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مريم ابهري بهرنگ اسماعيلي شاد

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجااني باا تأکياد بار نقاش مياانجي هاو
عاطفي بود .رو پژوهش توصيفي  -همبستگي بود .جامعه آماري کارکنان شرکت آب منطقهاي خراساان
شمالي به تعداد  011نفر بود که  01نفر بر اساس جدول کرجسي و مورگان به رو تصادفي سااد انتاااب
شدند .ابزار گاردآوري داد هاا پرسنانامههااي هاو عااطفي پترا اد و فارنهاا ( ،)0111گرانبااري نقاش
داننگا مينيگان ( ،)0191و فرسودگي هيجاني مسلچ و جکسون ( )0100بود .نتاا مادلساا ي معااد
ساختاري ننان داد بين گرانباري نقش و فرساودگي هيجااني باا نقاش مياانجي هاو عااطفي در کارکناان
شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي رابطه وجود ندارد ( .)P>1/10همچنين ،افتههاي تحليل مسير نيز ننان
داد بين گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني رابطه معناداري وجود نادارد ()P>1/10؛ باين هاو عااطفي و
فرسودگي هيجاني نيز رابطه وجود نداشت .بين هو عاطفي و گرانباري نقاش نياز رابطاه معنااداري بر ارار
نبود ( .)P>1/10افتههاي حاصل ا مقا سه بر حسب جنسيت نيز ننان داد که تفااو معنااداري باين هاو
عاطفي و گرانباري نقش بر حسب جنسيت وجود نداشت ولاي فرساودگي هيجااني در کارکناان ن و مارد
تفاو معناداري داشت (.)P<1/10
واژگان کلیدی :گرانباري نقش ،فرسودگي هيجاني ،هو عاطفي.
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 .1مقدمه
هر کس در هر مکان و موقعيتي که باشد درجاتي از فشارهاي عصبي و فشار محيط کار
را احساس ميکند و این واقعيت امري معمولي و انکارناپذیر در ستازمانهتاي امتروزي
43

است (وایتمن و همکاران  .)44 : 111 ،استرس و فرسودوي هيجاني و شغلي در درجه
او بر اثر عدم تناسب بين توانتایيهتا ،ماتار هتا و منتابد در دستترس بتا التامتا

و

تقاضاي موقعيتي و شغلي افراد پدید ميآیند و در واقد ،وقتي در برنامهریتيها ،شترایط
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افراد و کارکنان سازمان در نظر ورفته نميشود ،بهتدریج ،کارکنان بتا حتا

عتا ي و

هيجاني من ي ،تحت فشار قرار متيويرنتد و بته دنبتا آن ،بتا تتداوم ایتن فشتارها بته
فرسودوي هيجاني و شغلي ميرسند .در مقابل ،زماني که بر پایه حضور متدیران پایبنتد
به ارزشهاي انساني و اخالقي ،فضا و فرهنگ ارزشي معطوف به انسانهتا در ستازمان
حاکم شود ،عالوه بر اینکه کارکنان از لحاظ هيجاني و عا ي در شترایط مناستبتتري
قرار ميويرند ،در برنامهریتيها تناسب ميان نيازها ،توانایيهتا و ماتار هتاي افتراد بتا
تقاضاها و التاما

شغلي در نظر ورفته ميشود .بنابراین ،بستر زم براي کاهش استرس

شغلي و فرستودوي فتراهم متيشتود (استککتور و همکتاران .)1 : 222 ،فرستودوي
هيجاني به دنبا استرس شتغلي در محتيط کتار پتيش متيآیتد و از ماتمتترین عوامتل
تادیدکننده باداشت رواني و جسماني افراد در محتيطهتاي مختلت

استت (اویانتگ،3

 .) 1 : 221فرسودوي هيجاني همچنين ،نشانههایي از خستگي رواني و فيتیکي ،همراه
با افت سطح انگيتش فرد در محيط کار محسوب ميشود (سومچ و ماي ساي -ماليک،4
 .)44 : 223فرسودوي هيجاني زماني به وقوع ميپيوندد که فشتارهاي متعتدد ناشتي از
تقاضاهاي شغلي در و زمان موجب انباشت خستگي در فرد شود .این متغير یکتي از
1 Wightman
2 Spector
3 Ouyang
4 Somech & Miassy– Maljak

ابعاد فرسودوي شغلي است که توسط مسلچ و جکستون در ستا

 11مطتر شتده

است (مسلچ و جکسون 2 : 11 ،؛ لوین و ساور  .)115 : 221 ،از مامتترین عالئتم
آشکار فرسودوي هيجاني ميتوان بته افتتایش غيبتت از کتار ،کنتارهويتري و تترس از
بازوشت به شرایط کار پس از کنارهويري و غيبت اشتاره کترد (لتوین و ستاور: 221 ،
 .)115یافتههاي رابينسون ) 221( 3نيت فرسودوي هيجاني را ناشي از عوامل استترسآور
و شغلي در سازمان ميداند .مسلچ و ليتر ( ) 111شتش عامتل را در بتروز فرستودوي
انصاف و ارزشها .نتایج تحقيقا

دیگر نشان ميدهد عوامتل متعتددي در محتيطهتاي

کاري براي افراد و کارکنان ایجاد فرسودوي هيجاني ميکنند .از ماتمتترین ایتن عوامتل
ميتوان به ورانباري نقش را برشتمرد (بابتاکيوس 5و همکتاران41 : 221 ،؛ جانتگ 4و
همکاران  44 : 221 ،؛ مبر  1و همکاران.)445 : 221 ،
درباره ورانباري نقش ،پژوهشها نشان ميدهنتد ورانبتاري کتاري عامتل فشتارزاي
معناداري استت کته بتا واکتنشهتاي روانشتناختي آستيبزا ،از جملته فرستودوي در
نمونههاي مختل ي از کارکنان رابطه دارد (پيستا و همکتاران .)322 : 221 ،زمتاني کته
کارکنان باید تعدادي از مس وليتهاي کاري خود را انجتام دهنتد امتا انجتامدادن آنهتا
مشکل یا نيازمند زمان بيشتر است،ورانباري نقش ظاهر ميشود (استچيک و همکتاران،
 .) 11 : 112در نتيجه ،فرد در کار ختود داتار فرستودوي متيشتود و در اولتين وتام
1 Maslach & Jackson
2 Lewin & Sager
3 Robinson
4 Maslach & Leiter
5 Babakus
6 Jonge
7 Lambert
8 Piesah
9 Schick
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مؤثر ميدانند ،این عوامل عبار اند از ورانباري کاري ،کنتر  ،پاداش ،اجتماع ،عدالت یا

