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Abstract
Objective: The main aim this article was studying
relationship between emotional intelligence and
mental health burnout of staff in court in Tehran.
Methods: The research method used was based on
the assumptions of correlational studies. The
population consisted of employees working in the
city court of Tehran. The sample (N=200), using
multi-stage cluster sampling method was chosen.
Research
tools
include
General
Health
Questionnaire, Shoot Emotional Intelligence and
Maslach Burnout, respectively. Results: Data
analysis showed that in general, there is significant
correlation between the components of emotional
intelligence and mental health with burnout and it
could predict burnout components are based on
emotional intelligence and mental health.
Keywords: burnout, mental health and emotional
intelligence
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مقدمه

در دهههای اخیر پیشرفت قابل مالحظه فناوری و صنعت ،موجی از استرس را به ارمغان آورده که سبب کاهش سالمت جامعه شده

یگذارد .کاهش
تهای انسان در زمینههای گوناگون همچون روان شناختی ،جسمانی و خانوادگی تأثیر سوء م 
است .استرس بر فعالی 

فها ،خطاها و کاهش سالمت روانی افراد ازجمله نشانههای استرس هستند .هرچند،
یهای حرفه ای ،افزایش تصاد 
تولید ،نارضایت 

یدانند که چگونه با فشارهای تنش زا مقابله کنند با
بسیاری از مشاغل همراه با فشار روانی هستند ،اما افراد شاغل در این حرفهها م 
یدانند .اما بعضی از افراد تا
شهای اجتناب از آثار زیانبار این محرکها را م 
کهای تنش زا که روزانه با آن مواجه اند ،رو 
وجود محر 

کهای تنش زا ندارند و همواره در معرض محرکهای تنش زا هستند.
این حد توانایی و امکان الزم را برای مقابله یا فرار از محر 

یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه روان شناسان صنعتی – سازمانی را به خود معطوف ساخته ،از پا درآمدن ،از رمق افتادن،
یشود (ساعتچی.)6831 ،
بی حالی ،سستی و رخوت متصدی شغل است که اصطالاح ً ً لغش یگدوسرف نآ هب یی 1گفته م 

درسال  70 91میالدی برای اولین بار در جهان ،در ایاالت متحده آمریکا تحقیقاتی درباره ارتباط افراد ،مخصوص ًاًا کارکنان گروه
یتواند در این راستا ایجاد شود ،آغاز شد (ده بزرگی و حدائق .)5831 ،مفهوم فرسودگی شغلی
بهداشتی با شغلشان و مشکالتی که م 

برای اولین بار به صورت رسمی در اوایل  70 91توسط هربرت فرودنبرگر معرفی شد .وی این پدیده را سندرم تحلیل قوای جسمی –

یگیرد.
روانی نامید .او فرسودگی را حالتی از خستگی هیجانی و جسمانی دانسته است که از شرایط موجود در محیط کار نشأت م 

براساس مطالعات فرودنبرگر و همکارانش ،کاهش احساسات و فقدان انگیزه ،تعهد و مسؤلیت مورد بحث و بررسی و سنجش قرار

گرفت .بعد واژه روانی به کار گرفته شد ،هر چند که تا آن زمان از این واژه تنها برای اشاره اثرات مزمن سوء استفاده دارویی استفاده

یگردد (فاربر.)3891 ،2
م 

هم زمان با رشد سریع صنایع ،توجه ویژه ای به بعد انسانی و روان شناختی کار شد .سرمایه گذاران صنایع سعی دارند ،با ایجاد شرایط

روانی و فیزیکی مناسب برای کارکنان خود آنها را در انجام بهتر و دقیق تر و ظایف خود یاری دهند ،تا اهداف اصلی آنها یعنی،
افزایش بهره وری آسیب نبیند .توجه ویژه به وظایف روان شناختی کارکنان موضوع جدیدی نیست .ازسال  1920تا  1990عالقه به
شهای شخصی
پژوهش در زمینه هوش اجتماعی دستخوش تحول بوده است .از جمله در نظریه هوش چندگانه گاردنر ،وی به هو 

یکند که شامل دو مؤلفه هوش درون فردی و هوش میان فردی است .هوش درون فردی شامل توانایی بهم پیوسته و درونی در
اشاره م 

ایجاد الگوی دقیق و عینی از خویشتن و تمایز هیجانها جهت فهم و هدایت رفتار خویشتن است .حال آن که ،هوش میان فردی
یگیرد .هوش میان
توانایی درک سایر افراد از جهت تفاوت در خلق ،مزاج ،انگیزش ،هدف ،عالقه به دیگران و همدلی را در بر م 

فردی ،توانایی فهم دیگران است (ترابی.)28 13 ،

در نهایت ،سالوی 3و مایر ) 1990 (4مفهوم جدید ‘‘هوش هیجانی ’’5را معرفی و آن را بدین صورت تعریف کرده اند‘‘ :توانایی
شناسایی هیجانهای خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطالعات برای هدایت تفکر و اعمال خود’’ .گلمن 6در سال

 995 1به سنجش هوش هیجانی جهت آماده ساختن افراد جامعه برای ماز پیچیده زندگی ،تأکید ورزید .او توضیح داد که هوش
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هیجانی ،تواناییهایی را شامل میشود از جمله توانایی برای برانگیختگی خود ،پایداری در مواقع شکست ،توانایی کنترل انگیزههای

تهای روانی خلق و خو ،توانایی اصرار ورزیدن
ناگهانی و تمایالت ،به تأخیر انداختن و ارضای تمایالت ،توانایی نظم بخشیدن به حال 

و امیدواری .گلمن معتقد است هوش بهر ( )IQدر بهترین حالت خود تنها عامل  02درصد از موفقیتهای زندگی است و  80درصد

تهایی است که هوش هیجانی را تشکیل
تها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهار 
موفقی 
یدهد(گلمن ، 995 1 ،ترجمه پارسا.)98 13 ،
م 

در دهههای اخیر توجه به استرس شغلی و مطالعه آن گسترش روز افزون یافته است .از جمله دلیل آن تأثیر استرس شغلی در بروز

