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 چکیده
بوا نقوش ایوانه  هود      نقش و فرسودگگ  غوي      یرابطه گرانبار تبیین ،پژوهش حاضرهدف 
 غواا   یاعه آاوار . جاباغد  ا  و از ندع همبستگ  فیتدص ت،ی. پژوهش از لحاظ ااهبدگگر عاطف  
بر اساس  طبقه ای نسب   تصاگف یبصدرت نمدنه برگار کهبدگ  نیغهر اسفرا ی دااع مان ابتنفر  052

نقش  یگرانبارهای پرسشنااه ابزار پژوهش . دندینفر به عندان نمدنه انتخاب گرگ 250 فرادل کدکران
بدگ. ( 0222ایدز و فارنهام )پتر  ( و هد  عاطف2825اس چ )  غي   (، فرسدگگ0222راگ و همکاران )

 به ترتیو  کرونباخ  یرو  آلفا قیاز طر ی ایو پا دیاز خبرگان رسنفر  22 دتائی به ها پرسشنااه ی روا
 SPSS 05و  Smart PLS 2/0 ینرم افزارهوا   هیها به وس بدست آاد. گاگه 2720و  2722 ،27.8
گر   با نقش ایانه  هد  عاطف  غي   نقش و فرسدگگ یرانباربین گ یافته ها نشان گاگ. غد  یتح 

 نیاسوتاندارگ غوده بو    ریاسو   یوجدگ گارگ. ضور  یگرصد رابطه اعناگار 85 نانیاع مان گر سطح اطم
نقوش   ی)اثبت( گرانبار میاستق ریغده که نشان از تاث 27622برابر   غي   نقش و فرسدگگ یگرانبار

نقوش و هود     یگرانبوار  نیغوده بو   اسوتاندارگ  ریاس  یضر نی. همچنباغد  ا  غي   بر فرسدگگ
 ریاس  یضر نیگو عاا  گارگ. همچن نیا نینشان از رابطه اعکدس ب که غده – 27282برابر   عاطف

 . غد – 27528برابر   غي   و فرسدگگ  هد  عاطف نیاستاندارگ غده ب

 

  .هد  عاطف ، غي   نقش، فرسدگگ یگرانبار :یدیکلمات کل

                                                 
 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایراندانش آموخته . 1
 (. استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران )نویسنده مسئول2
 رانی، اتهران ،یدانشگاه آزاد اسالم ، واحد تهران مرکزی،ییستثناو ا یعموم یگروه روانشناس.استادیار  3
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 مقدمه
اساس  انسان نظیر تحرک روان  و بدن ، تعاا  اجتماع ، اعتماگ به نفس و کار ا  تداند نیازهای 

تدانمندی را ارضاء کند. با وجدگ این، کار ا  تداند انبع فشار عمده ای نیز باغد. یک  از افاهیم  که 
گر سال های اخیر تدجه روان غناسان سازاان  را به خدگ اعطدف ساخته، از راوق افتواگن، سسوت  و    

: 2282و همکواران،    دی غي  است که اصطالحا فرسدگگ  غي    ناایده ا  غدگ )ااانرخدت اتص
(. .022و همکواران،   2)آگدیوائد  اسوت  اودت   اسوترس طود ن   بوه  واکنش کی  غي   (. فرسدگگ2

 یفورگ  انیا یادت به استرسها  طد ن یاست که بر اثر پاسخها  سندرم روانشناخت کی  فرسدگگ
و کاهش بهداغت  رانهیکناره گ یرفتارها ف،یضع  و انهر به عم کرگ غي  نددندیپ  به وقدع ا اناز
امکون اسوت     سوازاان  فرسدگگ  غي   گر سطح. (.28: 0222و همکاران ،  0غدگ )اس چ  ا  روان

(. 0225و همکواران،  2)اای یوا اشک  اداجه غودند   با به اهداف غان  ابیگست یباعث غدگ که افراگ برا
اجتماع  کوه زاوان و انورقی قابو  االحظوه ای را       -کارکنان اراکز خداات اشاهده  غده است که 

از   کی زیصرف کمک به سایرین ا  کنند، به سهدلت گچار فرسدگگ  غي   ا  غدند. غي  اع م  ن
از افراگ از جم ه گانوش    عیوس فیوکار گاغتن با ط سر  یغدگ که به گل  احسدب ا  اشاغ  خداات

تداند باعث   کند که گر گرازادت ا  ا  یرا بر اع مان تحم یاگیر و استرس زو...فشا نیلدادزان، واآ
اعمد  از لحاظ جسمان ، عواطف  و   ،فرسدگگ  غدگ. اع مان  که فرسدگگ  غي   را تهربه ا  کنند

 وبرونگرغ  خسته هستند و به تدریج احساس ا  کنند که نم  تدانند با کالس گرس و گانش آادز ر
انف  نسبت به گانش آادز، احیط کاری و ... پیدا ا  کنند و به ایون ترتیو  روابوط    غدند، نگرغهای 

بر این اساس تدجوه بوه ادلفوه     (.02: 2222 ، رنج آور ا  غدگ )جهان ،اع م و گانش آادز و همکاران
 های اثرگذار بر فرسدگگ  غي   گر جااعه اع مان ضروری به نظر ا  رسد.

  طو یاح یاز جم وه احورک هوا   ( نشان ا  گهود  2822) 2یدرتحقیقات گدلمبیدسک  و ادنزن را
 است که غخص به آن اغوتيال   ازان غدگ، ندع غي   روان فشار تداند سب   که ا  اهم یفشارزا
تدانود سوب  عودار       او  گورگگ،  از حود  شیکار ب طیاز اح  ناغ  که اگر فشار روان ی. به طدرگارگ
کنود و بوه    دیرا تهد  اخاطره اندازگ، اهداف سازاانرا به  یو فرگ غدگ، سالات یبرا  و روان  جسم
نودع   نیو ا ریو گرگ  ندع کار خدگ به طیکه گر اح  افراگ غاغ  عم کرگ فرگ انهر غدگ. تیفیک کاهش

. به این توراکم و انباغوتگ  کوار اصوطالحا     گرگند  ا ابتال  غي   فشارها هستند، اغ   به فرسدگگ

                                                 
1. Aguayo  
2 .Maslach 
3 . Emilia 
4 . Golembiewski RT & Munzenrider 
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اسوت کوه بوا     ی عااو  فشوارزا   نقوش  یگرانبوار . (.2: 8022، 2انگی)اوا  گدیند « گرانباری نقش»
؛ 0228و همکاران،   0سایگر کارکنان رابطه گارگ )پ  زا از جم ه فرسدگگ  یآس  روانشناخت یواکنشها

 (.0222همکاران،و   2پرادچ
گرانباری نقش عبارت است از فراوان  وظایف یا به عبارت گیگر سنگین بدگن و زیاگ بدگن وظایف 

از عرصوه    کو ی یار(. گرانبو 2222: 2282و اصيرپدر ااسدله،   )براگران کاغان  اجتماع یک ادقعیت
کارکنان  یو نگرغها  است که به غدت حا ت روان  و سازاان یکار یها طیگر اح نیفشارآفر یها

تواثیر گرانبواری    یاریبسو  یها پژوهش (. 62: 2228و همکاران،   گهد )کاظم  قرار ا ریرا تحت تاث
هوای بوراگاران کاغوان  و اصويرپدر     تدان از پژوهشکه ا غي   را اثبات کرگه اند   فرسدگگبر  نقش