43

احساس ميکند که منابد عا ي خود را از دستت داده استت و در ناایتت ،فرستودوي
شغلي را تجربه خواهد کرد (مسلچ .)335 : 22 ،ورانباري نقش از عوامتل ایجادکننتده
فرسودوي هيجاني در محيط کاري است و بين این دو رابطته وجتود دارد (بابتاکيوس و
همکاران)41 : 221 ،؛ از این رو ،شناسایي عاملي که بتواند از تشدید این رابطه ،کاسته
43

و فرسودوي هيجاني را در محيط کاري کم نماید ،ضروري است.
در پژوهش حاضر هوش عا ي به عنوان متغيتر ميتانجي وارد تحقيتق شتده استت.
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هوش عا ي مجموعه توانایيها و ماار هاي غيرشناختي است کته توانتایي موفقيتت
فرد را در مقابله با فشارهاي محيطي به ویژه فرستودوي و تتنش ناشتي از کتار افتتایش
ميدهد (اکبرزاده و نقيزاده .)31 : 313 ،به نظر ميرسد عامل هتوش عتا ي بتا تتنش
شغلي و فرسودوي هيجاني کارکنان رابطه داشته و از راههاي مقابله و مقاومت بته تتنش
و تحليل با فرسودوي هيجاني و ورانبتاري نقتش متيپتردازد (راجترز ،

.) 212 : 2

اکبرزاده و نقيزاده ( ) 313در بررسي رابطه هوش هيجاني و فرسودوي هيجاني مدیران
و پرستاران به این نتيجه رسيدند که رابطته معکتوس معنتاداري بتين هتوش عتا ي و
فرسودوي هيجاني وجود دارد .آکوموال

و اُوونماکين ( ) 2 4نيت دریافتند که هتوش

هيجاني پيشبينيکننده فرسودوي هيجاني بوده است.
بر اساس مشاهدا  ،در شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي فرستودوي هيجتاني و
شغلي از مشکال

موجود در بين کارکنان و سازمان است .فرسودوي هيجتاني در بتين

آنها باعث ایجاد خستگيهتاي هيجتاني و کتاهش ک ایتتهتاي زم کتاري متيشتود.
کارکنان شرکت آب منطقهاي به دليل مواجاه با استرسهاي فيتیکي ،روانتي و هيجتاني
بهشد

در معرض فرسودوي هيجاني ميباشند .فرستودوي هيجتاني آثتار متعتددي در

زندوي اجتماعي ،فيتیکتي و روانشتناختي آنهتا دارد کته در برختورد آنهتا بتا ستایر
کارکنان ،نارضایتي از کار ،احساس مبني بر شکست و ناتواني و خستگي زودهنگتام در
1 Rogers
2 Akomolafe & Ogunmakin

محيط کار به اشم ميخورد که باید از ریق تقویت راهکارهایي به کتاهش فرستودوي
هيجتتاني کارکنتتان همتتت ومتتارد .بتتا توجتته بتته اهميتت عرضتته ختتدما

مطلتتوب بتته

مراجعهکنندوان در شرکت آب منطقهاي و به دليل نبود تحقيقتي مشتابه در ایتن زمينته،
پژوهش حاضر در نظر دارد این خأل تحقيقاتي را پرکرده و نقش ميانجي هوش عتا ي
را در رابطه بين ورانباري نقش و فرسودوي هيجتاني بررستي کنتد .از ایتن رو ،در ایتن
تحقيق در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا بتين رابطته ورانبتاري نقتش و
رابطه وجود دارد ؟

 .2مباني نظری
گرانباری نقش
ورانباري نقش ماهيتاً به تراکم و انباشتگي نقشهاي کاري در حتدي فراتتر از منتابد در
دسترس فرد است که باعث تحميل فرسودوي تدریجي به فرد ميشود (اویانتگ: 221 ،
 .) 1ورانباري زماني رخ مي دهد که کارکنان بدون درنظروترفتن زمتاني کته در اختيتار
دارند ،احساس ميکنند فاقد توانتایي زم بتراي تکميتل کارشتان هستتند و معيارهتاي
عملکرد ،بسيار دشوار هستند .به عبارتي ،ورانباري ،زماني پيش ميآید که کارکنتان فکتر
کنند قادر نيستند در حد ماار هایي که دارند یا در حد کوششتي کته از آنهتا ستاخته
است ،از عاده انجام دادن کارهتا ،آن تور کته شایستته استت برآینتد.ورانبتاري نقتش
همچنين ،از تعامل ميان شخص و محيط بيروني به وجود ميآید .سطح مطلق کاري کته
باید انجام ويرد ،به وسيله خصوصيا

افراد تعدیل ميشود تتا ورانبتاري ادراکشتده یتا

ذهني مشخص شود .عوامل استرسزاي دیگري نيت در این زمينه نقتش دارنتد .بتر ایتن
اساس ،کارمندي که اباام نقش را تجربه ميکند ،آواهي نداشتن از آنچه که مورد انتظتار
اوست تالش ميکند تا از آنچه که از وي انتظار ميرود مطلد شود کته در ایتن صتور

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

فرسودوي هيجاني با نقش ميانجي در کارکنتان شترکت آب منطقتهاي خراستان شتمالي
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ورانباري به وجود ميآید.
باباکاس و همکتاران ( ) 221بيتان متيکننتد ورانبتاري ،فراتربتودن خواستتهتا از
توانتایيهتا و منتابد در دستترس فترد و تعتارض نقتش ،متضتادبودن درخواستتهتتا و
تقاضاهایي است که از فرد در شغل و کارش ميشود .ورانباري نقش بتا تعاتد کتاري و
43