یهای روان تنی (مانند فشار خون و مشکالت گوارشی) و همچنین شیوع استرس شغلی در سطح وسیع جامعه است؛ به طوری
بیمار 

که سازمان بهداشت جهانی ( )7891اعالم کرده است که نیمی از جمعیت کارمندان از شغل خود ناراضی هستند و  90درصد آنها
کهای
معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و  75درصد به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی به دنبال کم 

تهای مربوط به شغل است .اغلب،
روان پزشکی هستند .برخی مشاغل منابع تنش زای زیادی دارند که محصول نوع وظایف و مسؤولی 

حرفههایی که با خدمات انسانی سرو کار دارند از جمله مشاغل پر استرس ویژه ذکر شده اند(بدری گرگوری.) 1374 ،

در زمینه سالمت روان نیز یافتههایی وجود دارد که به طور تلویحی بر رابطه بین هوش هیجانی یا بعضی مؤلفههای آن با سالمت روانی
یورزد .به عنوان مثال ،در خصوص نقش هوش هیجانی در تعدیل استرس و ارتقای سالمت روانی شواهدی وجود دارد که
تأکید م 

یکند برخی مؤلفههای هوش هیجانی افراد را از استرس مصون داشته و به سازگاری بهتری منجر میشود .برای مثال توانایی
پیشنهاد م 

کنترل هیجان با گرایش به حفظ خلق مثبت ارتباط دارد و به پیشگیری از حاالت افسردگی منجر میشود (سیاروچی 1و همکاران،
 .) 2002امروزه پژوهشگران با توسل به تئوری هوش هیجانی و اجتماعی درصدد تبیین موفقیت تحصیلی و شغل هستند (گاردنر3891،؛

بار -اون 995 1، 2؛ سالوی و مایر  1990 ،؛ گلمن 995 1 ،نقل در بار اون –  .)0 00 2افرادی که هوش هیجانی پایین تری دارند ،در مواجهه

با استرس زاهای زندگی ،سازگاری و انطباق ضعیف تری خواهند داشت و در نتیجه بیشتر به افسردگی ،نا امیدی و دیگر پیامدهای

یدهند که
منفی زندگی مبتال میشوند .برعکس ،افرادی که هوش هیجانی باال دارند سبک زندگی خود را به گونه ای تغییر م 

پیامدهای منفی کمتری را تجربه کنند و در ایجاد و حفظ روابط کیفی باال نیز مهارت دارند .بطور کلی هوش هیجانی با وقایع و
یکند .برخی از اشکال هوش هیجانی
پیامدهای زندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و پیش بینی جنبههای گوناگون روزمره کمک م 

یشود .برای مثال توانایی کنترل هیجان با گرایش به حفظ خلق مثبت ارتباط
فرد را از استرس مصون داشته و منجر به سازگاری بهتر م 
یشود(سیاروچی وهمکاران.) 2001 ،
دارد و منجر به پیشگیری از حاالت افسردگی م 

یدهد هوش هیجانی و سالمت روانی با مؤلفههای فرسودگی شغلی ،ارتباط دارند (واتکینز 995 1،3؛ مسلش و جکسون،4
شواهد نشان م 

1891؛ کيلفدر 2001 ،5؛ سیاروچی و همکاران 2001 ،؛ زاف 2002 ،6؛ سياروچي و دیان 2002 ،؛ آستين و ساكلوفسکه 2004 ،7؛ اوکنیز و

و بلک .) 2005 ،8اسدي( )38 13در پژوهشي به بررسي رابطه بين هوش هيجاني ،فرسودگي شغلي و سالمت روان  150نفر از كاركنان

شركت ايران خودرو پرداخت .نتايج بيانگر اين بودند كه عامل هوش هيجاني نقش تع يي ن كننده اي در تب يي ن تغ يي رات و پراكندگي
1
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متغير فرسودگي شغلي ايفا مي كند و حدود  16درصد از تغ يي رات آن را تب يي ن مي كند .همچنين ،هوش هيجاني در حدود  50درصد از

لهاي سالمت روان و فرسودگي شغلي در تحليل
تغ يي رات و پراكندگي عامل سالمت روان را نيز تب يي ن مي كند ول كي ن رابطه بين عام 

رگرسيون معنادار نبودند .قاسملو( )6831در پژوهشی با عنوان رابطه هوش هيجاني با فرسودگي و سالمت عمومي معلمان شهرستان

خدابنده انجام شد (  188معلم مرد و زن شاغل در مقطع ابتدا يي ) نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي ،همچنين

هوش هيجاني و سالمت عمومي رابطه منفي و معنادار حاكم است .به بيان ديگر ،هر اندازه هوش هيجاني افراد باالتر باشد ،به همان
اندازه از فرسودگي شغلي كمتري رنج مي برند و از سالمت عمومي بيشتري بهره مند هستند .تغ يي رات فرسودگي شغلي و سالمت

عمومي از طريق هوش هيجاني ومؤلفههاي آن قابل پيش بيني است .مؤلفه خودكنترلي باالترين پيش بيني كننده تغ يي رات سالمت

عمومي و مؤلفه خودآگاهي باالترين پيش بيني كننده فرسودگي شغلي هستند .همچنين نتايج نشان دادند تفاوت معني داري بين زنان و
مردان از نظر هوش هيجاني و سالمت عمومي وجود ندارد ول كي ن از نظر فرسودگي شغلي مردان در هر سه مؤلفه فرسودگي شغلي

(خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و فقدان موفقيت فردي) باالتر از زنان مي باشند .در تحقيقي كه بيرامي ،هاشمی ،قهرمان زاده و

عالئی (  ) 1390با عنوان رابطه سالمت روان شناختي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستانهاي دولتي تبريز بر روي

 300پرستار با سابقه كاري بيش از  5سال انجام دادند ،يافتهها نشان داد كه متغيرهاي سالمت روان شناختي و هوش هيجاني نقش معني

داري در پيش بيني تغ يي رات فرسودگي شغلي پرستاران دارند ،اين دو متغير  12درصد از تغ يي رات فرسودگي شغلي را پيش بيني كردند.
همچنين ،بين هوش هيجاني و سالمت رواني نيز همبستگي وجود داشت.