 نام برگ.  (2282) و همکاران انیصالح ( و2282)غدل  بندرریگ  زاگه و همکاران، (، 2282ااسدله )
  او   و روانو   آن عدم تعاگل جسم هیو گر سا یحرفه ا تینقش ادج  بر هم زگن اان یگرانبار

و  یعم کورگ  ی تدانوا  ،یکوار  تیو فیاانند ک یکار یاادهایبر پ  بیتخر اثرات هاگیو سپس با اگرگگ 
و کواهش    غوي   تیکاهش اعتماگ بوه نفوس، عودم رضوا     زه،یبه اهداف ادجبات کاهش انگ  ابیگست
(. گرانبواری نقوش گر افوراگ باعوث     255: 0222، 2هانکدکآورگ )چانگ و   کنترل را فراهم ا تیظرف

و از این طریق زاینه را برای تضعیف عم کرگ وظیفوه، تموایالت    دهرقی کاری آنها غکاهش سطح ان
همچنوین  (. 222: 0228و همکواران،   5خالقانه ورفتارهای ادن  سازاان  فراهم ا  سوازگ )باباکواس  

و 6 )ادلک دگغ  ا طیکارکنان گر اقاب ه با غرا  و عاطف  هانیه یروین فینقش باعث تضع یگرانبار
رسد با تنش غي   و فرسدگگ  گر این رهگذر یک  از عداا   که به نظر ا  (.2002: 0226همکاران، 

گر  افوراگ ی  تداناباغد، هد  عاطف  است. های اقاوات گر برابر تح ی  رفتگ  ا رابطه گارگ و از راه
بورای  و اسوتفاگه اناسو  و کارآاود از آن     گرانیگ و خدگ هاناتیاحساسات و ه میو تنظ انیب ، ابیارز
 کیو  جینتا(. .288،.عاطف  است )اایر و سالدویو عم  خدگ، ادضدع هد   شهیاند وکنترل تیهدا

 ، از زنودگ  تیاثبوت بور ارتقواء رضوا     رییتأث تداند  ا با  عاطف که هد   گهد  نشان ا  تحقیق
 (.52: 2،0222زافرا- ندا و لدپز) گاغته باغد  زندگ تیفیو ک  روان  ستیبهز

                                                 
1 . Ouyang 
2 .Piesah 
3 .Chopra 
4 . Chang & Hancock 
5.  Babakas 
6 . Mulki 
7 . Mayer & Salovey 
8 . Landa & López-Zafra 
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اند که از آن دگی از رابطه اعکدس هد  عاطف  و فرسدگگ  غي   حمایت کرگههای اتعپژوهش
(، تدان و همکاران 2286(، اراگی و همکاران )2286های گرست و همکاران )تدان از پژوهشجم ه ا 

 ( نام برگ. 0226( و لدپز و همکاران )0225و فارکاس ) 2(، ناتاغا2282زاگه )(، اکبرزاگه و نق 2285)
گر  اهارتهای غیرغناخت  است که تدانای  ادفقیت فرگ را ها وطف  یک گسته از تدانای هد  عا

ااروزه  (..2: 2282زاگه، )اکبرزاگه و نق  گهداقاب ه با فشارها و اقتضاهای احیط  افزایش ا 
و غي  گارگ )حسن   گر زندگ تیبر ادفق ای سهم قاب  االحظه  پژوهشگران اعتقدند هد  عاطف

هد  هیهان  ( گر پژوهش  عندان گاغتند که 0226و همکاران ) 0لدپز(. 280: 2282همکاران، زاگه و 
آید. هد  هیهان  با ادیریت ا  عندان یک عاا  حمایت  گر برابر فشارهای کاری به غمار به

آنان از اثرات انف  فشارهای غي    و احساسات کارکنان و تسهی  تباگل احساسات اثبت بین عداطف
 نشان( نیز 0226و همکاران ) 2. روجرزفرسدگگ  زوگ هنگام اقاوم ا  سازگ ، آنان را گر برابرکاسته
گارای تعااالت اجتماع  با  از هد  هیهان  تدانمند و  که افراگ بهره اند از سالات  خدب و گاگند

، گرفته گر احیط کاری رویای  با اشکالت اربدط به زندگ ، جااعه و حت  تنش صدرت اثبت گر
 .برخدرگار هستند

 - سوالات روانو   بور  یرگوذار یتاث های از راه  کیکه  کند  ا تیتصدر را تقد نیا هاارور پژوهش
گاغته   عاطف  و خستگ  گر کاهش فرسدگگ  نقش اهم تداند  ا کهاست   هد  عاطف ، اجتماع
 گرگید.  بر این اساس گر پژوهش حاضر، هد  عاطف  به عندان اتيیر ایانه  وارگ تحقیق .باغد

ای اداجه هستند، اشکالت  اانند اع مان به واسطه ااهیت غي   خدگ، با اشکالت عدیده
های پرجمعیت. این آادزان، حقدق و ازایای ناکاف  و کالسپرحهم  کار، افت تحصی   گانش

 اشکالت همگ  بر سالات آنها تاثیر گذار بدگه و با استمرار این اشکالت آسی  پذیری آنها را با 
ها نشان گاگه است گر احیط برگه و نهایتا امکن است انهر به فرسدگگ  غي   آنان غدگ. بررس 

تداند بر تداند پیاادهای انف  زیاگی گاغته باغد. و این ادضدع ا ادرسه فرسدگگ  غي   اع مان ا 
غدگ   روابط آنان با گانش آادزان تاثیر انف  گاغته و گر نتیهه به کاهش کیفیت آادز  انهر

(؛ لذا اساله اص   پژوهش حاضر این است که آیا بین گرانباری 285: 0226و همکاران،  2)هاکانن
   گر اع مان  رابطه ای برقرار ا  باغد؟هد  عاطف  انهینقش  ا نقش و فرسدگگ  غي   با

 

                                                 
1 . Năstasă & Fărcas 
2. Lopez 
3. Rogers 
4 . Hakanen 
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 پژوهش عبارتند از: نیا  ادضدع یانهام غده گر حدزه  یپژوهش ها  برخ
)ابهام نقش، تعار  نقش و   غي  یزا عداا  استرسان گاگ که ( نش.228غالاحسین  )

  غي   بر فرسدگگ یاثبت و اعناگار ریو تاث  بر عم کرگ غي  یو اعناگار  انف رینقش( تاث یگرانبار
  نقش با خستگ یگرانبار نیب( به این نتیهه گست یافتند که .228سراجان و همای  ). گذارند  ا
رابطه اثبت و   غي   و نمره ک  فرسدگگ یفرگ تین ادفقو فقدا تیاسخ غخص ، هانیه
هد  هیهان  و ( گر پژوهش خدگ بیان گاغتند که 2286گرست و همکاران ). گاغت گاروجدگ اعن

 . گرصد ارتباط اعناگاری با یکدیگر نداغتند 5فرسدگگ  غي   گر سطح خطای 
هد  هیهان  و فرسدگگ   رابطه(، گر پژوهش خدگ اقدام به بررس  2285صدوق  و زرجین  )

نتایج تح ی  رگرسیدن همزاان نشان گاگ که نمدگند.  غي   اع مان زن اقطع اتدسطه غهرستان ساوه
هیهان  با فرسدگگ  غي   اع مان رابطه اعکدس و اعناگاری گارگ. از بین اؤلفه های هد   هد 
ي   اع مان را پیش بین  بیان هیهان ا  تداند به طرز اعناگاری فرسدگگ  غ و ارزیاب  ،هیهان 
ین هد  هیهان  و خستگ  هیهان  و اسخ ( نشان گاگ ب2285نتایج تحقیق تدان و همکاران )نماید. 