غيبت (بيرون و بامبرور  ،) 2 2 ،فرسودوي هيجاني در کار (اسکونر و پاتون  ) 221 ،و
ورانباري در زندوي خانوادوي و اجتماعي رابطه مثبتي دارد ،همچنين ،آثار زیانبتاري بتر
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باتیستي کارکنان ميوذارد (ووربوز 3و همکاران،

.) 2

فرسودگي هیجاني
فرسودوي هيجاني یکي از سه مؤل ه مطر در حوزه فرسودوي شغلي است که مسلچ و
جکسون (  ) 11مطر کردهاند و زماني به وقوع مي پيوندد که فشارهاي متعتدد ناشتي
از تقاضاهاي شغلي در و زمان موجب انباشت خستگي در فترد شتود .از ماتمتترین
عالئم آشکار فرسودوي هيجاني ميتوان به افتایش غيبت از کار ،کنارهويري و تترس از
بازوشت به شرایط کار پس از کنارهويري و غيبت اشتاره کترد (وتلپترور و همکتاران،
.) 311
بر اساس مباني نظتري موجتود در حتوزه فرستودوي شتغلي ،نخستتين مرحلته آن،
فرسودوي هيجاني است .این مرحله زماني ات اق ميافتتد کته افتراد ،انتر ي ختود را از
دست ميدهند و احساس ميکنند که خستته شتدهانتد (اانتگ و جيتو -متي.) 221 ،4
فرسودوي هيجاني مشتمل بر احساس متنوع و وسيعي نظير احساس تايشتدن هيجتاني
نسبت به کار و شغل ،احساس خستگي در زمانهتاي شتروع کتار ،احستاس ناکتامي و
سرخوردوي از کار و احساس فشار زیاد کاري از لحاظ هيجاني در مواقد انجامدادن کار
1 Biron & Bamberger
2 Spooner-Lane & Patton
3 Gurbuz
4 Change & Ju-Mei

است (متيسن و وستلي برگ  .) 2 4 ،فرسودوي هيجاني زماني به وقوع ميپيونتدد کته
فشارهاي متعدد ناشي از تقاضاهاي شتغلي در تو زمان موج انباشت خستگي در فرد
شود (ولپرور و همکاران.) 311 ،

هوش عاطفي
هوش عا ي به عنوان نوعي هوش تبيين شده ،که هم شامل درک دقيق هيجانا
شخص و هم تعبير دقيق حا

ختود

43

هيجاني دیگران است .هوش عا ي بته ایتن موضتوع

را کنتر ميکند .نکته شایان توجه آن است که ماار هاي هوش عا ي ذاتي نيستتند و
مي توانند آموخته شوند .از این رو ،سنجش این توانایي ها و قابليت ها از اهميتت زیتادي
برخوردار است (مختاري .) 1 : 314 ،صاحبنظران معتقدند هوش عا ي آثار مامي بتر
توسعه حرفتهاي یتا شتغلي ،زنتدوي ختانوادوي ،ستالمت و باتیستتي روانشتناختي و
پاسخهاي هيجاني دارد (سيارواي و همکاران .)35 : 313 ،همچنتين ،هتوش عتا ي
یکي از مامترین پيش بينيکنندههاي متغيرهتاي روانشتناختي استت (جوادپتور: 31 ،
).
سالوي و مایر ( ) 112با بهکارويري روشهاي علمي ،م اومي را بتا عنتوان «هتوش
عا ي یا احساسي» براي اولينبار به صور

عملياتي در آوردند .محققان بتراي هتوش

عا ي تعری هاي ووناووني مطر کردند .در تعری ي هوش عا ي توانایي براي درک
دقيق ،ارزیابي و بيان احساس ،توانایي براي دسترسي یا ایجاد احساسي که تأمل و ت کتر
را تسايل ميکنند ،توانایي براي درک احساس و دانش مربوط به احساس و عوا ت
توانایي براي ارتقاي رشد عا ي و فکر تعری

و

شده است (شتين و سوستانتو: 2 2 ، 3

1 Mathisen &Vestly Bergh
2 Ciarrochi
3 Shih & Susanto
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اشاره دارد که فرد به اه ميتان از هيجانا

و احساس خو آواهي دارد و اگونته آن هتا

 .) 41وانگ و و (  ) 22اظاار ميکنند هوش عا ي توانایي درک احستاس ختود و
دیگران و کنتر یا بارهبرداري از این احساس در شرایط مختل

است.

پیشینه پژوهش
34

در حوزه موضوع پژوهش ،مطالعا

متعددي انجام ورفتته استت .از جملته یافتتههتاي

ميکایيلي و همکاران ( ) 314نشان داد بين سرسختي با تحليل عا ي و مسخ شخصيت
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رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد .هتوش هيجتاني نيتت بتا تحليتل عتا ي و مستخ
شخصيت رابطته من تي معنتادار دارد .همچنتين ،نتتایج مطالعته آنهتا نشتان داد برختي
مؤل ههاي هوش هيجاني و سرسختي ،فرسودوي شغلي کارکنان را تبيين ميکنند .عباس
آبادي ( ) 314نشان داد که فرسودوي شغلي نقتش واستطه در رابطته هتوش عتا ي و
ارتباطوریتي دارد .غني یگانه و وهابي ولشاد ( ) 315به این نتيجته دستت یافتنتد کته
هوش عا ي و فرسودوي شغلي از عوامل مؤثر بر رضتایت شتغلي هستتند .همچنتين،
ناسازواري عا ي و تالش عا ي دو عامل اساسي تأثيروذار بر تعامل هوش عتا ي و
فرسودوي شغلي و رضایت شغلي مي باشتند .نتتایج تحقيتق تتوان و همکتاران () 315
نشان داد بين هوش هيجاني و خستگي هيجاني و مسخ شخصيت پرستاران رابطه من تي
معناداري وجود دارد .مرتضوي ( ) 314نشتان داد بتين ورانبتاري نقتش بتا فرستودوي
شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .یافتههاي اکبرزاده و نقتيزاده ( ) 313نشتان
داد بين هوش عا ي و فرسودوي بين دو جنس ت او