با توجه به مطالب و مرور اجمالی ادبیات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ،در این تحقیق تالش شده است به بررسی رابطه هوش
هیجانی و سالمت روانی با مؤلفههای فرسودگی شغلی در زنان و مردان شاغل در دادگستری شهر تهران پرداخته شود .با توجه به

عنوان تحقیق و اهداف آن ،فرضیههای زیر آزمون شدند.

 -1براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان فرسودگی عاطفی مردان را پيش بيني كرد.
 -2براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان مسخ شخصیت مردان را پيش بيني كرد.

 -3براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان کاهش موفقیت فردی مردان را پيش بيني كرد.
 -4براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان فرسودگی عاطفی زنان را پيش بيني كرد.
 -5براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان مسخ شخصیت زنان را پيش بيني كرد.

 -6براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان کاهش موفقیت فردی زنان را پيش بيني كرد.
متغیرهای تحقیق

*هوش هيجاني  :توانایی فرد در بازبینی هیجانها و احساسات خود ،تمایز میان آنها و بکارگیری این اطالعات در جهت هدایت
افکار و واکنشهای خود است (ماير و سالوي.) 1990 ،

* فرسودگي شغلي :فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و نشانگانی است مرکب از

خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد تصویر منفی از خود ،نگرش منفی نسبت به شغل ،فقدان احساس ارتباط با مراجعان به
یهای جسمانی و روحی سوق دهد و فرد را به باالترین
یباشد .این نشانگان ممکن است فرد را به سوی انواع بیمار 
هنگام انجام م 

مرحله خستگی عاطفی و روانی برساند(مسلش و جکسون.)1891 ،
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مؤلفههای فرسودگی شغلی

یهای عاطفی شخص مربوط است .سطح انگیزشی باال در اثر فرسودگی از
 )1تحلیل يافتگي یا خستگی عاطفی :1به از دست رفتن انرژ 
یشود.
بین میرود و انجام کار برای او خسته کننده م 

یگردد.
)2مسخ شخصیت :2در حرفههای خدمات انسانی به صورت تعامل با مردم به صورت یک شی ،آشکار م 

یکند عملکرد وی همراه با موفقیت نیست؛ یا به عبارتی عملکرد ادراکی مطرح میباشد نه
 )3کاهش موفقیت فردی : 3فرد احساس م 
عملکرد واقعی .

*سالمت روانی :مفهوم سالمت روانی شامل احساس دروني خوب بودن و اطمينان ازكارآمدي خود ،اتكاء به خود ،ظرفيت رقابت،

وابستگي بين نسلي 4و خودشكوفا يي توانایيهای بالقوه فكري و هيجاني و غيره مي باشد (گزارش جهاني سالمت .) 2001 ،

رو ش

این تحقیق بر مبنای مفروضههای تحقیقات همبستگی استوار بوده که طی آن ارتباط متغیرهای هوش هیجانی و سالمت روانی با

مؤلفههای فرسودگی شغلی سنجيده شده است.

جامعه تحقیق ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقیق ،کلیه کارکنان شاغل(زن و مرد) در دادگستری شهر تهران در سال  1390بود .با توجه به نوع متغيرهاي مورد

مطالعه که از نوع کمي هستند ،براي برآورد حجم نمونه آماري از فرمول کوکران در سطح احتمال  0/ 01و آزمون دو دامنه و انحراف

معيار مطالعات قبلي حداقل حجم نمونه  168نفر برآورد شد که به منظور دستيابي به نرخ پاسخ پيش بيني شده حجم نمونه تا  002نفر
افزايش داده شد .در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله اي استفاده شد.
ابزار اندازه گیری

در این مطالعه براساس نوع متغیرهای مورد نظر ،به منظور سنجش و اندازه گیری آنها از سه مقیاس به شرح زیر استفاده شد.

 )1پرسشنامه هوش هیجانی شوت :این پرسشنامه خود از  33جمله توصیفی برای سنجش هوش هیجانی (عاطفی) تهیه شده است

و براساس الگوی هوش هیجانی مایر وسالوی (  ) 1990طراحی و ساخته شده است .این مقیاس به ارزیابی هوش عاطفی به صورت کلی
یپردازد.
و چهار خرده عامل هوش عاطفی (ادراك عاطفي ،اداره عواطف مرتبط با خود ،اداره عواطف ديگران ،بهره وري عاطفي) م 

سیاروچی وهمکاران ( )0 00 2ضریب اعتبار تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 84گزارش کرده است .محمدی و خسرو
جاوید ( )1831نیز اعتبار درونی این تست را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 84و  0/ 81گزارش دادند (محمدي.)6831،

 )2پرسشنامه سالمت روانی گلد برگ( :)GHQاین پرسشنامه اولين بار توسط گلدبرگ در سال  72 91تنظيم گرديد و داراي

سه فرم  28 ، 12و  60سؤالي است .اين پرسشنامه ،براي شناسا يي افراد با مشكالت رواني به كارمي رود .فرم  28سؤالي اين پرسشنامه
یباشد و هر مقياس هفت پرسش دارد كه چهار دسته از اختالالت غيرسا كي وت كي
داراي چهار مقياس  A, B, C, Dم 

شامل :نشانگان

جسماني ،اضطراب ،اختالالت خواب ،اختالل در كاركردهاي اجتماعی و افسردگي و گرايش به خودكشي را اندازه گيري مي

كند(نجفي .) 1379 ،گلدبرگ و همکاران ( ) 72 91همسانی درونی آزمون  GHQرا با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 64گزارش
کرده اند .در پژوهش چن ( ) 995 1که شکل  28سوالی پرسشنامه بر روي  1803نفر دانش آموز دبیرستانی در هنگ کنگ اجرا شد،

1

-Emotional exhaustion
-Depersonalization
3
-Reduce personsl accommplishment
4
-Intergenerational dependence
2
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سهای نشانههای بدنی برابر  ،0/ 67برای زیر مقیاس اضطراب برابر  0/ 71وعالئم افسردگی 0/ 91
ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیا 

