی آن را تا یی د کرده است .همسانی درونی اعتبار بازآزما یی ،
روا یی همگرا ،و واگرای مقیاس کافی گزارش شده است (کونور و دیویدسون3002 ،؛ به نقل از بشارت و عباسپور دوپالنی.)1 389 ،

این مقیاس در ایران توسط محمدی (  ) 1384هنجاریابی شده است ،برای تع یی ن روا یی این مقیاس نخست همبستگی هر گویه با نمره

کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل عامل بهره گرفته شد .محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گویه  ،3ضریب های بین

 0/ 41تا  0/ 64را نشان داد .سپس گویه های مقیاس به روش مولفه های اصلی مورد تحلیل عامل قرار گرفته است .پیش از استخراج

عوامل بر پایه ماتریس همبستگی گویه ها ،دو شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند .مقدار  KMOبرابر  0/ 87و

مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر  5556 / 28بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند .برای
تع یی ن پایا یی مقیاس خود تاب آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایا یی

 0/ 89به دست آمد

(محمدی .) 1384 ،همچنین کردمیرزا نیکوزاده ( ) 388 1نیز در پژوهش خود پایا یی با روش آلفای کرونباخ را  0/ 89و روا یی را به شیوه

تحلیل عاملی برابر با  0/ 87گزارش نموده است.

45

ب) پرسش نامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ

 :فرم اصلی پرسش نامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ ،دارای  70سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده ،قسمت اول دارای  40سؤال و

قسمت دوم دارای  30سؤال می باشد .در قسمت اول ،هر سؤال حا یک از یک موقعیت زندگی می باشد ،آزمودنی باید خود را در آن

وضعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حاالت روحی روانی خود سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند .در قسمت دوم در

ابتدای هر سؤال یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواشته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان،
انتخاب کند .قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی داستان های آن با فرهنگ ما استفاده نمی گردد .از قسمت اول که شامل
 40سؤال بود استفاده گردید که تعداد  7سؤال به علت همبستگی کم با نمره آزمون حذف شده اند .سؤاالتی را که برای اجرای نها یی

این پرسش نامه در نظر گرفته شده است  33سؤال است (منصوری .) 1380 ،مؤلفه های این آزمون که هر کدام در رابطه با ابعادی از
هوش هیجانی است شامل خودآگاهي ،خودكنترلي ،همدلي ،مهارتهاي اجتماعي و خودانگيزي ميباشند (حقیقت جو ،شفیق پور،

انصاری ،حقیقت جو.) 1387 ،

این پرسش نامه در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است( .اکثر اوقات ،اغلب ،گاهی اوقات ،به ندرت و تقریب ًاًا هیچ

وقت) چنانچه آزمودنی گزینه اول را انتخاب کند ،نمره یک و چنانچه گزینه پنج را انتخاب کند نمره پنج می گیرد و در بعضی از

سؤاالت نمره گذاری به صورت معکوس انجام می گیرد (شمارههای  .)4- 10 - 12 - 14 - 21 -22-42- 25 - 27 - 28 -13هر آزمودنی
). Connor- Davidson Resilience Scale (CD-R1S
. Syberyashring

44
45
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شش نمره جداگانه دریافت می کند که پنج نمره آن مربوط به هر کدام از مولفه ها و یک نمره به صورت کل می باشد .دامنه نمرات

برای هر فرد بین  33الی  561و نمره باال در این مقیاس نشان دهنده هوش عاطفی باال است (منصوری .) 1380 ،این پرسش نامه توسط

جرابکت ) 1996 ( 46از طریق دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته وبه ترتیب ضرایب  0/ 94و  0/ 91را محاسبه

کرده است (به نقل از صالحی.) 1381 ،

به منظور بررسي روايي و اعتبار پرسشنامهي مذكور ،منصوری (  ) 1380از سنجش روا یی سازه استفاده کرده و برای تع یی ن پایا یی  ،میزان

همسانی درونی پاسخ ها را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است که میزان ضرایب آلفای کرونباخ را برای

تهاي اجتماعي و كل آزمون به ترتيب  0/ 50 ،0/15 ،0/ 54 ،0/ 64 ،0/ 69و
خودآگاهي ،خودكنترلي ،خودانگيختگي ،همدلي ،مهار 
 0/ 84گزارش كرده است.