معناداري وجود دارد .همچنين،

رابطه معکوس معناداري بين هوش عا ي با فرسودوي مشاهده شد .مؤل ههتاي هتوش
عا ي به ویژه خودآواهي ،همدلي ،خودانگيتي در پيشبينتي فرستودوي شتغلي نقتش
معناداري داشتهاند.
حني ي (  ) 31در تحقيقي با عنوان «بررسي ميتان شيوع فرسودوي شتغلي معلمتان

1 Wong & Law

مقطتد متوستطه شارستتان رزن و رابطته آن بتا هتوش هيجتاني و متغيرهتاي جمعيتت
شناختي» نشتان داد بتين فرستودوي شتغلي و هتوش هيجتاني رابطته معنتادار استت و
همچنين ،بين فرسودوي شغلي معلمان زن و مرد ،متأهالن و مجردها ،صاحب مستکن و
فاقد مسکن و وروههاي تحصيلي مختل

ت او

معنتاداري وجتود نتدارد؛ ولتي ستن،

سابقه تدریس و ميتان درآمد بر ميتان فرسودوي شغلي معلمتان تأثيروتذار بتوده استت.
نتایج پژوهش ماتاجر استترآبادي و وزیتري (  ) 31نشتان داد بتين هتوش هيجتاني و
تحقيقي نشان داد فرسودوي شغلي استادان و معلمتان در ستطح خ يت
ت او

استت و هتيچ

معناداري بين موقعيت شغلي و فرسودوي شغلي وجود نتدارد .همچنتين ،نتتایج

نشان داد بين هتوش هيجتاني و مؤل تههتاي آن (خودآوتاهي ،خودمتدیریتي ،متدیریت
روابط) با فرسودوي شغلي رابطه من ي و معناداري وجود دارد و بين فرصت اجتماعي و
فرسودوي شغلي رابطه معناداري به دست نيامد.
کوهن و عابداهلل ( ) 2 5نشان دادند فرسودوي شغلي در رابطه بين هتوش عتا ي
و خودکارآمدي را متغير ميانجي دارد .ناستازا و فارکاش ( ) 2 5نشان داد بتين هتوش
عا ي و فرسودوي شغلي رابطه من ي معنتاداري وجتود دارد .نتتایج مطالعته اکترمن و
برند ) 2 2( 3در آفریقاي جنوبي نشان داد هوش هيجاني با تأثير معناداري در کتاهش
فرسودوي هيجاني پرستاران دارد .نتتایج تحقيقتا

کافتستيوس و زامکتتاکيس) 2 2( 4

نشتتان داد ختتردهمقيتتاسهتتاي هتتوش عتتا ي بتته ویتتژه احستتاس استتتقال و ظرفيتتت،
خودشکوفایي و خودکنترلي ،در پيشبيني تنش شغلي ،فرسودوي و رضایت شغلي نقش
معناداري دارند.

1 Cohen & Abedallah
2 Năstasă & Fărcas
3 Ekermans & Brand
4 Kafetsios & Zampetakis

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

فرسودوي شغلي پرستاران رابطه معناداري وجود نتدارد .شاستوار کلته ستر ( ) 311در

34

بر اساس تحقيقا

شا

و همکاران ( ،) 2 2هيچیک از مؤل ههاي هتوش عتا ي

با تنش شغلي ،زوا شخصيت ،فرسودوي عا ي و افت عملکرد ،رابطته نشتان نتدارد.
یافتههاي آنها نشان داد هيچیک از مؤل تههتاي هتوش عتا ي بتا تتنش شتغلي ،زوا
شخصيت ،فرسودوي عا ي و افت عملکرد رابطه ندارد .همچنين ،این یافته مؤیتد ایتن
34

است که هيچیک از توانمنديهاي هوش عا ي ،بهتناایي براي کتاهش منتابد تنشتي و
ناهنجاريهاي عا ي کافي نيستت .مطالعته دتته ( ) 221نشتاندهنتده وجتود ارتبتاط
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معکوس بين ميتان هوش عا ي و ابعاد فرسودوي هيجتاني استت .بتتر استاس نتتایج
پتژوهشهتا و نظریتههاي مولکي 3و همکتتاران ( ) 224در زمينته پيونتد ميتان عوامتل
استرسآور نظير ورانباري نقش را بتا فرستودوي هيجتاني ،استرس ناشي از محتدودیت
متس وليت و اختيتار در کنتار استرس ناشي از تعارض و تضتاد بتا فرستودوي هيجتاني
رابطته معنتادار دارند.
بررسي پژوهشهاي پيشين حاکي از آن است که تاکنون پژوهشي همزمان رابطه بين
ورانباري نقش با فرسودوي هيجاني با نقش ميتانجي هتوش عتا ي را بررستي نکترده
است.
خودآواهي

خود مدیریتي

ماار هاي
اجتماعي

کنتر روابط

هوش عا ي

ورانباري نقش

فرسودوي هيجاني

شکل  .چارچوب مفهومي پژوهش
1 Schutte
2 Dette
3 Mulki

فرضيههاي پژوهش بر مبناي مد م اومي به شر زیر است:
 .بين ورانباري نقش و فرسودوي هيجاني در شرکت آب منطقه اي خراسان شتمالي
رابطه وجود دارد.
 .بين هوش عا ي و ورانباري نقتش در شترکت آب منطقته اي خراستان شتمالي
رابطه وجود دارد.
 .3بين هوش عا ي و فرسودوي هيجاني در شرکت آب منطقه اي خراستان شتمالي
همچنين ،پرسش هاي زیر براي بررسي نقش جنسيت در متغيرهاي پتژوهش مطتر
ميشود.
 .آیا هوش عا ي کارکنان در زنان و مردان ت او
 .آیا ورانباري نقش در زنان و مردان ت او