و برای کل مقیاس که نشان دهنده سالمت روانی است برابر  0/ 85گزارش میکند(هومن .) 1377 ،نجفي پايا يي آزمون سالمت عمومي

را با روش آزمون – آزمون مجدد برابر  0/ 98به دست آورد .همچنين حساسيت  ،ويژگي و ميزان كلي اشتباه طبقه بندي با نقطه برش
 22را به ترتيب  % 74 ، % 88و  % 02گزارش کرد (نجفي.) 1379 ،

 )3پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش( :)MBIاین پرسشنامه ،شامل سه مقیاس اندازه گیری مستقل است که از  22ماده جداگانه

یسنجد 9 .ماده به تحلیل رفتگی هیجانی5 ،
شها تشکیل شده و جنبههای مختلف سندرم فرسودگی شغلی را م 
درباره احساسها و نگر 

ماده به مسخ شخصیت و  8ماده به احساس کفایت شخصی میپردازد .فراوانی این احساسات با نمراتی از صفر (هرگز) تا شش (هر
از خرده تستها محاسبه كردند كه پايا يي دروني پرسشنامه با

یشود .مسلش و جكسون پايا يي دروني را براي هر كي
روز) سنجیده م 

ضريب آلفاي كرونباخ 0 / 71تا  / 90و ضریب باز آزمایی آن  0/ 60تا  0/ 80گزارش شده است و پايا يي دروني براي .خستگی عاطفی
یباشد (مسلش ، 1993 ،نقل از عبدی ماسوله و همکاران.)6831،
 ،r = 0/ 90مسخ شخصیت  r =0/97و موفقیت فردی  r = 0/ 71م 

نجفي(  ، ) 1379پايا يي اين آزمون را از طريق ضريب آلفاي كرونباخ ،برابر با 0/ 86بدست آوردند .براي خرده تستها نيز اين ضرايب
به ترتيب 0/38، 0/ 78 ،0/98گزارش كردند (نجفي.) 1379 ،

یافتهها

در اين تحقيق ،متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نوع دادههاي جمع آوري شده ،به منظور توصيف آنان از شاخصهاي گرایش

مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها استفاده شد .در مرحله تحليل آماري ،با توجه به ماهيت مقياس اندازهگيري كه از نوع فاصلهاي

است و فرضيههاي تحقيق براي تحليل دادهها حسب مورد از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان استفاده شد.
محاسبات انجام شده در جدولهای  1تا  8ارائه شده است.

صهاي توصيفي نمرههاي کل شركت كنندگان در آزمون فرسوگی شغلی ،سالمت
جدول :1خالصه شاخ 
(  N =) 200روانی و هوش هیجانی

متغيرها

ميانگين

فرسودگی عاطفی

18 / 05

کاهش موفقیت فردی

36 / 52

هوش هیجانی

641/ 87

مسخ شخصیت
سالمت روانی

انحراف معيار

كجي

11/ 07

0/ 857

9/ 33

-0/ 331

3/ 68

4/ 09

21 / 34

10 / 22

02/ 24

1/ 86 1

0/ 669

-0/ 921

كشيدگي
0/ 309

0/ 755

-0/ 362
0/ 039

0/117

براساس اطالعات جدول  ،1توزيع نمرههاي کل شرکت کنندگان در آزمونهاي فرسودگی شغلی (سه مولفه فرسودگی عاطفی ،مسخ

صهاي مختلف توصيفي اعم از ميانگين ،انحراف معيار،
شخصیت و کاهش موفقیت فردی) ،سالمت روانی و هوش هیجانی شاخ 

صهاي كجي و كشيدگي نشان مي دهد كه توزيع نمرههاي گروه نمونه در متغيرهاي اندازه گيري شده به توزیع نرمال ميل دارد.
شاخ 
جدول  :2خالصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرها

متغيرها
فرسودگی عاطفی
مسخ شخصیت
کاهش موفقیت فردی

سالمت روانی

r
∗∗ 0/ 470

متغيرها
فرسودگی عاطفی
مسخ شخصیت

∗∗ 0/8 30

کاهش موفقیت فردی

∗∗ -0/ 289

01

p <0/؛ ∗∗

هوش هیجانی

r
∗∗-0/062
∗∗ -0/ 337
∗∗0/714

107

رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی...

با توجه به ضرايب به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه بين متغير سالمت رواني و مولفههاي فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت

همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد (  ،)p <0/ 01اما بین متغیر کاهش موفقیت فردی و سالمت روانی همبستگی منفی و معنادار به

دست آمد(  .)p <0/ 01در مورد هوش هیجانی همبستگی آن با فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت منفي و معنادار (  ،)p <0/ 01اما
بین متغیر کاهش موفقیت فردی و هوش هیجانی همبستگی مثبت به دست آمد( .)p <0/ 01

فرضيه اول :براساس هوش هیجانی و سالمت روانی مي توان فرسودگی عاطفی مردان را پيش بيني كرد.

جدول  : 3خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني فرسودگی عاطفی کارکنان مرد براساس سالمت روانی و هوش هیجانی () n= 22 1
متغير وابسته :فرسودگی عاطفی

پيش بيني كنندهها

ضرايب استاندارد نشده

عدد ثابت

51/ 480

سالمت روانی

0/ 423

0/ 397

هوش هیجانی

-0/ 053

-0/ 103

∗∗  p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

t

ضرايب استاندارد شده
-

∗∗ F = 13 /441؛ = 0/ 180

∗ 2/ 008
∗∗ 4/8 37
-1/ 134

R2

تعديل شده ؛ 194

R 2 =0/

؛ R=0/144

2
همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  )0/ 194بدين معني است كه  19 /4درصد از واريانس متغير

فرسودگی عاطفی مردان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 19 /4 ،درصد از پراكندگي

مشاهده شده در متغير فرسودگی عاطفی مردان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/144نيز نشان دهنده آن
است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده ( ) 13 /441در سطح

اطمينان حداقل  99درصد معنادار است.بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير

فرسودگی عاطفی همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه تنها متغير سالمت

روانی با فرسودگی عاطفی همبستگي معنادار دارد .عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغير سالمت روانی با فرسودگی

عاطفی همبستگي مثبت و معنادار دارد .در نهايت ،با توجه به ضرايب به دست آمده مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب

رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد :

(سالمت روانی) (Y = 51/ 480 + 0/ 423فرسودگی عاطفی مردان)

فرضيه دوم  :براساس هوش هیجانی و سالمت روانی مي توان مسخ شخصیت مردان را پيش بيني كرد.