ج) پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش :47این پرسش نامه را مسلش( ،) 1986ازگروه پالوآلتودرکالیفرنیا تهیه کرده است (به
نقل از عزیزی ،فیض آبادی و صالحی ) 1387 ،و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است .که از  22گویه برای اندازه گیری

فراوانی 48و شدت 49این پدیده در ابعاد سه گانه ،خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی به کار می رود .امتیازبندی

گویهها در این مقیاس ،براساس معیار درجه بندی لیکرت در دو جنبه ی فراوانی) دراین شیوه تعداددفعاتی درنظرگرفته می شود،که

فردفرسودگی شغلی رادرابعاد سه گانه تجربه کرده است( و شدت )دراین شیوه میزان شدتی درنظرگرفته می شود،که فردفرسودگی

يگيرد .نمرهگزاري در فراواني بر اساس هرگز ( ،)0چند بار در سال ( ،)1یک
شغلی رادرابعاد سه گانه تجربه کرده است( صورت م 

بار در ماه ( ،)2چند بار در ماه ( ،)3یک بار در هفته ( ،)4چند بار در هفته ( ،)5هر روز ( )6و در شدت بر اساس هرگز ( ،)0خیلی کم

يگيرد .مؤلفههاي فرسودگي شغلي شامل
( ،)1کم ( ،)2گاهی ( ،)3متوسط ( ،)4اغلب ( ،)5زیاد ( ،)6خیلی زیاد ( )7صورت م 

يباشند.
خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي م 

مسلش و جکسون (  ) 1981پایا یی این پرسش نامه را برای فراوانی  0/ 83و برای شدت  0/ 84گزارش کرده اند .از طرفی پایا یی خرده

آزمون های فوق نیز که از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید ،برای خستگی عاطفی فراوانی  0/ 89و شدت  ،0/ 86عملکرد شخصی

فراوانی  0/ 74و شدت  ،0/ 74مسخ شخصیت فراوانی  0/ 77و شدت  0/ 72گزارش گردید .هم چنین آنها روا یی این پرسش نامه را با

استفاده از ضریب همبستگی  r = 0/ 57محاسبه نمودند (مسلش و جکسون .) 1981 ،عابدی (  ،) 1381ضرایب پا یی مقیاس های پرسش
نامه را به ترتیب برای خستگی عاطفی فراوانی  0/ 80و شدت  ،0/ 56عملکرد شخصی فراوانی  0/97و شدت  ،0/ 69مسخ شخصیت

فراوانی  0/ 62و شدت  0/ 70گزارش نمود .وی ،روا یی پرسش نامه مذکور را با استفاده از ضریب همبستگی  r =0/ 43بدست آورد (به
نقل از حسینیان ،خدابخشی کوال یی و طباطبا یی یح یی آبادی.) 1386 ،

روش اجراي پژوهش:

پژوهشگر در ابتدا به اداره بهزیستی شهرستان شیراز مراجعه نمود و پس از هماهنگی با مسئولین مربوطه و کسب مجوز الزم جهت
انجام پژوهش ،توسط واحد امور اداری آن اداره از تعداد کارکنان ،سابقه کار و سابقه بیماری یا اختالل خاص آنها اطالع حاصل

گردید .پس از انتخاب نمونه ،با مسئولین مجتمع ها نیز جهت حضور در مجتمع هماهنگی بعمل آمد ،که در این رابطه پژوهشگر
شخص ًاًا بعد از اداره بهزیستی طی پنج روز متوالی ،هر روز در ابتدای روز کاری که هنوز کارکنان درگیر کار روزانه نشده بودند ،به

46

. Jrabcat
). Maslach Burnout Inventory (MBI
48
. Frequency
49
(. Intensity )Severity
47
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یکی از مجتمع های خدمات بهزیستی شیراز مراجعه و جهت جمع آوری داده ها در همان روز اقدام می نمود .در این رابطه بعد از
انتخاب نمونه و قبل از توزیع پرسش نامه ها ،درباره ی هدف پژوهش ،ضرروت همکاری صادقانه کارکنان و نحوه ی پاسخگو یی به

پرسش نامه ها ،توضیحات الزم ارائه می شد .ترتیب قرار گرفتن پرسش نامه ها ،جهت تمامی آزمودنی ها به صورت یکسان و مشابه
بود (سؤاالت جمعیت شناختی ،پرسش نامه های تاب آوری ،هوش هیجانی و فرسودگی شغلی) هیچ محدودیت زمانی خاصی برای

پاسخگو یی به سؤاالت وجود نداشت هم چنین به منظور رفع اشکاالت احتمالی آزمودنی ها ،محقق تا پایان اجرای آزمون در مجتمع

ها حضور داشت .در نهایت با توجه به حضور و همکاری کلیه افراد نمونه ( 321نفر) تمامی پرسش نامه ها تکمیل گردید و جهت

استخراج داده ها اقدام الزم به عمل آمد.