غخصیت پرستاران ارتباط انف  اعن  گار آااری و همچنین بین هد  هیهان  و کفایت غخص   
 ارتباط اثبت اعن  گاری اشاهده غد.

و   هانیه  و خستگ  هانیهد  ه نیب( نشان گاگ 2282یافته های حارث آباگی و همکاران )
 تیو کفا  هانیهد  ه نیبااا گر جهت اعکدس وجدگ گاغت  گار اعن  ارتباط تیاسخ غخص

 .نشد افتی یارتباط اعناگار آاار  غخص
هد  عاطف  و راهبرگهای اقاب ه با استرس از ( بیان گاغتند که 2282زاگه و همکاران )حسن

از   نتایج حاص. اثر بگذارند تدانند بر کاهش فشارهای ناغ  از تنیدگ د که ا جم ه عداا   هستن
ه هد  عاطف  ابتدا اؤلفه خدگ ادیریت  و سپس فحاک  از این است که از چهار اؤل تتح ی  اطالعا
گرصد  28اهمدع    گاغته بطدری که گر يبیشترین نقش را گر فرسدگگ  غ تارتباطا اؤلفه ادیریت
( نشان 2282و همکاران ) یریپژوهش باباا  جینتااند. کارکنان نقش گاغتهي   سدگگ  غگر تبیین فر
  نقش با فرسدگگ ینقش، گرانبار تیغفاف ،ی برونگرا ، عیعدالت تدز ، استرس غي  نیگاگ که ب

که  افتیگست  ههینت نیگر پژوهش خدگ به ا زی( ن2282) یرابطه اعناگار وجدگ گارگ. ارتضد  غي 
  وجدگ گارگ. یگار  رابطه اثبت و اعن  غي   نقش با فرسدگگ یانبارم و تعار  نقش وگرابها نیب

گاری بین هد  عاطف  رابطه اعکدس اعن ( نشان گاگ که 2282زاگه )یافته های اکبرزاگه و نق 
ویژه خدگ آگاه ، همدل ، خدگ انگیزی گر  های هد  عاطف  بهدلفه. ابا فرسدگگ  اشاهده گرگید

 .گاری گاغتندفرسدگگ  نقش اعن  پیشبین 
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  فرسدگگ ، غي  یو گرانبار  ( نشان گاگ که استرس غي 2282و همکاران ) انیصالح یها افتهی
گر  نیوز ( 2282زاگه و همکواران )   گو یبنودر ر   کنود. غودل    او   نیشبیپ یرا بصدرت اعناگار  غي 

  کنند.  ا اغاره  غي   نقش با فرسدگگ یگرانبار نیبه رابطه اثبت ب  پژوهش
و   هود  عواطف   نیکوه بو   افتنود یگر( 2282و ق توا  و همکواران )   ( 2282گلپسند و همکاران )

( گر 2228ااواا  گارااوروگ و همکواران )    وجودگ گارگ.   یرابطه اعناگار  بصدرت انف  غي   فرسدگگ
فرسدگگ  پژوهش خدگ به این نتیهه رسیدند که رابطه اعناگاری بین استرس غي  ، گرانباری غي   با 

غي   وجدگ گارگ. نتایج تح ی  رگرسیدن نشان گاگ که استرس غي   و گرانبواری غوي   بوا همودیگر     
  کنند.قسمت  از واریانس فرسدگگ  غي   را تبیین ا 

تاثیر هد  عاطف  بر فرسدگگ  گر اراکز  "(، پژوهش  تحت عندان 0225) 2ناتاغا و فارکاس
ها نشان گاگ که هد  عاطف  تاثیر به سزای  گر و تح ی  گاگه انهام گاگند. تهزیه "ایبهداغت حرفه

فرسدگگ  اع مان و  "(، پژوهش  تحت عندان 0225) 0کاهش فرسدگگ  گارگ. آگینا کدلدایسچ 
انهام گاگ. این پژوهش بر روی اع مان رواانیای  انهام  "رابطه آن با هد  عاطف  و تیپ غخصیت 

گ  انف  و اعناگاری بین هد  عاطف  و فرغدگگ  غي   وجدگ پذیرفت و نتایج نشان گاگ که همبست
 گارگ.

فرسدگگ  غع   ایان اع مان اقطع " گر اطالعه(، 0222) 2های آکداد ف و اگدنماکینیافته
های اناسب  برای بیننشان گاگ که هد  هیهان ، استرس غي   و خدگاثربخش ، پیش "راهنمای 

 ری گارند.فرسدگگ  غي   بدگه و تاثیر اعناگا

هد   نیب( به این نتیهه گست یافتند که 0228و همکاران ) 5( و ریمر0222) 2اکرانز و برند
  غخص تیو کفا  هانیهد  ه نیو ب  رابطه انف تیو اسخ غخص  هانیه  و خستگ  هانیه

 . رابطه اثبت وجدگ گارگ
ات  پرگاخت، هد  عاطف  با تنش غي   و سال که به بررس  رابطه( 0222و همکاران ) 6غات
فرسدگگ  عاطف  و افت عم کرگ،  های هد  عاطف  با تنش غي  ، زوال غخصیت،از ادلفه هیچ یک
تدانمندیهای هد  عاطف ، به تنهای   این یافته ادید این است که هیچ یک از. نداگ ای نشانرابطه

 .تنش  و ناهنهاریهای عاطف  کاف  نیست برای کاهش انابع

                                                 
1. Natasha & Farcas 
2. Adina Colomeischi 
3. Akomolafe & Ogunmakin 
4. Ekermans & Brand  
5. Rimmer  
6. Schutte 
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هش خدگ که گر رابطه با ارتباط بین فرسدگگ  غي   و هد  هیهان  بدگ (، گر پژو0222) 2زاف
هیهان ، اسخ  های هیهان  با هرسه زیر عاا  فرسدگگ  غي  )خستگ قاب یتبیان گاغت که 

هدغمند، از نظر هیهان  به نحد اقبدل  غخصیت و احساس ادفقیت فرگی( رابطه گارگ و کارکنان
 .ان ا  اانندگر اا تری از عدار  فرسدگگ  غي  

هیهان  و تنش غي   پرستاران بخش های گاخ    بررس  هد  (، به0222و همکاران ) 0آگستد
اعن   بین هد  هیهان  با تنش غي   و فرسدگگ  عاطف ، رابطه ی اعکدس پرگاختند، نشان گاگ که

گسته از آن ( گر پژوهش خدگ به این نتیهه رسیدند که 0225و همکاران ) 2. گریتزگاری وجدگ گارگ
بدگند، کمترین نشانه های فرسدگگ  غي   را  پرستاران زن که از هد  هیهان  با ی  برخدرگار

 .نشان ا  گاگند

 