جدول : 4خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني مسخ شخصیت کارکنان مرد براساس سالمت روانی و هوش هیجانی ()n= 22 1

∗∗

متغير وابسته :مسخ شخصیت

پيش بيني كنندهها

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

عدد ثابت

10 /968

-

سالمت روانی

0/ 075

0/ 190

هوش هیجانی

-0/ 060

-0/413
∗∗  F =11/ 385؛ = 0/ 158

 p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

t
∗∗ 3/ 730
∗ 2/ 063
∗∗ -3/ 421

R2

تعديل شده ؛ 173

R 2 =0/

؛ R=0/614

2

همان طور كه در جدول مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  )0/ 173بدين معني است كه  17 /3درصد از واريانس متغير مسخ

شخصیت مردان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی تب يي ن مي شود .به عبارتي 17 /3درصد از پراكندگي مشاهده شده در

متغير مسخ شخصیت مردان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/614نيز نشان دهنده آن است كه مدل

رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده (  )11/ 385در سطح اطمينان حداقل

08 1
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 99درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير مسخ شخصیت

همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه هر دو متغير سالمت روانی و هوش

هیجانی با مسخ شخصیت همبستگي معنادار دارند .ازسویی عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغير سالمت روانی با

مسخ شخصیت همبستگي مثبت و معنادار دارد .حال آنکه ،این همبستگی در مورد هوش هیجانی منفی و معنادار است .و معادله

رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين میشود:

(هوش هیجانی) ( - 0/ 060سالمت روانی) (Y = 10 /968 + 0/ 075مسخ شخصیت مردان)

فرضيه سوم :براساس هوش هیجانی و سالمت روانی مي توان کاهش موفقیت فردی مردان را پيش بيني كرد.

جدول : 5خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني کاهش موفقیت فردی کارکنان مرد براساس سالمت روانی و هوش هیجانی ()n= 22 1
پيش بيني كنندهها
عدد ثابت
سال ناور تم یی
هوش هیجانی

ضرايب استاندارد نشده
61/8 32

t

ضرايب استاندارد شده
-

0/ 55 1

∗2/171

0/ 322

-0/ 087

∗∗  p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

متغير وابسته :کاهش موفقیت فردی

∗∗3/014

-0/ 087
∗∗  F =8/ 057؛ = 0/311

-0/ 921

R2

تعديل شده ؛ 129

R 2 =0/

؛ R=0/ 359

2
همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  )0/ 129بیانگر این است كه  12 /9درصد از واريانس متغير

کاهش موفقیت فردی مردان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 12 /9 ،درصد از پراكندگي

مشاهده شده در متغير کاهش موفقیت فردی مردان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 359نيز حاکی از آن
است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود و نسبت  Fمحاسبه شده (  )8/ 057در سطح اطمينان حداقل

 99درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير کاهش موفقیت فردی

همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه تنها متغير هوش هیجانی با کاهش

موفقیت فردی همبستگي معنادار دارد.عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغير سالمت روانی با کاهش موفقیت فردی
همبستگي مثبت و معنادار دارد .در نهايت ،مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير

تدوين كرد :

(سالمت روانی)(Y = 61/8 32 + 0/ 55 1کاهش موفقیت مردان)

فرضيه چهارم :براساس هوش هیجانی و سالمت روانی مي توان فرسودگی عاطفی زنان را پيش بيني كرد.

جدول : 6خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني فرسودگی عاطفی کارکنان زن براساس سالمت روانی و هوش هیجانی ( )n= 88
پيش بيني كنندهها

ضرايب استاندارد نشده

متغير وابسته :فرسودگی عاطفی
ضرايب استاندارد شده

عدد ثابت

23 / 025

سالمت روانی

0/ 456

0/ 420

هوش هیجانی

-0/ 089

-0/ 158

∗∗  p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

-

∗∗  F = 14 / 276؛ = 0/ 234

t
∗ 2/ 369
∗∗4/841
-1/1 56

R2

تعديل شده ؛ 251

R 2 =0/

؛ R=0/1 50

2
همان طور كه در جدول مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  )0/ 251بدين معني است كه 25 /1درصد از واريانس متغير

فرسودگی عاطفی زنان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 25 /1 ،درصد از پراكندگي
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مشاهده شده در متغير فرسودگی عاطفی زنان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/1 50نيز بیانگر آن است

كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده (  ) 14 / 276در سطح

اطمينان حداقل  99درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير

فرسودگی عاطفی همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه تنها متغير سالمت

روانی با فرسودگی عاطفی همبستگي معنادار دارد.عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغير سالمت روانی با فرسودگی

عاطفی همبستگي مثبت و معنادار دارد .در نهايت ،معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير
یشود :
تدوين م 

(سالمت روانی) (Y = 23 / 025 + 0/ 456فرسودگی عاطفی زنان)

فرضيه پنجم  :براساس سالمت روانی و هوش هیجانی مي توان مسخ شخصیت زنان را پيش بيني كرد.