يافتهها

دادههاي توصيفي شامل فراواني نمرات ،ميانگين و انحراف معيار مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي فراواني در جدول  2و بر مبناي
شدت در جدول  3آورده شده است.

جدول  :2جدول ميانگين و انحراف معيار نمرات مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي فراواني
فرسودگي شغلي

فراواني نمرات
كم

خستگي عاطفي

فقدان موفقيت فردي

مسخ شخصيت

درصد فراواني
97

64 /2

متوسط

28

22/8

زياد

16

31

كم

39

13/7

متوسط

54

43 /9

زياد

30

42/4

كم

88

71 /5

متوسط

21

17 /1

زياد

14

11 /4

ميانگين
51/ 92

33 / 36

4/13

انحراف معيار
10 /79

10 /81

5/ 56

جدول  :3جدول ميانگين و انحراف معيار نمرات مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي شدت
فرسودگي شغلي
خستگي عاطفي

فقدان موفقيت فردي

مسخ شخصيت

درصد فراواني

فراواني نمرات
كم

93

75 /6

متوسط

17

31/8

زياد

31

10 /6

كم

59

48

42

19 /5

زياد

40

32 /5

متوسط
كم

90

73 /2

متوسط

21

17 /1

زياد

12

9/8

ميانگين
81/ 72

36 / 25

4/ 90

انحراف معيار
31/ 59

12 / 40

6/ 28

بآوري در جدول  4آورده شده
دادههاي توصيفي شامل ميانگين ،انحراف معيار ،مينيمم و ماكزيمم مؤلفههاي هوش هيجاني و تا 
است.

57

رابطه تابآوری و هوش هیجانی...

جدول  :4دادههاي توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار ،مينيمم و ماكزيمم) مؤلفههاي هوش هيجاني ،هوش هیجانی وتاب آوری در نمونه مورد مطالعه
مؤلفههاي هوش هيجاني

تعداد

ميانگين

خودآگاهي

321

29 / 34

4/ 03

51

40

خودانگيختگي

321

22/97

3/ 65

31

30

مهارتهاي اجتماعي

321

81/13

2/ 87

321

65 / 98

14 / 26

321

خودكنترلي

321

همدلي

321

هوش هيجاني
بآوري
تا 

23 / 78

21 /24

15 1/ 47

انحراف معيار
4/ 49

ماكزيمم

مينيمم

35

12

3/ 01

31

28

12 / 06

83

141

25

6

91

30

بآوري ،هوش هيجاني و مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي فراواني در جدول  5آمده است.
ماتريس همبستگي متغيرهاي تا 
بآوري ،هوش هيجاني و مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي فراواني
جدول  :5ماتريس همبستگي متغيرهاي تا 
فرسودگي شغلي

متغيرها

هوش هيجاني

بآوري
تا 

هوش هيجاني

** 0/ 53

1

1

خستگي عاطفي

*-0/22

** -0/ 36

1

مسخ شخصيت

** -0/ 36

* -0/ 28

** 0/ 46

فرسودگي شغلي

بآوري
تا 

خستگي عاطفي

فقدان موفقيت فردي

مسخ شخصيت

1

فقدان موفقيت فردي

** -0/ 28

** -0/ 39

0/000

*0/81

1

فرسودگي شغلي کلی

*-0/31

* -0/ 16

** 0/ 72

** 0/ 44

** 0/ 40

** p < 0/ 100

فرسودگي شغلي كلي

1

* p < 0/ 05

يداري با هوش هيجاني ( )r=0/ 53 ، p<0/100و رابطهي منفي و
بآوري رابطهي مثبت و معن 
يدهد كه تا 
نتايج جدول  5نشان م 