 قیتحق روش
. باغود   او   از ندع همبستگ  فیتدص تیاست، از نظر ااه یحاضر از نظر هدف، کاربرگ پژوهش
  نفر او  052بدگه که تعداگ آنها   مالگر استان خراسان غ نیغهر اسفرا ی اع مان ابتدا ،یجااعه آاار

 ننفور بوه عنودا    250 ،ی نسب طبقه ا  تصاگف یری. بر اساس فرادل کدکران و با رو  نمدنه گباغد
 پژوهش از سه پرسشنااه استفاگه غد.  نیاطالعات گر ا آوری جمع ی. برادندیانتخاب گرگ ینمدنه آاار

( استفاگه 0222پرسشنااه راگ و همکاران ) از ینقش: جهت سنهش گرانبار یپرسشنااه گرانبار-2
نقش تدسط  یپرسشنااه گرانبار ی ایغده است. پا  طراح ای نهیگز . کرتیل فیغد که بر اساس ط
 احاسبه غده بدگ. 2/.(، 0222راگ و همکاران )

ساخته غده  2825اع مان گر سال  یپرسشنااه برا نیاس چ: ا  غي   پرسشنااه فرسدگگ -0
-6-2-22-22-26-02 یها هی)گد  عاطف  که گر سه بعد خستگ باغد  سدال ا 00 یاست و گارا

-22-28-02یها هی)گد ی( و عم کرگ فرگ5-22-22-25-00یها هی)گد تی(، اسخ غخص2-0-2
 .تغده اس  ( طراح2-.-20-8-.2

ااگه تشکی  غده است که چهار بعد  22(: از 0222) پترایدز و فارنهام پرسشنااه هد  عاطف  -2
های و اهارت 2، گرک، ارزیاب  و اهار عداطف و هیهان های خدگ و گیگران5، خدگآگاه 2بین خدغ

                                                 
1. Zaph 
2. Augusto 
3. Gerits 
4. Optimism 
5. Self-awareness 
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  یضرای طراح  غده است. گزینه .سنهد. این پرسشنااه بر اساس طیف لیکرت را ا  0اجتماع 
 احاسبه غد. 27.22ی بازآزاابه رو  (0222و فارنهام ) دزیپتراتدسط   اعتبار پرسشنااه هد  عاطف

 نفر از اساتید اتخصص گارای روای  صدری و احتدای  ا  باغد. 22ها بر اساس نظر  شنااهپرس
برای انهام احاسبات آااری  بدست آاد.  20/2و 22/2، 8/2.  یکرونباخ به ترت یبه رو  آلفا ی ایپا

 استفاگه غد.  0/2نسخه   Smart PLSنرم افزار و  05نسخه  SPSSاز نرم افزار 
 

 یافته ها
نفر از  .0تعداگ ( زن ا  باغد. % 26/.نفر ) 2.( از نمدنه آااری ارگ و % 2/52فر )ن 22
گرصد( ارگ و  2/22نفر ) 22تعداگ  نیگارند که از ا پ میفدق گ التیگرصد(، تحص.22/2) انیپاسخگد
 نفر 82برابر  انیتعداگ پاسخگد زین سانسیل   ی. گر رگه تحصباغند  گرصد( زن ا 8/52نفر ) 22تعداگ 

. باغند  گرصد( زن ا 56/.نفر ) 52گرصد( ارگ و  2/22نفر ) 28تعداگ  نیگرصد(  بدگ. از ا 0/58)
گرصد(  2/20نفر ) 08تعداگ  نیهستند. از ا سانسیفدق ل التیتحص یگرصد( گارا 02نفر ) 25تعداگ 

  باغند.  گرصد( زن ا .0/2نفر ) 6ارگ بدگه و 
گ ت ساختاری استفاگه غده است که گر سه قال  جهت بررس  فرضیات تحقیق از رو  ادل اعا

-پذیرگ. برای بررس  براز  ادلگیری، ادل ساختاری و براز  ک   ادل انهام ا براز  ادل اندازه

 غدگ. گیری سه اعیار پایای ، روای  همگرا استفاگه ا های اندازه
لفای کرونباخ، پایای : پایای  از چهار طریق بررس  ضرای  بارهای عاا  ، ضرای  آ-2

 پذیرگ.پایای  ترکیب  و اقاگیر اغتراک  صدرت ا 

های یک الف( سنهش بارهای عاا  : بارهای عاا   از طریق احاسبه اقدار همبستگ  غاخص
باغد ادید این اط   است  2/2غدند که اگر این اقدار برابر یا بیشتر از سازه با آن سازه احاسبه ا 
گیری آن سازه بیشتر بدگه و پایای  گر صهایش از واریانس خطای اندازهکه واریانس بین سازه و غاخ

( ضرای  بارهای عاا   و ضرای  اسیر 2) گیری قاب  قبدل است. گر غک ادرگ آن ادل اندازه
تماا   2هستند نمایش گاگه غده است. با تدجه به غک   PLSاستاندارگ غده که خروج  نرم افزار 

های اتيیر سازه هد  عاطف ، بارهای بدگه ااا گر خصدص ادلفه 272ار بارهای عاا   با ی اقد
)اربدط به اتيیر گرک و ارزیاب  هیهان های خدگ و گیگران( و  .PAAو  PAA5های عاا   گدیه

                                                                                                                                  
1. Perception and assessment of affects in self and others 
2. Social skills 
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غده  272های اجتماع ( کمتر از اقدار )اربدط به اتيیر اهارت SOK2همچنین بار عاا   گدیه 
نشان  0گرگگ که نتایج آن گر غک  حذف غده و ادل اهدگا اجرا ا است لذا این سدا ت از ادل 

 گاگه غده است.

 
 بارهای عاا   و ضرای  اسیر استاندارگ غده ادل تحقیق-2غک 

بدگه  272های بار عاا   گارای اقاگیر بیشتر از اشخص است که تماا  ضری  0با تدجه به غک  
باغد. همچنین گر خصدص ضرای  اسیر باید عندان  و نشانگر این است که پایای  ادل قاب  قبدل ا

باغند. با تدجه به غک  گاغت که این ضرای  اسیر همان بتای استاندارگ غده گر رگرسیدن خط  ا 
اشخص است که رابطه اتيیر هد  عاطف  با اتيیرهای فرسدگگ  غي   و گرانباری نقش  0

 باغد.اعکدس ا 
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 هاسیر استاندارگ غده ادل تحقیق بعد از حذف گدیهبارهای عاا   و ضرای  ا -0غک  

ایزان ضری  آلفای کرونباخ و پایای  ترکیب   2: گر جدول 0و پایای  ترکیب  2ب( آلفای کرونباخ
-ا  2/.هر اتيیر ذکر غده است. از آنهائیکه تماا  اقاگیر آلفای کرونباخ و پایای  ترکیب  بزرگتر از 

 باغد.گیری از براز  اناسب  برخدرگار ا دازهباغند لذا اشخص است که ادل ان
 اقاگیر آلفای کرونباخ و پایای  ترکیب -2جدول