دارد؟

دارد؟

 .3آیا فرسودوي هيجاني در زنان و مردان ت او

دارد؟

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضتر از نظتر هتدف ،کتاربردي بتوده ،و بته لحتاظ روش ،توصتي ي از نتوع
همبستگي است .جامعه آماري پژوهش را کارکنان شرکت آب منطقهاي خراسان شتمالي
در سا  314تشکيل ميدهند که تعداد آنها  22ن ر بوده است .نمونهاي  12ن ري بته
روش نمونهويري تصادفي ساده و بر اساس جدو کرجسي -موروان انتخاب شد .ابتار
وردآوري دادهها پرسشنامه است که ساختار آن به شر زیر است:
 .پرسشنامه هوش عا ي :این پرسشنامه توسط پترایتدز و فارناتام (  ) 22در 1
وویه راحي شده است .ابعاد پرسشنامه شتامل ااتار بعتد خودآوتاهي ،خودمتدیریتي،
ماار هاي اجتماعي و کنتتر روابتط استت .بتراي پاستخگویي بته پرستشهتاي ایتن
پرسشنامه ي

پنجوتینهاي ليکر

با درجه اهميتت کتامالً موافتق (عتدد  )5تتا کتامالً

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

رابطه وجود دارد.

34

(عدد ) بهکار ورفته شده است .پترایدز و فارناام (  ) 22همساني دروني ایتن

مخال

پرسشنامه را  2/14وتارش کردند.
 .پرسشنامه ورانباري نقش :این پرسشنامه توسط دانشگاه ميشيگان ( ) 141ستاخته
شد و اولينبار توسط معظمي وودرزي ( ) 314ترجمه شد .این پرسشنامه شتامل شتش
33

پرسش است که به منظور پاسخگویي به پرسشهاي این پرسشنامه از ي
ليکر

با درجه اهميت کامالً موافق (عدد  )5تا کامالً مختال

پنجامتيتازي

(عتدد ) استت اده شتده
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است.
 .3پرسشنامه فرسودوي هيجاني :این پرسشنامه اولينبتار توستط مستلچ و جکستون
(  ) 11بهکار ورفته شد .در پژوهش حاضر براي سنجش فرسودوي هيجاني پرسشتنامه
نه پرسشي مولکي و همکاران ( ) 224که در ایران توسط ولپرور و همکتاران () 311
پایایيسنجي و روایيیابي شده است ،بهکار ورفته شد .در تحقيق وتلپترور و همکتاران
( ) 311پایایي  2/1وتارش شد.
براي بررسي روایي پرسشنامهها روایي صوري و محتوایي بررسي شد .بدین منظتور
پرسشنامهها ،در اختيار  2ن ر از اعضاي هي ت علمي وروه علوم تربيتي و روانشناستي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد قرار ورفت و روایي صتوري آن تأیيتد شتد .بعتد از
تکميل پرسشنامهها ،با روش شاخص روایي محتوا ( )CVIاعتبار پرسشها بررستي شتد
و به ترتيب ،ضرایب  2/13 ،2/114و  2/1به دست آمد.
براي بررسي پایایي شاخصها و هر یک از مؤل هها و ابعاد پرسشنامه ضریب آل تاي
کرونباخ محاسبه شد و ضترایب معتاد

 2/14 ،2/11و  2/15بتراي پرسشتنامههتاي

یادشده به دست آمد.

.4يافتهها
یافتهها نشان داد  43/1درصد پاسخها مربوط به کارکنتان مترد و  34/3درصتد پاستخهتا

مربوط به کارکنان زن بوده است 4/3 .درصد کارکنتان فتوقدیتکلم 52 ،درصتد کارکنتان
ليستانس 4 /3 ،درصتتد داراي ستتطح تحصتيال

فتوقليستتانس و  /5درصتتد کارکنتتان

تحصيالتشان در مقطد دکتري بوده است (جدو

).

جدول  .آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير

فرسودوي هيجاني
هوش عا ي

واقعي

انتظار

استاندارد

چولگي

کشيدگي

1/12

5

3/214

-2/414

4

/42

1

1/131

2/11

2/5 3

14/54

15

1/551

2/ 21

2/331

/

ابتدا براي بررسي نرما بودن دادههتا آزمتون کولمتووروف -استميرنوف اجترا شتد
(جدو

).
جدول  .2نتايج سنجش نرمالبودن متغيرهاي پژوهش
متغير
ورانباري نقش
فرسودوي هيجاني
هوش عا ي

آماره

Z

سطح معناداري

2/ 45

2/22

2/

2/224

2/241

2/ 22

نتایج نشان داد آزمون کولمووروف  -اسميرنوف نشان داد متغيتر هتوش عتا ي در
سطح معنتاداري  ،2/25توزیتد نرمتا دارد ،ولتي توزیتد متغيرهتاي ورانبتاري نقتش و
فرسودوي هيجاني نرما نيست .با توجه به قضيه حد مرکتي وقتي حجم نمونته آمتاري
با تر از  32ن ر باشد ،ميتوان کليه متغيرها را نرما فرض کرد و آزمونهاي پارامتریتک
را براي بررسي فرضيهها بهکار ورفت که در اینجا دو متغير فرسودوي هيجاني و هتوش
عا ي ،نرما فرض ميشوند و تحليل مسير و آزمون تي براي آزمون فرضيههتا بتهکتار
ورفته شد.