معنيداري با خستگي عاطفي ( ،)r= -0/ 36 ، p<0/100مسخ شخصيت (  ،)r= -0/ 28 ، p<0/ 05فقدان موفقيت فردي (، p<0/100

يداري با خستگي
 )r= -0/ 39و فرسودگي شغلي کلی (  )r= -0/ 16 ، p<0/ 05دارد .هم چنين هوش هيجاني رابطهي منفي و معن 

عاطفي (  ،)r= -0/22 ، p<0/ 05مسخ شخصيت ( ،)r= -0/ 36 ، p<0/100فقدان موفقيت فردي ( )r= -0/ 28 ، p<0/100و فرسودگي
شغلي كلي (  )r= -0/31 ، p<0/ 05دارد.

بآوري ،هوش هيجاني و مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي شدت در جدول  6آمده است.
ماتريس همبستگي متغيرهاي تا 
بآوري ،هوش هيجاني و مؤلفههاي فرسودگي شغلي بر مبناي شدت
جدول  :6ماتريس همبستگي متغيرهاي تا 

متغيرها

هوش هيجاني

بآوري
تا 

هوش هيجاني

** 0/ 53

1

1

فرسودگي شغلي

بآوري
تا 

خستگي عاطفي

فرسودگي شغلي
خستگي عاطفي

** -0/ 23

* -0/ 32

1

مسخ شخصيت

مسخ شخصيت

** -0/ 36

** -0/ 43

** 0/ 46

فقدان موفقيت فردي

* -0/ 20

**-0/31

-0/ 08

0/ 11

فرسودگي شغلي کلی

* -0/ 12

*-0/81

**0/18

**0/15

** p < 0/ 100

فقدان موفقيت فردي

فرسودگي شغلي كلي

1
1
** 0/ 59

1

* p < 0/ 05

يداري با هوش هيجاني ( )r=0/ 53 ، p<0/100و رابطهي منفي و
بآوري رابطهي مثبت و معن 
يدهد كه تا 
نتايج جدول  6نشان م 

معنيداري با خستگي عاطفي (  ،)r= -0/ 32 ، p<0/ 05مسخ شخصيت ( ،)r= -0/ 43 ، p<0/100فقدان موفقيت فردي (، p<0/100

يداري با خستگي عاطفي
 )r= -0/13و فرسودگي شغلي کلی(  )r= -0/81 ، p<0/ 05دارد .هم چنين هوش هيجاني رابطهي منفي و معن 
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( ،)r= -0/ 23 ، p<0/100مسخ شخصيت ( ،)r= -0/ 36 ، p<0/100فقدان موفقيت فردي (  )r= -0/ 20 ، p<0/ 05و فرسودگي شغلي

كلي (  )r= -0/ 12 ، p<0/ 05دارد.

بآوري از رگرسيون چندگانه به شيوهي همزمان
شبيني فرسودگي شغلي بر اساس هوش هيجاني و تا 
به منظور بررسي قدرت پي 
استفاده شد كه نتايج در جدول  7آورده شده است.

بآوري و هوش هيجاني
جدول  :7ميزان پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس تا 

متغيرهاي مستقل
بآوري
تا 
هوش هيجاني

R
0/13

R2
0/ 10

B

Beta

سطح معناداری

t

-0/15

-0/ 33

3/ 29

0/100

-0/ 56

-0/13

3/ 08

0/ 05

بآوري ( )β= -0/ 33 ، p<0/100و هوش هيجاني ( )β= -0/13 ، p<0/ 05
با توجه به نتايج جدول  7مشخص ميشود كه تا 

يباشند .دو متغير جمع ًاًا  10درصد واريانس فرسودگي شغلي كلي را
يداري براي فرسودگي شغلي م 
شبينيكنندههای منفی و معن 
پي 
يكنند.
ت ب ي ين م 

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بود که با هدف بررسي پیش بینی تغ یی رات فرسودگی شغلی از روی تاب آوری و هوش

هیجانی کارکنان بهزیستی شهرستان شیراز و مجتمع های خدمات بهزیستی وابسته به آن در سطح شیراز صورت گرفت .فرضيه

شبيني كنند ،بود كه يافتههاي حاصل از تجزيه و
بآوري ميتوانند تغييرات فرسودگي شغلي را پي 
پژوهش مبني بر هوش هيجاني و تا 