 ضری  آلفای کرونباخ پایای  ترکیب  نام اتيیر

 ROV 27662 27.82 گرانباری نقش

 .PAC 27228 27.8 عم کرگ فرگی

 DPS 27226 27226 اسخ غخصیت

 EMA 2728. 27268 خستگ  عاطف 

 JBU 27202 27222   فرسدگگ  غي

 SEA 27262 27202 خدگآگاه 

 PAA 27622 27.02 گرک و ارزیاب  هیهانها

 SOK 27.22 27228 های اجتماع اهارت

 OPT 27228 27.52 خد  بین 

 EMI 27.62 27202 هد  عاطف 

                                                 
1. Cronbachs Alpha 
2. Composite Reliability 
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ه گیری، روای  همگرا است کهای اندازهروای  همگرا: اعیار گوم از بررس  براز  ادل-ج
گین پرگازگ. اعیار ایانها( خدگ ا بررس  ایزان همبستگ  هر سازه با سدا ت )غاخصبه 

ین هر سازه با گهنده ایانگین واریانس به اغتراک گذاغته غده بواریانس استخراج نشده نشان
غاخصهای خدگ است.  فدرن  و  رکر2 )2822( اقدار اناس  برای ایانگین واریانس 

  اند. به با  را کاف  گانسته 2/2اند و اگنر و همکاران اقدار   ذکر نمدگهبه با 5/2استخراج  را 

 اعیار ایانگین واریانس استخراج غده اتيیرهای تحقیق-0جدول

 AVEاقدار  ام اتيیرن

 ROV 27522 گرانباری نقش

 PAC 27525 عم کرگ فرگی

 DPS 27620 اسخ غخصیت

 EMA 27582 خستگ  عاطف 

 JBU 27622 فرسدگگ  غي  

 SEA 27662 خدگآگاه 

 PAA 275.0 گرک و ارزیاب  هیهانها

 SOK 27620 های اجتماع اهارت

 OPT 27222 خد  بین 

 EMI 27668 هد  عاطف 

بدگه  2/2بیشتر از  AVEها گارای اقدارو از آنهائیکه تماا  سازه 0با تدجه به اقاگیر جدول 
 ناسب  برخدرگار است.گیری از براز  ااشخص است که ادل اندازه

( انهام غد. براز  ادل t-valuesتعیین براز  ادل با استفاگه از ضرای  اعناگاری ) اقاگیر -0
بیشتر بدگه تا  86/2به این صدرت است که این ضرای  باید از اقدار  tساختاری با استفاگه از ضرای  

های ماا  ضرای  اعناگاری سازهاعناگار بدگن آنها را تائید ساخت.ت %85بتدان گر سطح اطمینان 
 گهد. بدگه که براز  اناس  این قسمت از ادل را نشان ا  86/2تحقیق بیشتر از 

اعیاری است که نشان از تاثیر یک اتيیر R:0 یا  R Squaresبراز  ادل با استفاگه از اعیار -2
دان اقدار االک برای عن به 2/.6و  22/2و  28/2زا گارگ و سه اقدار زا بر یک اتيیر گرونبرون

(. با تدجه به 226، 2285غدگ )گاوری و همکاران،گر نظر گرفته ا  0Rاقاگیر ضعیف، اتدسط و قدی 

                                                 
1. Fornell & Larcker 
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بیشتر از  0Rاز آنهائیکه اقاگیر  2با تدجه به جدول  آورگه غده است. 2گر جدول  0Rاقاگیر 2غک 
 رگار است.تدان گفت ادل از براز  خدب  برخدباغند، لذا ا ا  22/2اقدار 
این اعیار قدرت  Q0 (Ston-Geisser Criterion:)بین  ادل با استفاگه از اعیار پیش-2
زا سه اقدار گر ادرگ یک سازه گرون  0Qسازگ و گر صدرت  که اقدار بین  ادل را اشخص ا پیش
سازه  بین  ضعیف، اتدسط و قدیرا کس  نماید، به ترتی  نشان از قدرت پیش 25/2و  25/2و  20/2

 آورگه غده است. 2های تحقیق گر جدول سازه 0Qزای اربدط به آن را گارگ. اقاگیر های برونیا سازه
بدگه و نشان از قدرت پیش  25/2اشخص است که اکثر اقاگیر بیش از 2با تدجه به اقاگیر جدول 

 بین  اتدسط و اناس  ادل گارگ.
 های تحقیق سازه 0Qو  0Rاقاگیر  -2جدول

 های تحقیقسازه 2Rمقادیر 
 اقدار  حروف اختصاری نام سازه

 .PAC 2760 عم کرگ فرگی

 DPS 27.26 اسخ غخصیت

 EMA 27520 خستگ  عاطف 

 JBU 27222 فرسدگگ  غي  

 SEA 27225 خدگآگاه 

 PAA 27262 گرک و ارزیاب  هیهانها

 .SOK 2720 های اجتماع اهارت

 OPT 27222 خد  بین 

 EMI 27222 هد  عاطف 

 های تحقیقسازه 2Qمقادیر 

 PAC 27082 عم کرگ فرگی

 DPS 27020 اسخ غخصیت

 EMA 27222 خستگ  عاطف 

 JBU 27058 فرسدگگ  غي  

 SEA 27082 خدگآگاه 

 PAA 27088 گرک و ارزیاب  هیهانها

 SOK 27082 های اجتماع اهارت

 OPT 270.2 خد  بین 

 EMI 270.5 هد  عاطف 



 111در معلمان  یهوش عاطف یانجیبا نقش م یشغل ینقش و فرسودگ یرابطه گرانبار

 

 

غدگ و با گیری و ساختاری ا ادل ک   غاا  هر گو بخش ادل اندازه: مدل کلیبرازش  -5

غدگ. برای بررس  براز  ادل ک   از اعیار تائید براز  آن، بررس  براز  گر یک ادل کاا  ا 

GOF  غدگ.استفاگه ا 

های ارتبه اول ایانگین حاص  تودان گوم بارهوای   سازه Communalityجهت احاسبه اقدار 
را بوه   26/2و  05/2و  22/2( سه اقدار 0228) 2نمائیم. ولتز و همکاران  هر سازه را احاسبه ا عاا 

اودل   222/2اند. با تدجوه بوه اقودار    اعرف  نمدگه GOFعندان اقاگیر ضعیف، اتدسط و قدی برای 
 باغد.پژوهش از براز  قدی و اناسب  برخدرگار ا 

ادل ساختاری و ادل ک  ، به بررس  اهداف و  گیری،های اندازهپس از بررس  براز  ادل
  غدگ.فرضیات تحقیق گرنظر گرفته غده گر این زاینه پرگاخته ا 

 

گر اع مان  هد  عاطف  ایانه  نقش با فرسدگگ  غي   و گرانباری نقش بین: فرضیه اصلی

 .گارگ رابطه وجدگ

ناگاری سه اسیر ایان با تدجه به غک هاو جداول فدق الذکر، از آنهائیکه ایزان ضری  اع
باغد، حاک  از اعناگار بیشتر ا  2786اتيیرهای گرانباری نقش، فرسدگگ  غي   و هد  عاطف  از 

بدگن تاثیر استقیم گرانباری نقش بر فرسدگگ  غي   و همچنین تاثیر غیراستقیم گرانباری نقش بر 
گر اع مان ابتدای  غهر  %85فرسدگگ  غي   از طریق اتيیر ایانه  هد  عاطف  گر سطح اطمینان 