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

ورانباري نقش

ميانگين

ميانگين مورد

انحراف

ضريب

ضريب

33

به منظور آزمون فرضيه اصلي پژوهش تحليل مستير انجتام ورفتت .نتتایج متاتریس
ضرایب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در جدو  3بيان شده است.
جدول  .3ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
متغير

33

خودآگاهي خودمديريتي

فرسودگي مهارت

هوش

هيجاني اجتماعي عاطفي

کنترل گرانباري
روابط

نقش

خودآواهي
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خودمدیریتي

2/543

فرسودوي هيجاني

-2/ 4

-2/ 42

اجتماعي

2/445

2/335

-2/2132

هوش عا ي

2/115

2/125

-2/ 44

2/511

کنتر روابط

2/524

2/544

-2/ 45

2/ 14

ورانباري نقش

-2/ 44

-2/3 5

2/54

ماار

2/114

-2/ 41 -2/3 3 -2/ 11

نتتتایج ضتترایب همبستتتگي ب تين متغيرهتتا نشتتان داد ب تين دو متغي تر خودآوتتاهي و
خودمدیریتي رابطه مستقيم و مثبت است ( .)r=2/543بين متغيرهاي فرسودوي هيجتاني
با خودآواهي و خودمدیریتي رابطه معکوس وجود دارد (  -2/ 4و  .)r=-2/ 42رابطته
بين متغير ماار

اجتماعي با خودآواهي و خودمدیریت مثبتت و مستتقيم ،و بته ميتتان

( 2/445و  )r=2/335و رابطته آن بتا متغيتر فرستودوي هيجتاني معکتتوس ،و بته ميتتان
( )r=-2/213است.
در بررسي رابطه بين متغير هوش عا ي بتا خودآوتاهي و خودمتدیریتي و ماتار
اجتماعي رابطه مستقيم و مثبت ولي بتين هتوش عتا ي و فرستودوي هيجتاني رابطته
معکوس وجود دارد ( .)r=-2/ 44رابطه بين متغير کنتر روابط با متغيرهاي خودآواهي،
خودمدیریتي ،ماار

اجتماعي و هوش عا ي مثبت ،ولتي رابطته بتين ایتن متغيتر بتا

فرستتودوي هيجتتاني معکتتوس استتت ( .)r=-2/ 45در ناایتت ،در بررستي رابطتته بتين

ورانباري نقش با متغير فرسودوي هيجاني رابطه مستقيم ،و بته ميتتان (  ،)r=2/54ولتي
رابطه آن با متغيرهاي هوش عا ي و مؤل ههاي آن معکوس و غيرمستقيم است.
نتایج محاستبا

ضترایب مستير ،مقتادیر واریتانسهتاي تبيتينشتده متغيتر وابستته

(فرسودوي هيجاني) توستط متغيرهتاي مستتقل و ميتانجي (ورانبتاري نقتش و هتوش
عا ي) و همچنين ،مقادیر مربوط به بار عاملي متغيرهاي مشاهدهشده و اثر غيرمستتقيم
و کلي متغيرها بر یکدیگر در شکل نشان داده شده است.

شکل  3مد ساختاري در حالت معناداري ضرایب مسير را نشان ميدهد.

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

شکل  .2مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد

33

33
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شکل  .3مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري
جدول  .4نتايج تحليل مسير رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با واسطه هوش عاطفي
متغير

مسير

متغير

ضريب ضريب
مسير

تعيين

ميانگين

انحراف

آماره

سطح

استاندارد

تي

معناداري

خودآواهي



هوش عا ي

2/3 5

تتت

2/3 1

1/325** 2/231

P<2/2

خودمدیریتي



هوش عا ي

2/343

تتت

2/351

1/113** 2/2424

P<2/2

فرصت اجتماعي



هوش عا ي

2/ 34

تتت

2/

2/234

**

4/534

کنتر روابط



هوش عا ي

2/343

تتت

2/354

2/231

**

1/141

هوش عا ي

 فرسودوي هيجاني -2/211 2/151 2/223

2/ 3

ورانباري نقش



2/2251

هوش عا ي

2/251

ورانباري نقش  فرسودوي هيجاني 2/54

P<2/2
P<2/2

2/2 1

P>2/25

2/254

/24

P>2/25

2/524 -2/22 1 2/ 1

/214

P>2/25

تتت

** سطح معناداري کمتر از 2/2

مقدار ضریب مسير (ضریب بتا) نشان ميدهد بتين دو متغيتر خودآوتاهي و هتوش

عا ي رابطه مثبت و بهنسبت خوب ،بين دو متغير خودمدیریتي و هتوش عتا ي نيتت
رابطه مثبت و نسبتاً خوب است ،این شد

رابطه بتين دو متغيتر فرصتت اجتمتاعي بتا

هوش عا ي و کنتر روابط با هوش عا ي نيت دیده ميشتود .بتين دو متغيتر هتوش
عا ي و فرسودوي هيجاني رابطه بسيار ضعي
هوش عا ي رابطه خيلي ضعي

است .همچنين ،بين ورانبتاري نقتش و

وجود دارد .بين دو متغير ورانباري نقش و فرسودوي

هيجاني رابطه مثبتو جود دارد و بر مبناي نتایج ،این رابطه نسبتاً قوي با ضتریب 2/54
براي بررسي معناداربودن رابطه بتين متغيرهتا آمتاره تتي محاستبه شتد .اوتر مقتدار
معناداري بارهاي عاملي متغيرهاي مشتاهدهشتده از  /51بتروتتر و از  - /51کتواکتر
باشد ،فرضيه تأیيد نميشود.
نتایج نشان داد در سطح معناداري  ،2/2متغيرهتاي خودآوتاهي بتا هتوش عتا ي،
خودمدیریتي با هوش عا ي ،و متغير ماار

اجتماعي و هوش عا ي رابطه معنادار و

مستقيم دارند .بين دو متغير کنتر روابط و هوش عا ي نيت رابطه مستقيم و معنتاداري
وجود دارد .بتين دو متغيتر هتوش عتا ي و فرستودوي هيجتاني ،و هتوش عتا ي و
ورانباري نقش رابطه معناداري وجود ندارد .در ناایت ،بين دو متغير ورانبتاري نقتش و
فرسودوي هيجاني نيت رابطه معناداري وجود ندارد.
با توجه به نتایج یافتهها و ته ميشود عليرغم تعدیل رابطته بتين ورانبتاري نقتش و
فرسودوي هيجاني توسط متغير هوش عا ي ،فرضيه حاضر تحقيق در سطح معنتاداري
بيشتر از  2/25رد شد .بنابراین ،بين ورانباري نقش و فرسودوي هيجاني با نقش ميتانجي
هوش عا ي در کارکنان شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي رابطه وجود ندارد.
به منظور بررسي ت او

بين ميانگين هوش عتا ي ،ورانبتاري نقتش و فرستودوي

هيجاني بر حسب عامل جنسيت کارکنان آزمون تي جوامد مستتقل بتهکتار ورفتته شتد.
نتایج در جدو  5بيان شده است.