جدول : 7خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني مسخ شخصیت کارکنان زن براساس سالمت روانی و هوش هیجانی ( )n= 88
پيش بيني كنندهها

متغير وابسته :مسخ شخصیت
ضرايب استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده

عدد ثابت

8/ 277

سالمت روانی

0/ 099

0/142

هوش هیجانی

-0/540

-0/312

∗∗  p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

-

∗∗  F =7/ 026؛ = 0/ 122

t
∗2/101
∗2/812
-1/ 966

 R 2تعديل شده ؛ R 2 =0/241

؛ R=0/ 377

2
همان طور كه در جدول مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده ( )0/241بدين معني است كه  14 /2درصد از واريانس متغير مسخ

شخصیت زنان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 14 /2 ،درصد از پراكندگي مشاهده شده

در متغير مسخ شخصیت زنان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 377نيز نشان دهنده آن است كه مدل

رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .نسبت  Fمحاسبه شده (  )7/ 026در سطح اطمينان حداقل  99درصد

معنادار است و مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير مسخ شخصیت همبستگي معنادار وجود

دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه تنها متغير سالمت روانی با مسخ شخصیت همبستگي معنادار

دارد.عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغير سالمت روانی با مسخ شخصیت همبستگي مثبت و معنادار دارد.معادله

رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد :
(سالمت روانی) (Y = 8/ 277 + 0/ 099مسخ شخصیت زنان)

فرضيه ششم  :براساس هوش هیجانی و سالمت روانی مي توان کاهش موفقیت فردی زنان را پيش بيني كرد.

جدول  : 8خالصه تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني کاهش موفقیت فردی کارکنان زن براساس سالمت روانی و هوش هیجانی ( ) 88
پيش بيني كنندهها
عدد ثابت

سالمت روانی
هوش هیجانی
∗∗  p <0/ 01؛ ∗ p <0/ 05

ضرايب استاندارد نشده
12 / 422

-0/ 188

0/ 86 1

متغير وابسته :کاهش موفقیت فردی
ضرايب استاندارد شده
-

1/ 730

-0/ 226

∗-2/913

0/ 430
∗∗  F = 18 / 990؛ = 0/ 293

t

∗∗4/914
2

R

تعديل شده ؛ =0/ 309

2

R

؛ R=0/ 556
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2
همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  )0/ 309نشانگر این است كه  30 /9درصد از واريانس متغير

کاهش موفقیت فردی زنان توسط  2متغير سالمت روانی و هوش هیجانی قابل تب يي ن است .به عبارت ديگر 30 /9 ،درصد از پراكندگي

مشاهده شده در متغير کاهش موفقیت فردی زنان توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 556نيز نشان دهنده

آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .نسبت  Fمحاسبه شده (  ) 18 / 990در سطح اطمينان

حداقل  99درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي سالمت روانی و هوش هیجانی و متغير کاهش
موفقیت فردی همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه هر دو متغير سالمت

روانی و هوش هیجانی با کاهش موفقیت فردی همبستگي معنادار دارند .همچنین عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه

متغير سالمت روانی با کاهش موفقیت فردی همبستگي مثبت و معنادار دارد .در حالی که همبستگی بین هوش هیجانی و کاهش

موفقیت فردی منفی و معنادار بود .در نهايت ،مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير
تدوين كرد :

(سالمت روانی)( +0/ 86 1هوش هیجانی) (Y = 12 / 422 -0/ 188کاهش موفقیت فردی زنان)
بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون همزمان بیانگر این است که بین متغیرهای

سالمت روانی و هوش هیجانی(متغیرهای پیش بین) با مؤلفههای فرسودگی شغلی(متغیر مالک) همبستگی معنادار وجود دارد .بنابراین

در نهایت ،شواهد کافی برای تأیید هر یک از فرضیههای این پژوهش وجود دارد.نتايج بررسي فرضيه اول (جدول  )3نشان داد كه تنها

متغير سالمت روانی با فرسودگي عاطفي مردان همبستگي مثبت و معنادار دارد و اين بدين معنا است كه هرچه ميزان فرسودگي شغلي
در مردان بيشتر باشد سالمت روانی آنان بیشتر در معرض خطر قرار دارد .نتيجه به دست آمده از پژوهش حاضر با يافتههاي

محمدي( ،)6831عبدي ماسوله (  ،)78 13صابري ( )6831و يك لفدر (  ) 2001همخواني دارد.

نتیجه بررسی فرضیه دوم (جدول  )4نشان داد -1 :متغير سالمت روانی با مسخ شخصيت مردان همبستگي مثبت و معنادار دارد .در واقع
هرچه مسخ شخصيت در افراد بيشتر باشد سالمت رواني آنان را بيشتر در معرض خطر است .مسخ شخصيت ،پاسخ و تمايالت منفي،

سنگدالنه و بدبينانه نسبت به همكاران و مراجعين است و با گذشت زمان فرد دچار احساس گناه ،گوشه گيري ،كاهش كار و فعاليت

روزانه مي شود و در نهايت سالمت عمومي و رواني او مختل مي شود .این نتیجه با يافتههاي محمدي( ،)6831صابري( ،)78 13

سلیمانی (  ،)48 13ناستی زایی(  ،)28 13بدری گرگوری(  ،) 1374واتکینز( ، 995 1نقل از عبدی ماسوله ،)6831 ،مسلش و جکسون

( ،)1891يك لفدر(  ) 2001همخواني دارد -2 .بین هوش هیجانی با مسخ شخصیت مردان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد به عبارتي

افرادي كه از هوش هيجاني باالتري برخوردارند از كنش وري اجتماعي بهتري برخوردارند و ارتباط بهتري با مراجعان همكاران خود

برقرار مي سازند و نگرش مثبت و همدلي بيشتري با مراجعين دارند .به ميزان بيشتري احساس كارا يي و موفقيت مي كنند و روابط بهتر

و مناسب تري با ارباب رجوع و همكاران خود دارند .این یافته با یافتههای زاف(  ،) 2002فارمر ( )0 00 2و اسدي (  )38 13همخواني

دارد.

نتیجه بررسی فرضیه سوم(جدول  )5نشان داد متغير سالمت روانی با كاهش موفقيت فردي همبستگي مثبت و معنادار دارد .به عبارتی
یگیرد ،كه با یافته محمدی(،)6831
هرچه کاهش موفقیت فردی در مردان بیشتر باشد سالمت روانی آنان بیشتر در معرض خطر قرار م 

ناستی زایی(  )28 13و صاحب الزمانی(  )88 13همسو است .نتیجه بررسی فرضیه چهارم(جدول  )6حاکی از این است كه تنها متغير
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سالمت روانی با فرسودگی عاطفی همبستگي مثبت و معنادار دارد .به عبارتی هرچه فرسودگی عاطفی در زنان بیشتر باشد سالمت

یگیرد .نتایج بدست آمده با یافتههای خمرنیا(  ،)98 13بدری گرگوری (  ) 1374و مسلش و
روانی آنان بیشتر در معرض خطر قرار م 

جکسون ()1891همسو است.