 اسفراین ا  باغد. 
 های تحقیقایزان ضری  اسیر و ضرای  اعناگاری سازه-2جدول 

 
فرسدگگ   –گرانباری نقش 
 غي  

 –گرانباری نقش 
 هد  عاطف 

 –هد  عاطف  
 فرسدگگ  غي  

 t 87222 27622 227522ضری  

 -27528 -27282 27622 ضری  استاندارگ غده

اعناگار بدگن گو تاثیر استقیم و غیر استقیم گرانباری نقش بر فرسدگگ  غي  ، گر  بعد از بررس 
گرگگ. ضری  استاندارگ غده بین اتيیر گرانباری نقش و این قسمت غدت این تاثیرات بررس  ا 

گرصد از تيییرات  62( بدگه و بدین اعنا است که گرانباری نقش به ایزان 27622فرسدگگ  غي   )
نیز  27528و  27282کند. از سدی گیگر گو ضری  گگ  غي   را بصدرت استقیم تبیین ا اتيیر فرسد

                                                 
1. Wetzels et al. 
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گهد که اتيیر گرانباری نقش بصدرت غیر استقیم و از طریق اتيیر ایانه  سراایه نشان ا 
 نماید.( از اتيیر فرسدگگ  غي   را تبیین ا 27528*27282=27022گرصد ) 02روانشناخت ، به ایزان 

از آزادن سدب  برای اعناگاری تاثیر ایانه  اتيیر هد  عاطف  گر رابطه ایان گو اتيیر  گر اگااه
  Z-valueگرانباری نقش و فرسدگگ  غي   استفاگه غده است.  همانطدر که اشخص است ایزان 

بیشتر غده و حاک  از اعناگاری اتيیر ایانه  بر روی گو اتيیر گیگر است. همچنین  2786از عدگ 
را اختیار  2و  2استفاگه غده است که اقداری بین  2VAFت تاثیر اتيیر ایانه  از آااره برای غد

تر بدگن تاثیر اتيیر ایانه  گارگ. گر واقع نزگیکتر باغد، نشان از قدی 2کند و هرچه این اقدار به ا 
عن  است بدین ا VAFبرای  .270سنهد. اقدار این اقدار، نسبت اثر غیر استقیم گر اثر ک  را ا 

 غدگ. گرصد از اثر گرانباری نقش بر فرسدگگ  غي   از طریق هد  عاطف  تبیین ا  .0که 
 فرضیات فرع  تحقیق عبارتند از:

 بین گرانباری نقش و فرسدگگ  غي   گر اع مان ابتدای  غهر اسفراین رابطه وجدگ گارگ.-2

 فراین رابطه وجدگ گارگ.با گرانباری نقش گر اع مان ابتدای  غهر اس  هد  عاطف نیب -0
 رابطه وجدگ گارگ. نیغهر اسفرا ی گر اع مان ابتدا  غي   با فرسدگگ  هد  عاطف نیب -2

-ا  87222اتيیرهای گرانباری نقش و فرسدگگ  غي   برابر  نیب tاز آنهائیکه ضری  اعناگاری 

ن فرسدگگ  غي   و تدان گفت بیا  %85بزرگتر است لذا گر سطح اطمینان  86/2باغد و از اقدار 
 27622گرانباری نقش گر اع مان رابطه وجدگ گارگ. همچنین ایزان ضری  اسیر بین این اتيیرها برابر 

 بدگه که نشان از رابطه استقیم بین این گو اتيیر گارگ. 
 باغد ا 27622برابر  اتيیرهای هد  عاطف  و گرانباری نقش نیب t یاعناگار  یضر کهآنهائی از

هد  عاطف  و گرانباری  نیگفت ب تدان ا %85 نانیبزرگتر است لذا گر سطح اطم 86/2ر و از اقدا
بدگه  -27282همچنین ایزان ضری  اسیر بین این اتيیرها برابر  گر اع مان رابطه وجدگ گارگ. نقش

  که نشان از رابطه اعکدس بین این گو اتيیر گارگ.
- ا 227522برابر   غي   و فرسدگگ   عاطف هد یرهایاتي نیب t یاعناگار  یضر کهیاز آنهائ

و  هد  عاطف  نیگفت ب تدان ا %85 نانیبزرگتر است لذا گر سطح اطم 86/2و از اقدار  باغد
همچنین ایزان ضری  اسیر بین این اتيیرها برابر  گر اع مان رابطه وجدگ گارگ.  غي   فرسدگگ
  یر گارگ.بدگه که نشان از رابطه اعکدس بین این گو اتي -27528
 

 

                                                 
1. Variance Accounted for 
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 بحث و نتیجه گیری

 از زاان ظهدر سازه هد  هیهان  گر اگبیات روان غناس ، این سازه گر حیطه های اخت ف  ادرگ
 بررس  قرار گرفته است، از جم ه کار و احیط کاری. گر واقع پژوهشوگران هموداره سوع  گاغوته انود     

: 2282)ق تا  و همکاران، گست آورندرابطه ی این سازه را با عداا  اهم و اؤثر گر ادفقیت غي   به 
 فرسدگگ  و نقش گرانباری رابطه گر هد  عاطف  ایانه  نقش هدف از این اطالعه، بررس  .(222

اع مان بدگ. نتایج پژوهش نشان گاگ بین گرانباری نقش و فرسدگگ  غي   با نقش ایوانه    غي   گر
 هد  عاطف  رابطه اعناگاری وجدگ گارگ. 

  اول نشان گاگ که بین گرانباری نقش و فرسدگگ  غي   گر اع مان ابتدای  نتایج فرضیه فرع
 یریباباا، (.228) ی سراجان و هما، (.228)  نیغالاحسرابطه وجدگ گارگ. این یافته با نتایج تحقیق 

 یها افته(، ی2282زاگه و همکاران )(، غدل  بندر ریگ 2282، ارتضدی )(2282و همکاران )
ااا یافته های و اطابقت گارگ.  (2228گارااروگ و همکاران )  ااا، ا(2282ان )و همکار انیصالح

هیچ  ( ا  باغد که بیان گاغتند0222حاص  از فرضیه گوم گر ايایرت با یافته های غات و همکاران )
فرسدگگ  عاطف  و افت عم کرگ،  های هد  عاطف  با تنش غي  ، زوال غخصیت،از ادلفه یک
 . اگند ای نشانرابطه

غهر  ی گر اع مان ابتدا  غي   با فرسدگگ  عاطفنتایج فرضیه سدم نشان گاگ که بین هد  
گرست و این یافته همسد با پژوهشهای پیشین پژوهشگران  همچدن  رابطه وجدگ گارگ. نیاسفرا

(، حارث آباگی و همکاران 2285(، تدان و همکاران )2285(، صدوق  و زرجین  )2286همکاران )
، (2282گلپسند و همکاران )(، 2282زاگه )(، اکبرزاگه و نق 2282زاگه و همکاران )، حسن(2282)

اکرانز و برند (، 0222(، آکداد ف و اگدنماکین )0225(، ناتاغا و فارکاس )0222سیاری و همکاران )
 ا  باغد.  (0222آگستد  و همکاران )( و 0228ریمر و همکاران )(، 0222زاف  )(، 0222)

زه غال  ادیران آادز  و پرور  بر نیروی انسان  به عندان اهمترین سراایه گر اار آادز  اارو
-گانند که ادارس گارای اع مان  با فرسدگگ  غي   زیاگ  هرگوز نمو   و پرور  تدافق گارند. آنها ا 