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

است.

33

جدول  .5نتايج آزمون تي جوامع مستقل براي بررسي تأثير عامل جنسيت
جنسيت تعداد ميانگين ±انحراف استاندارد آماره تي
هوش عا ي

34

ورانباري نقش
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فرسودوي هيجاني

مرد
زن

5

زن

5

1/14± /144
1±3/5 5

1

مرد
زن

14/14±1/ 45

1

مرد

14/45±4/521

5
1

1/ 5±5/143
5/ 1±1/335

سطح معناداري

-2/ 14

2/14

-2/ 1

2/131

-3/445

2/22

نتایج برآمده از آزمون مقایسه ميانگين نشان متي دهتد کته زنتان بتا توجته بته نمتره
ميانگين و انحراف استاندارد بيشتري که کسب کردهانتد ،هتوش عتا ي در بتين آنهتا
بيشتر از مردان بوده است .نتایج آزمتون تتي نشتان داد ت تاو

معنتاداري ميتان هتوش

عا ي کارکنان زن و مرد وجود ندارد (  .)P=2/14بنابراین ،بين ميانگين هوش عتا ي
کارکنان بر حسب عامتل جنستيت در شترکت آب منطقتهاي خراستان شتمالي ت تاو
معناداري وجود ندارد.
نتایج آزمون مقایسه ميانگين نشان داد زنان بتا توجته بته نمتره ميتانگين و انحتراف
استاندارد بيشتري که کسب کردهاند ،ورانباري نقش در بين آنها بيشتتر از متردان بتوده
است ،اما این ت او

معنادار نيست .بنابراین ،بين ميانگين ورانبتاري نقتش کارکنتان بتر

حسب عامل جنسيت در شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي ت او

وجود ندارد.

همچنين ،نتایج نشان داد فرسودوي هيجاني زنان بيشتتر از متردان بتوده استت ،کته
ت او

معنادار است.

 .5بحث و نتیجهگیری
یافته هاي پژوهش نشان داد بين ورانباري نقش و فرسودوي هيجتاني بتا نقتش ميتانجي
هوش عا ي در کارکنان شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي رابطه وجود ندارد .نتایج

نشان داد در سطح معنتاداري بيشتتر از  2/25هتوش عتا ي بتا فرستودوي هيجتاني و
ورانباري نقش با فرسودوي هيجاني رابطه معناداري نداشته است.
نتایج (جدو  )5نشان داد هوش عا ي کارکنان در شرکت آب منطقتهاي خراستان
شمالي با تر از ميانگين مورد انتظار بوده است .فرسودوي هيجتاني بتا نمتره ميتانگين و
انحراف استاندارد

(/42±1/131

آب منطقهاي خراسان شمالي خ ي

) نشان ميدهد فرستودوي هيجتاني کارکنتان شترکت
است .ميانگين و انحراف استاندارد ورانباري نقتش

کارکنان شرکت آب منطقهاي خراسان شمالي با است .با توجته بته تحليتل یافتتههتاي
توصي ي و ته ميشود کارکنان با هوش عا ي با  ،فرسودوي هيجاني کمتري دارند .در
تبيين این یافته ميتوان به نتایج پژوهش سيارواي و همکاران (  ) 22اشاره کرد که در
پژوهش خود دریافتند کارکنان با هوش عا ي با آثار کمتري از استرس و فرستودوي
شغلي را تجربه ميکنند.
ارتباط بين دو متغير ورانباري نقش و فرسودوي هيجاني از ریتق نظریته منتابد بقتا
تبيينشدني است .بدین ترتيب که درخواستها و وظای
امکانا

افراد ،منابد شغلي آنها نظير زمان ،امکانا

کاري فراتتر از توانتایيهتا و

و ماار هتاي آنهتا را بته اتالش

ميکشد و تادید ميکند .این تادید به دليل اینکه بار عتا ي و روانتي شتایان تتوجاي
دارد ،به مرور زمينه را براي احساس تايشدوي هيجاني و به پایان خط کتاري رستيدن
که از عمدهترین عالئم فرسودوي هيجتاني استت ،فتراهم متيکنتد .در صتورتي کته در
تحقيق حاضر عکس این موارد حاکم است ،به وري که کارکنان شترکت آب منطقتهاي
خراسان شمالي اعالم کردهاند ،زمان کافي بتراي انجتامدادن آنچته را در شتغل از آنهتا
انتظار مي رود ،دارند .توانایي انجام دادن کارهتاي زیتادي را دارنتد ،معيارهتاي عملکترد
شغلشان با ست ،براي انجامدادن وظای شان زمان مناسبي نياز دارند و ميتان کاري که از
آنها خواستهشده منص انه است .از رفي ،کارکنتان اعتالم کردنتد در پایتان روز کتاري
احساس خستگي کمتتري دارنتد ،انجتامدادن هتر روز امتور شتغلي برایشتان ستخت و

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

نشان داد که ورانباري نقش با ميتانگين و انحتراف استتاندارد ( ) 1/12±3/214در ميتان

34

اقتفرسا نيست ،کار در سازمان برایشان تنشآور نيست ،احستاس شتادابي در ابتتداي
روز کار و شروع روز کاري با احساس شادابي ،رضتایت از کتار ،عتدم سترخوردوي و
ناکامي از کار ،از جمله عواملي هستند که از ایجاد فرسودوي هيجتاني در محتيط کتاري
جلوويري کردهاند و نشان دادند فرستودوي شتغلي در شترکت آب منطقتهاي خراستان
34