تحليلي نتايج اين فرضيه نشان داد كه تاب آوری و هوش هیجانی پیش بینی کننده های منفی و معنی داری برای فرسودگی شغلی می

باشند .این یافته ها با نتایج پژوهش های احمدی و شیخ علیزاده ( ،) 385 1اسدی و همکاران (  ،) 1386رستمی و همکاران ( ،) 1387

مومنی و همکاران ( ،) 388 1اقدمی باهر و همکاران ( ،) 388 1نریمانی و عباسی ( ،) 388 1شاکری نیا و محمدپور (  ،) 1389بخشی

سورشجانی (  ،) 1389سیاری ،مصلحی و ولی زاده (  ،) 2011بیرامی و همکاران (  ،) 1390دلپسند و همکاران (  ،) 1390استرومپفر
( ،)3002جویل پالسر ،)5002( 50چان ،)6002( 51براند ،)7002( 52بنسون و همکاران ( ،)7002جودیت دت ( ،)8002ایورلی 53و

همکاران ( ،)8002لمب ( ،)9002چویسو ،)9002( 54ان دیربی 55و همکاران (  ،) 2010لی (  ،) 2010جورجز 56و همکاران ( ،) 2011

آکومولیف و پوپوال (  ،) 2011آیکاری (  ) 2011که به تفکیک رابطه ی تاب آوری و هوش هیجانی را با فرسودگی شغلی نشان داده
است ،همسو می باشد.

پیرامون اهمیت تاب آوری در محیط کار طبق دیدگاه ویکرس و پرس ( )7002تاب آوری ضمن برطرف نمودن موانع شغلی کارکنان
گامی نیز به سمت موفقیت شغلی آینده آنها خواهد بود .هم چنین لوتانس و یوسف )7002( 57اعالم می دارند که ...« :روان شناسی

مثبت تاب آوری برای محیط کار طبق سرمایه روان شناختی به کار رفته است» بر اساس این دیدگاه داشتن اطمینان و اعتماد جهت
هرگونه تالش فردی برای کسب موفقیت در وظایف چالش انگیز ،ایجاد رابطه مثبت درباره ی موفقیت حال و آینده و پشتکار در
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جهت دستیابی به اهداف و استقامت و انعطاف پذیری و حتی فراتر از آن (تاب آوری) هنگام مواجهه با مشکالت و سختی ها جهت
دستیابی به موفقیت از ضروریات محیط کار تاب آور قلمداد می گردد.

طبق دیدگاه اوروک )4002( 58افرادی که دارای میزان باال یی از تاب آوری هستند ،خود عملکردی بهتری دارند ،فعاالنه به دنبال

یافتن اطالعات مربوط به برنامه های خود بوده ،با دیگران مشارکت کرده ،دارای مهارت های کنترل موثری بوده و در برابر فشارهای
اجتماعی نیز مقاومت می ورزند .به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که:

نخست :ارتباط بین متغیرهای پیش بین ،گواه بر این حقیقت است که توان پیش بینی متغیرهای تاب آوری و هوش هیجانی را نمی

توان ناشی از شانس و اقبال دانست به عبارتی افراد تاب آور دارای نقاط قوت یا دارا یی بارزی هستند که به آنها کمک می کند سختی
ها را تحمل نمایند و سریع ًاًا با واقعیت مواجه شوند ،و بتوانند موانع محرومیت ،یاس و ناامیدی خود را مطرح سازند.

دوم :تعهد نسبت به وظایف ،پختگی و خودشناسی افراد تاب آور نه تنها باعث می شود با عوامل استرس زا و مشکالت کنار آیند
بلکه تمایل دارند با چالش ها مانند فرصت های یادگیری و رشد برخورد نمایند.

سوم :تاب آوری کارکنان را قادر می سازد تا بر موانع شغلی خود فائق آیند و گامی به سمت موفقیت شغلی خود بردارند .تاب آوری

در حقیقت مسیری است به سمت امنیت شغلی که این موضوع عالوه بر حفظ بهداشت روانی محیط کار از عوامل عمده یک فیت

زندگی کاری نیز محسوب می گردد.

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قدرت پیش بینی تاب آوری به عنوان پیش بینی کننده فرسودگی شغلی به گونه ای است که با
افزایش تاب آوری و رفتارهای تاب آورانه می توان به کاهش فرسودگی شغلی کارکنان پیشاپش اقدام نمود.