ست: فرسدگگ  غي   گر آادز  و پرور  از گو جنبه گارای اهمیت اتدانند به اهداف خدگ گست یابند. 
گهد و باعث عدم رضایت از غوي ،   سالات روان  فرگ را تحت تأثیر قرار ا  نخست فرسدگگ  غي  
غي  ا  گرگگ. گوم آن که فرسدگگ  غي  ، سطح کیف  آادز  و پورور  را   غیبت از غي  و تيییر

بنابراین غناخت راه های  برای پیشگیری و کاهش فرسدگگ  غي   باعث بوا برگن   کاهش ا  گهد.
  روان  افراگ و بهترغدن سطح کیف  آادز  و پرور  خداهد غد. عالوه برآن، آادز طح بهداغتس

کنود. همچنوین    اع م، هزینه های با ی  را بر نظام آادز  و پرور  و تربیت تحمیو  او    و تربیت
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گهود. از ایون رو    این افراگ ادج  هدر رفتن سراایه ها گشته و بهوره وری را کواهش او     فرسدگگ 
 نیروی انسان  گر اعر  خطر فرسدگگ  و به کاربرگن اداخ ه های گراوان  ااننود آاودز     ای غناس

)خوالق    اهارت های اقاب ه با فشار روان  گر پیشگیری یا کاهش فرسدگگ  این افوراگ، ضورورت گارگ  
 با تدجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های اشابه گیگر که اهمیت نقوش هود   (. 2222نژاگ،

اهارت و صالحیت های قاب  آادز  و یاگگیری گر احیطهای کواری و زنودگ     را به عندان عاطف 
، ادیران و کارکنان بوا هود    ی آادزغ بنابراین تدصیه ا  غدگ که سازاانها روزاره نشان ا  گهد،

 .را افزایش گهنداع مان  عاطف با  را بکار گیرند و همچنینبه گنبال روغهای  باغند که هد   عاطف 
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 منابع

 حددال  مربعدات    کردیبر رو یمبتن یمعادالت ساختار(. 2282 ) میاحمدرح ، دانیاسف؛اریغهر، نیاحسن

 ادسسه کتاب اهربان نشر، تهران: یو کاربرد ی: آموزشSmart-PLSافزار به کمک نرم یجزئ

  (. 2282ااان ، اهدیه، ایرزای ، وحید و فخرائ ، الهوام .)ی بر فرسدودگی  بررسی تاثیر سرمایه روانشناخت

اولوین کنفورانس ا و  جایگواه      شغلی)مورد مطالعه: اداره ک  امور مالیاتی استان خراسان شدمالی.. 

ادیریت و حسابداری گر گنیای ندین کس  و کار، اقتصاگ و فرهنگ، ع   آباگ کتدل، گانشگاه آزاگ اسالا  واحد ع   
 آباگ کتدل.

 اسدتر    نیرابطده بد   (.2228.) نواز یپر، انیسهاگ اتیان، حسین وی؛ ندری، ابدالقاسم؛ سماوهاگ، گارااروگ  اااا

 نیگواو . شاراصدهاان  یمارسدتاناا یدرپرستاران ب یشغل یبا فرسودگ یشغل یو گرانبار یشغل

 اصفهان، رانیا  و سازاان  صنعت  گوسا نه روانشناس  کنگره ا 

 و  رانیمدد  یرسدودگ و ف یرابطده هدوش طدا ه    یبررسد  .(2282) .حسون  زاگه،  نقو  ن،یاکبرزاگه، حس

فصو نااه طو     ،یصدول دیشا یوابسته به دانشگاه طلوم پزشک یآموزش مارستانااییپرستاران ب

 ..2-.2 (:2)6کار، 

   باباایری، احمد، آزیتا، ظهیری هرسین ، طهماسب ، رضا، اروت ، ذکراهلل، یدسف  افراغته، اهید و گهقان ، یدسوف

، اه وه  ای کرمانلی در کارکنان شرکت برق منطقهرسی طوام  مؤثر بر فرسودگی شغبر(. 2282.)

 .28-.2(، 2)2ارگدندا ، فص نااه انهمن ارگدندا  و اهندس  عداا  انسان  ایران، 

 (. 2282براگران کاغان ، زهرا و اصيرپدر ااسدله، احمد رضا .)داران  گرانباری و تعارض نقش در میان خانه

ولین همایش بین الم    ع م  راهبرگی تدسوعه گرگغوگری   ، امطالعه کیهی :زن مراکز الامتی شار مشاد

 اندازها، اشهدها و چشمجمهدری اسالا  ایران، چالش

 ارتبواط بوین هود  هیهوان  و     (. 2285. )ناگیوا  ،سودری  ؛احسوان  ،کواظم نژاگلی و    ؛ایندایترا ،چهرزاگ ؛اصير ،تدان
 28-52(: 22)02، پرستاری و اااای  جااع نگر، فرسدگگ  غي   پرستاران

 (. 2222جهان ، اعصداه .)اشاور ادرسه، راه های کاهش فرسودگی شغلی زنان در آموزش و پرورش ،

5(2 ،)05-00 

 و فرسودگگ   هوان یهود  ه  نیارتباط بو (. 2282. )احسن ؛ یعقدب ،حسن دیس ، فیغر دیس ی؛اهد ،یآباگحارث  
 526-.50( :2) .، اه ه گانشگاه ع دم پزغک  خراسان غمال ، گر پرستاران  غي 

 ( .2222خالق  نژاگ، م .)غوهروندی سوازاان  گر بوین     بررس  رابطه بین فرسدگگ  غي   و عدالت سازاان  با رفتار
 ارغد گانشگاه آزاگ اسالا  واحد اروگغت پایان نااه ی کارغناس ، اع مان اقطع اتدسطه غهر نیریز

 ( .2286گرست، ابدافض ؛ فیا  بخش، احمد؛ حسین ، اصطف ؛ احمدی، حمزه .) بدا   یجدان یرابطه هدوش ه

  راپزغوک یاه ه گانشکده پ، طلوم پزشکی تاران دانشگاهی ها مارستانیب رانیمد یشغل یفرسودگ

 222-228(: 2)22(، سالات اورگیپ)تهران   گانشگاه ع دم پزغک
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 بدا  رابطده هدوش طدا هی    (. 2282پدر، اایر اغکان، رئیس ، پدران، غهاب ، اسوعدگ. ) گلپسند، انصدر، نصیری

، 0، غوماره  2، اه وه پرسوتاری اراقبوت ویوژه، گوره     فرسودگی شغلی پرستاران بخشاای مرالبت ویژه

 .8.-26، صفحات 2282تابستان 

 فرسدگگ با  نقش و عدالت سازاان یگرانبار ،یریپذ شتنیخد نیرابطه ب (..228) رضدان ، همائ و بتدل ،سراجان  

 220-222(، 2)2، نظام سالمتدر  تیریمد یراهبردها، گر پرستاران زن  غي 

  (. 2282زاگه، سمیه، بش یده، کیدارث، هاغم  غیخ غوبان ، سوید اسوماعی  و ارغودی، نسورین .)     غدل  بندر ریگ

ای، طددالت  خانواده، گرانباری نقش، طدالت رویه -بررسی رابطه روان رنجورخویی، تعارض کار

-آورگهای روان، اه ه گستگاز اهواز توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت

 .2-0.(: 2)2غناس (، غناخت  )ع دم تربیت  و روان

  ( . 2286صدوق ، اهید؛ زرجین ،زینو .)یبدا فرسدودگ   یروانشدناخت  هیو سدرما  یجانیرابطه هوش ه 

 2-20(: 22)5، اه ه روانشناس  اجتماع ، معلمان یشغل

 بدین سدندروم   طوام  پیش(. 2282مد و عسگری، آزاگه .)صالحیان، افشین، عریض ، حمیدرضا، باباایری، اح

 .02-22(: 02)6، نشریه پژوهش پرستاری ایران، فرسودگی شغلی

 بدا نقدش    یبر طملکدرد شدغل   یشغل یطوام  استرسزا ریتاث یبررس(. .228.) اسوتانه  ، نیغالاحس

و  تیریاود  یپژوهشوها ، اه وه  المید در کارکنان بانک صدادرات اسدتان ا   یشغل یفرسودگ یانجیم

 222-220، .2غماره ی، حسابدار

 ( .2282ق تا ، عباس؛ صالح ، اس م؛ بهمئ ، سمیه .)       رابطده هدوش هیجدانی بدا فرسدودگی شدغلی و

 .22-225(: 0)5، فص نااه رهبری و ادیریت آادزغ ، شادکامی مدیران مدار  شار مرودشت

  ر آموزش مادارت هدای ارتبدا ی بدر     تاثی(. 2228.) احبدبه ،آرام و حهت اله ،جاویدی ؛س طانع   ،کاظم

 62-22(: 2)2، رهیافت  ند گر ادیریت آادزغ ، استر  شغلی کارشناسان

 نقدش هدوش هیجدانی و کدار     (. 2286پدر، سعید، اایوری، اوریم. )  اراگی، ارتض ، ج ی یان، حمیدرضا، کیان

، سوال  اان فص نااه اطالعات رفتار سواز ، و افزایش رضایت شغلی هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی

 .2.-222(: 00)غماره پیاپ   0غشم، غماره 

 (. 2282ارتضدی، غیما .)از اباام نقش، تعدارض نقدش و    یناش یرابطه ساده و چندگانه فشار روان

 ی، تهرانو ع دم رفتار  روانشناس  کنفرانس ا  نیسدا، کارکنان یشغل ینقش با فرسودگ یگرانبار

 Aguayo R, Vargas C, Cañadas GR & Dela Fuente EI. (022.). Are socio-

demographic factors associated to burnout syndrome in police officers? A 

correlational meta-analysis. Annals of Psychology; 22(0): 222-80. 

 Akomolafe, M. J., & Ogunmakin, A. O. (0222). Job Satisfaction among Secondary 

School Teachers: Emotional Intelligence, Occupational Stress and Self-Efficacy 

as Predictors, Journal of Educational and Social Research, 2(2): 22.-282. 



 183در معلمان  یهوش عاطف یانجیبا نقش م یشغل ینقش و فرسودگ یرابطه گرانبار

 

 

 Augusto Landa JM, López-Zafra E, Berrios Martos MP & Aguilar-Luzón Mdel C. 

(0222). The relationship between emotional intelligence, occupational stress and 

health in nurses: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud; 25(6): 222-822 

 Babakas, E., Yavas, U., & Ashill, N.J. (0228). The role of customer orientation as 

a moderator of the job demand- burnout-performance relationship: A surface-

level trait perspective. Journal of Retailing, 25(2): 222-280 

 Chang, E., Hancock, K. (0222). Role stress and role ambiguity in new nursing 

graduates in Australia, Nursing & Health sciences; 5(0):255-265. 

 Chopra, S.S., Stoile, W. M., Stoile, M. O. (0222). Pysician burnout; American 

medical Association, 5: 082-622 

 Ekermans G, Brand T. (0222). Emotional intelligence as a moderator in the 

stress–burnout relationship: a questionnaire study on nurses. journal of clinical 

nursing; 02:00.5-25. 

 Mayer, J. D., & Salovey, P. (288.). What is emotional intelligence? In P. Salovey 

& D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: 

Educational implications (p. 2–22). Basic Books 

 Emilia I, García J, Canadas GA, San Luis C, Cañadas GR, Aguayo R, et al. (0225). 
Psychometric properties and scales of the Granada burnout questionnaire 

applied to nurses. International Journal of Clinical and Health Psychology; 25(0): 
222-2. 

 Gerits L, Derksen JJL, Verbruggen AB & Katzko M. (0225). Emotional intelligence 

profles of nurses caring for people with severe behavior problems. Personality 

and Individual Differences; 22(2): 22-22. 

 Furnham, A., Petrides, K. V. (0222). Triat emotional intelligence and happiness. 

Social Behavior and Perdonality, an international journal, 22 (2): 225-202. 

 Golembiewski RT & Munzenrider RF. (2822). Phases of burnout: Developments in 

concepts and applications. New York: Praeger: 2-02. 

 Hakanen, Jari J., Bakker, Arnold B., Schaufeli, Wilmar B. (0226). Burnout and 

work engagement among teachers. Journal of School Psychology 22: 285–522. 

 Landa JMA, López-Zafra E. (0222). The impact of emotional intelligence on 

nursing: An overview. Psychology; 2(2): 52-2 

 Lopes PN, Grewal D, Kadis J, Gall M, Salovey P. (0226).  Evidence that emotional 

intelligence is related to job performance and affect and attitudes at work, 

Psicothema; 22:220-2. 

 Maslach, C., Jackson, S., & Leiter7 M. (2886). The Maslach Burnout Inventory 

(2rded). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 



611 6931زمستان  ،دوم، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

 Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (0222). Job burnout, Annual Review 

of Psychology, 50, 28.-200. 

 Mulki, J.P., Jaramilo, F. & Locander, W.B. (0226). Emotional exhaustion and 

organizational deviance: Can the right job and a leader's style make a difference, 

Journal of Business Research, 58 (20): 2000-2022. 

 Năstasă, Laura-Elena, Fărcas, Anca Daniela. (0225). The Effect of Emotional 

Intelligence on Burnout in Healthcare Professionals. Social and Behavioral 

Sciences 22.: .2 – 20. 

 Ouyang, Y. (0228). The mediating effects of job stress and job involvement under 

job instability: Banking service personnel of Taiwan as an example, Journal of 

Money, Investment and Banking, 22: 26–06. 

 Piesah, C; Latif, E; Wilhelm K; Williams B (0228). Secrets to psychological 

success: why older doctors might have lower psychological distress and 

burnout than younger doctors, Aging Mental health, 22(0): 222-22. 

 Schutte NS, Malouff JM, Thorsteinsson EB, Bhullar N, Rooke SE.(0222). A meta-

analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and 

health. Pers Individ Di; 20(6): 802-22 

 Rimmer R, Bedwell S, Bay R, Drachman D, Torey A, Foster K, et al. (0228). 
Emotional intelligence in the burn center and surgical intensive care unit—A 

possiblesolution for improving employee satisfaction and reducing turnover 

and burnout. Burns; 25:S08-S22. 

 Rogers P, Qualter P, Phelps G & Gardner K. (0226). Belief in the paranormal, 

coping and emotional intelligence. Pers Individ Dif; 22(6): 2228-225. 

 Zaph, D.(0220). Emotional work and Psychological Well-being a review of the 

literature and some conceptual considerations. Journal of Human Resource 

Management Review, 20: 02.-062. 

 

 