شمالي در سطح پایيني است.
در پژوهشي مرتضوي ( ) 314نشان داد بين ورانبتاري نقتش بتا فرستودوي شتغلي
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رابطه مثبت و معنتاداري وجتود دارد کته بتا یافتته مطالعته حاضتر همختواني نداشتت.
سالکنژاد ( ) 313دریافت بين ورانباري نقتش بتا عملکترد شتغلي رابطته معکتوس و
معنادار بوده است .در پژوهش اکبرزاده و نقيزاده ( ) 313رابطه معناداري ميتان هتوش
عتتا ي و فرستتودوي متتدیران و پرستتتاران تأیيتتد شتتد کتته در ایتن رابطتته مؤل تتههتتاي
خودآواهي ،همدلي ،خودانگيتي نقش داشتتند کته بتا یافتته مطالعته حاضتر همختواني
نداشت .در پژوهش شا

و همکاران ( ) 2 2این نتيجته حاصتل شتد کته مؤل تههتاي

هوش عا ي هيچ رابطهاي با تنش شغلي ،زوا شخصيت ،فرستودوي عتا ي و افتت
عملکرد ندارند که با یافته مطالعه حاضر همسو بود .در پتژوهش حني تي (  ،) 31بتين
فرسودوي شغلي و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد که با یافته مطالعته حاضتر
همخواني نداشت .در مقابل ،مااجر استرآبادي و وزیري (  ) 31نشان دادند بين هتوش
هيجاني و فرسودوي شغلي پرستاران رابطه معناداري وجود ندارد کته بتا یافتته مطالعته
حاضر همخواني داشت.
یافتههاي بررسي عامل جنسيت بتا هتر یتک از متغيرهتاي پتژوهش نشتان داد بتين
ميانگين هوش عا ي و ورانباري نقش بر حسب عامل جنسيت ت تاو

وجتود نتدارد،

ولي بين ميانگين فرسودوي هيجاني کارکنان بر حستب عامتل جنستيت ت تاو

وجتود

دارد .هوش عا ي در بين دو وروه مردان و زنان داراي وضعيت مطلوبي بوده است .به
عبارتي ،هوش عا ي در هر دو وروه زنان و مردان با بوده است .ورانباري نقتش نيتت
در بين دو وروه زنان و مردان به یک ميتان بوده است ،ولي فرسودوي هيجتاني در بتين

زنان بيشتر از مردان بوده است .اکبرزاده و نقيزاده ( ) 313در تحقيق خود دریافتند بين
هوش عا ي و فرسودوي شغلي بين دو جتنس ت تاو
لحاظ ت او

معنتاداري وجتود دارد کته بته

معنادار بين فرسودوي شتغلي و جنستيت بتا یافتتههتاي پتژوهش حاضتر

همخواني دارد ،ولي به لحاظ وجود ت او

بين جنسيت و هوش عا ي بتا یافتتههتاي

پژوهش حاضر مغایر بود .در تحقيق حني ي (  ) 31بين فرستودوي شتغلي و جنستيت
ت او

معنادار نبوده است که با یافتههاي پژوهش حاضر مغایر بود.

حاضر با هدف بررسي رابطه بين ورانباري نقش و فرسودوي هيجاني بتا نقتش ميتانجي
هوش عا ي در شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي انجام ورفت تا بدین وسيله و بتا
توسعه و تقویت آن ،کي يت زندوي کاري و فردي جامعه آماري ،افتتایش یابتد و بتتوان
زمينه کاهش فرسودوي هيجاني و آثار من ي ورانباري نقش و تقویت هتوش عتا ي را
در بين آن ها فراهم کرد .تقویت هوش عا ي ميتوانتد فرستودوي هيجتاني را کتاهش
دهد .به عبارتي ،کارکنان با هوش عتا ي بتا  ،کمتتر داتار فرستودويهتاي شتغلي و
هيجاني ميشوند .افراد با هوش عا ي با تر از عوامل تتنشزاي من تي ماننتد نااميتدي،
اضطراب و تحریکپذیري اجتناب ميکنند .این افراد در زندوي کمتر با مشکل مواجاته
ميشوند ،یا در صتور

بتروز مشتکل بتا سترعت متيتواننتد از موقعيتت مشتکلزا و

ناراحتکننده به شرایط مطلوب بازوردند .در کارکنان بتا هتوش عتا ي بتا بته علتت
جلوويري از قرارورفتن در موقعيتهاي تنشزا یا بازوشت سرید بته شترایط ایتدهآ و
مطلوب ميتوانند از تنش محافظت کننتد .در مقابتل ،کارکنتان بتا هتوش عتا ي بتا ،
ورانباري نقش با یي دارند .کارکنان با هوش عا ي پایين بته وستيله ادراک ورانبتاري
نقش تحت استرس قرار ميويرند .به عبارتي ،زماني که وظای

شتغلي از توانتایيهتاي

فرد براي کنارآمدن فراتر هستند ،افرادي که به توانایيهتاي ختود اعتقتاد دارنتد و داراي
هوش عا ي با یي در برخورد با مشکال

و وظای

شغلي هستند به وسيله ورانباري

شدید محيط کاري پریشان نخواهند شتد و محتيط بتراي آنهتا تتنشآور و استترس زا

بررسي رابطه گرانباري نقش و فرسودگي هيجاني با تأکيد بر نقش ميانجي هوش عاطفي (مورد مطالعه... :

به دليل اهميت موضوع پژوهش حاضر و ختأل تحقيقتاتي در ایتن زمينته ،پتژوهش

34

نخواهد بود.
با توجه به آنکه روابط بين متغيرهاي پژوهش معنادار نميباشتد ،احتمتا ً متغيرهتاي
دیگري بر این روابط تأثيروذار بودهاند؛ بنابراین ،پيشنااد ميشود تحقيقي با این عنوان با
متغيرهاي مداخلهاي دیگري مانند سن ،سطح تحصيال
33

و سابقه شغلي نيت بررسي شود

تا تعيين شود آیا ت اوتي بين عوامل هوش عا ي ،ورانباري نقش و فرسودوي هيجتاني
با هر یک از عوامل سن ،سطح تحصيال

و سابقه شغلي وجود دارد یا خير؟
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