نتیجه بررسی فرضیه پنجم(جدول  )7بیانگر این است صرف ًاًا متغير سالمت روانی با مسخ شخصیت زنان همبستگی مثبت و معنادار دارد.

در واقع هرچه مسخ شخصیت در زنان بیشتر باشد سالمت روانی آنان بیشتر در معرض خطر است .این یافته با یافته خمرنیا(  )98 13و

یبورسای(  ) 1379همخوانی دارد .بررسی فرضیه ششم (جدول  )8نشان داد  -1 :متغیر سالمت روانی با کاهش موفقیت فردی زنان
پیام 

همبستگی مثبت و معنادار دارد .به عبارتي هرچه ميزان فرسودگي شغلي در بعد کاهش موفقیت در زنان بيشتر باشد سالمت روانی آنان
یهای خود ،احساسات مبنی بر شکست و ناتوانی ،ازدست
بيشتر در معرض خطر قرار دارد .نارضایتی از کار ،نگرش منفی به توانای 

دادن قدرت تشخیص و درک ،حس دائمیاز اجحاف و استثمار و کاهش عملکرد شغلی به تدریج منجر به کاهش سالمت روان

یشود .این یافته با يافتههاي محمدي( )6831و پیامی بورسای(  ) 1379کام ًالًال همخواني دارد -2 .بین هوش هیجانی با کاهش موفقیت
م 

فردی زنان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد .به عبارتی هرچه هوش هیجانی زنان بیشتر باشد کمتر با کاهش موفقیت فردی مواجه

یهای خود ایمان داشته و همواره نگرش مثبت و سازنده ای نسبت به خود و شغل خویش
یشوند .افراد با هوش هیجانی باال به توانای 
م 
یدهند .نتیجه حاصل از این فرضیه با
دارند .این افراد کمترین نشانههای فرسودگی شغلی را در بعد کاهش موفقیت فردی نشان م 

یافتههای دلپسند(  ) 1390و بودنیک(  ، 2003نقل از دلپسند ) 1390 ،همخوانی دارد.
تهای پژوهش
محدودی 

 -عدم همسان سازی افراد نمونه براساس متغیرهای مداخله گر ی مثل :ساعت کاری ،سن ،وضعیت اقتصادی ،نوبت کاری ،سابقه

شهای آینده به این امر پرداخته و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
یشود در پژوه 
کاری و غیره که پیشنهاد م 

یشود از ابزار تکمیلی دیگری
 -از محدوديتهاي ديگر صرف ًاًا استفاده از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطالعات مي باشد ،که توصیه م 

همراه پرسشنامه نظیر مصاحبه نيز استفاده شود.

 -پژوهش حاضر فقط بر روی کارکنان دادگستری شهر تهران انجام شده است .با توجه به این که فرسودگی شغلی از عوامل دیگری

شهای سازمانی ،راهبردهای مدیریتی و ...تأثیر میپذیرد و این عوامل از سازمانی به سازمان دیگر
نظیر جو سازمانی ،سبک رهبری ،نق 

ییابد ،بنابراین باید در تعمیم نتایج آن به سازمانها دیگر و حتی سایر دادگستریها احتیاط کرد.
تغییر م 
شهای همبستگی است.
-از ديگر محدوديت دراين پژوهش ،محدودیت رو 

پیشنهادها

-از آنجا که پژوهش حاضر فقط بر روی کارکنان شهر تهران انجام شده است بنابراین عالوه بر این که در تعمیم نتایج به سایر

یشود که این تحقیق بر روی کارکنان دادگستری شهرهای دیگر نیز
دادگستریها و سازمانهای دیگر باید احتیاط نمود .پیشنهاد م 
انجام و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود.

 -بر اساس نتايج حاصل از بررسي فرضيههاي پژوهش به مسئوالن و مديران سازمانها و ارگانهاي دولتي پيشنهاد مي شود تا با تش يك ل

دورههاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان ،آنان را با مؤلفههاي فرسودگي شغلي ،سالمت روان ،هوش هيجاني ،راههاي مقابله با

فرسودگي شغلي ،مديريت هيجان ،روشهاي خودكنترلي و ...آشنا سازند تا ضمن كاهش فرسودگي شغلي كاركنان ،زمينه ارائه
خدمات انساني به شيوه مطلوب و بهينه فراهم شود.

طهاي کاري.
 -افزایش سطح آگاهی مدیران و مسئولین در زمینه برنامه ریزی مطلوب در جهت کاهش عوامل استرس زا در محی 

211

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  /51تابستان 392 1

منابع

اسدی ،ج .)38 13 ( .بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی و سالمت روان کارکنان شرکت ایران خودرو .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،.دانشگاه عالمه طباطبایی.

بدری گرگوری ،ر .) 1374 ( .سندرم روانشناختی فرسودگی شغلی معلمان و مکانیزمهای مقابله ای .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت
مدرس.

بيرامي،م ،.هاشمي ،ت ،.قهرمان زاده ،ع .و عالئي ،پ .)88 13 ( .بررسي رابطه سالمت روان شناختي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در
پرستاران بيمارستانهاي دولتي تبريز .مجله تحقيقات علوم رفتاري ،شماره .241 -741 ،2

پيامي بورساي ،م .)1831(.فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن شاغل در بيمارستانهاي شهر زنجان .مجله علمي دانشگاه
علوم پزش يك زنجان .شماره . 47 -15 ، 40

ترابي ،س .)28 13 (.بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد مديران  .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات.