پیرامون اهمیت هوش هیجانی در محیط کار وان جارسولد ) 3002( 59اظهار می دارد که« :یک فرد دارای هوش هیجانی در واقع

فردی است که می تواند اطالعات هیجانی را پردازش کرده و از این اطالعات در فعالیت های ذهنی و شناختی و سایر رفتارهای مورد
نیاز استفاده کند ،بنابراین هوش هیجانی در واقع سایر شیوه های زیستی و رفتار کردن را برای فرد فراهم می سازد فرصتی نیز برای فرد

جهت ایجاد این گونه مهارت ها بوجود آورده تا در زندگی روزمره و در محیط کار کارآمد و تاثیرگذار باشد» (به نقل از جودیت
دت .)8002 ،اوگینسکابولیک )5002( 60در تحقیق خود نشان داد که نقش هوش هیجانی در درک استرس شغلی و پیشگیری از آن

یک فاکتور الزم و ضروری می باشد .پس در توجیه اين یافته می توان ادامه داد که:

چهارم :کارکنان با هوش هیجانی باال دارای توانا یی درک و کنترل خلق و خو و احساسات خود و دیگران بوده که این امر به

کارآ یی و کنترل استرس طوالنی مدت که به فرسودگی شغلی منجر می گردد مربوط می شود.

پنجم :کارکنان با هوش هیجانی باال دارای یک سری مهارت های شناختی -قابلیت ها و توانمندی ها یی خواهند بود که بر توانا یی
آنها جهت کنار آمدن با نیازهای محیطی ،چالش ها و فشارها تاثیر می گذارد.

ششم :افراد با هوش هیجانی باال به سبب آگاهی از عواطف و هیجان خود ،در قیاس با افراد با هوش هیجانی پا یی ن ،بهتر می توانند

ارتباط خوبی با همکاران خود و محیط کاری خویش برقرار نمایند و با کسب احساسات مثبت از پیرامون خود حضور شاداب و سالم
تری در محیط کار داشته باشند.
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بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که :قدرت پیش بینی هوش هیجانی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای پیش بینی کننده فرسودگی

شغلی به گونه ای است که با افزایش هوش هیجانی ،می توان کاهش فرسودگی شغلی را در کارکنان پیش بینی نمود در این حالت

کارکنان احساسات خود را شناخته و به درستی آن را ابراز و اداره می کنند .وکمتر مستعد فرسودگی شغلی می باشند .در مجموع با

توجه به آنچه که بحث شد می توان چنین استنباط کرد که ،با ایجاد برنامه ها یی جهت ارتقاء تاب آوری و هوش هیجانی می توان با

رشد و پرورش کارکنان از فرسودگی شغلی آنان پیشگیری نموده و عالوه بر آن به مزایای سازمانی این متغیرها از جمله توسعه و

بهسازی افراد مستعد و نیز گزینش افراد برای احراز شغل و ارتقای شغلی آنها نیز اشاره نمود .پس در نهایت نتیجه گرفته می شود که

تاب آوری و هوش هیجانی میتوانند تغ یی رات فرسودگی شغلی را پیش بینی نمایند.

يباشد :اول اينكه اين پژوهش از نوع همبستگی بوده و در استنباط علی از آن
محدوديتهاي پژوهش حاضر شامل دو محدوديت م 
باید احتیاط نمود و دوم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان شیفت کاری ثابت صبح اداره بهزیستی و مجتمع های دولتی

وابسته در سطح شیراز بودند كه در تعمیم نتايج به سایر کارکنان و دیگر ارگانها و موسسات باید احتیاط نمود .همچنين در پژوهش

حاضر ارتباط تاب آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی مد نظر بود در صورتی که متغیرهای دیگری نیز مانند سن ،تأهل،

حمایت اجتماعی ،سبک زندگی ،ویژگی های شخصیتی ،پایگاه اقتصادی ،اجتماعی و  ....می توانند با فرسودگی شغلی کارکنان در

ارتباط باشند لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده مورد بررسی قرار گیرند .با توجه به اينكه تاب آوری و هوش هیجانی از
یشوند ،لذا نتیجه این پژوهش می تواند زمینه ساز انجام تحقیقات
طریق برنامه های مداخله و آموزش های منظم و مفید ،تقویت م 

مداخله ای جهت پرورش تاب آوری و هوش هیجانی در کارکنان گردد.
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