خمرنیا،م، .تورانی،س .و محمدی،ر .)98 13 (.بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستانهاشمی نژاد .مجله
پزشکی هرمزگان .سال پانزدهم ،شماره سوم. 209 -712 ،

شهای مراقبت ویژه .مجله پرستاری
دلپسند ،م ،.نصیری پو ،ا ،.رئیسی،پ .و شهابی ،م .) 1390 (.رابطه هوش عاطفی با فرسودگی شغلی پرستاران بخ 
مراقبت ویژه .دوره  ،4شماره.97- 86 ،2

ده بزرگی ،غ .ر .و حدائق ،ر .)5831( .گرداب پنهان فرسودگی شغلی (عوامل ،پیشگیری و درمان) .چاپ اول .شیراز :نوید..
ساعتچی ،م .)6831( .روانشناسی صنعتی و سازمانی با نگرش کاربردی و بومی .چاپ اول .تهران:ويرايش.

ساعتچی ،م .)98 13 ( .بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی) .چاپ سوم .تهران :ویرایش.

سليماني ،ك .)48 13 ( .فرسودگي شغلي در كاركنان درماني روان پزش يك بيمارستان روزبه .مجله تازههاي علوم شناختي .شماره . 36 - 42 ،4

صابری ،م ،.صدر ،ش ،.قدیانی.م ،.یزدی ،م ، .بهادر ،ف .و شاهمرادی ،ح .)78 13 (.رابطه فرسودگی شغلی با سالمت عمومی قضات و دادیاران
شاغل در مراجع قضایی شهر تهران .مجله علمی پزشکی قانونی ،دوره  ، 14شماره. 92 -89 ،2

تهاي اجتماعي پرستاران شاغل در
صاحبالزماني،م ،.صفوي ،م .و فراهاني ،ح .)88 13 ( .بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با حماي 
بيمارستانهاي روانپزش يك شهر تهران .مجله علوم پزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،شماره . 206 -112 ،3

عبدی ماسوله،ف ،.کاویانی ،ح ،.خاقانی زاده ،م .و مومنی عراقی،ا .)6831(.بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان(مطالعه در  002پرستار).
مجله دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهران .دوره  65شماره . 65 - 75 .6

قاسملو ،ج .)6831( .رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و سالمت عمومی معلمان شهرستان خدابنده .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه پیام
نور تهران.

گلمن ،د .)98 13 ( .هوش هیجانی .ترجمه پارسا ،ن .چاپ ششم .تهران :رشد(.تاریخ چاپ اثر یه زبان اصلی.) 995 1 ،

محمدي  ،ش .)6831( .مقايسه مكانيسمهاي مقابله اي ،فرسودگي شغلي و سالمت روان در بين دبيران ايران و هند .فصلنامه نوآوريهاي آموزشي.
شماره  ،61سال پنجم.

ميراب زاده ،آ ، .ايراني،ش ، .سميعي ،م ،.فيض زاده ،گ .)6831(.فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در كارمندان بيمارستان روان پزش يك

رازي .ويژه نامه توانبخشي در بيمارها و اختالالت رواني ،شماره . 29

ناستي زا يي ،ن ،.واعظي،م ،.مالزهي،ا ،.و هزارمقدم .م .)78 13 (.بررسي رابطه فرسودگي شغلي با سالمت عمومي در كاركنان اداره كل مخابرات
شهر زاهدان .فصلنامه پژوهشي دانشكده بهداشت يزد ،سال هفتم شماره. 29 - 57 ،4

311

...رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی

 رابطه فرسودگي شغلي با سالمت روان در بين كاركنان مركز تحقيقات و توليد.) 1379 (. ف، و فیروز بخش.ک. س، صولتي دهكردي،. م،نجفي
. 34 - 41 ،2  شماره،2 سال. مجله دانشگاه علوم پزش يك شهركرد..سوخت هسته اي اصفهان

 حوزه، گزارش پژوهی.استاندارد سازی پرسشنامه سالمت عمومی بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم.) 1377 (. ع،هومن
. مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران،معاونت دانشجویی و فرهنگی

Austine. E. J., & Saklofske,D., H., Huang, S. H. S., & Mackenny, D. (2004). Measurement of trait
emotional intelligence:testing and cross – validating. A modified version of N.S. Schuttele, et
al.(1998) Measure personality and Individual Differences,36,555-562.
Bar – on, R. (2000).The handbook of emotional intelligence. Tossey – Bass, Wiley Company,
Sanfrancisco.
Ciarrochi,J., Chan, A.Y., Caputi,P., & Roberts, R.(2001)."Measuring emotional intelligence." In C
Ciarrochi,J.P.Forgas & J.D. Mayer (Eds), Emotional intelligenc in everyday life:a scientific
inquiry.(pp.25-45).Philadelphia,PA: Psychology Press.
Ciarrochi,J., Deane,F,P., & Anderson, S .(2002). Emotional intelligence moderates the relationship
between stress and mental health, 32(2) 197-209.
Farber, barry, (1983). Stress & burnout in the human service professions. New York :Perguon Press.
Farmer, S. (2000). The relationship of emotional intelligence to burnout and job satisfaction among
nurses in early practice. Dissertation Abstr Int.65(8):39-45.
Goleman, D. (1998).Working with emotional intelligence. NewYork: Bantam Books. Htt:// trochim,
cornel. Edu/ gallery / young / emotion.HtMl
Killfedder C J. Power K G, Wells T.J. (2001). Burnout in psychiatric nursing. Journal of Adranced
Nursing, 34:383-960.
Maslach, C., & Jakson, E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational
Behavior,2(2).
Okninzca,D & Black, J. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance
outcomes of leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 26(5),388399.
Salovey,P. & Mayer,J.D. (1990). Emotional intelligence. Journal of imagination and personality, 9(15),
185-211.
Watkins, E C,Mezydlosubich S L.(1995).Annual review career development, reciprocal non-work, work
interaction and womans’ workferce participations. Journal Vaca Behv, 47:24-31.
World Health Report, (2001) . Mental Health: New Understanding, New Hope, World Health
Organization.
Zapf, D.(2002). Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and conceptual
consideration, Journal of Human Resource Management Rewiew,12, 237-268.

