
 1 -11  ، ص1318تابستان ، 18، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864  

http://www.psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
نشاط سازمانی  با هوشمندی معنوی و فرسودگی هیجانی ،یشغل استرس ی رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش

 در شاغل پرستاران ؛ یآمار جامعه. است یهمبستگ نوع از یفیتوص طرح کی طرح نیا .است گرفته انجام پرستاران

مانی درمرکز آموزشی  در شاغل پرستاران انیم از یتصادف یریگ نمونه روش با یآمار نمونه و بودند یزد استان سطح

 سانس،یل فوق یلیتحص مدرک با نفر 051 نمونه افراد تعداد. شدند انتخاب یزد شهرستان زدی یصدوق دیشه مارستانیب

 یفرسودگ پرسشنامه قیتحق ابزار. بودند زن نفر 47 و مرد نفر 47 آنها نیب از و بودند یاریبه یها پلمید و سانسیل

هوش  پرسشنامه و 2کرولف یسازمان نشاط پرسشنامه ،  HSEیشغل استرس پرسشنامه ،0جکسون و مسلش یجانیه

 یسازمان نشاط ،یشغل استرس و پرستاران یجانیه یفرسودگ مالک ریمتغ وهشپژ نیا در. بود 3امرام و درایرمعنوی 

 رسونیپ یهمبستگ بیضر از پژوهش یها هیفرض یبررس یبرا. بودند ینیب شیپ ریمتغ عنوان بههوشمندی معنوی  و

 مثبت هطراب یشغل استرس و یجانیه یفرسودگ نیب داد نشان آمده دست به جینتا. شد استفاده چندگانه ونیرگرس و

 یمنف طور به نقش و تیحما یها مولفه و معنادار و مثبت طور به کنترل و تقاضا یها مولفه. دارد وجود یمعنادار و

 .کند یم ینیب شیپ را مطالعه مورد یها نمونه یجانیه یفرسودگ وشدت یفراوان معنادار و

 و یعاطف نشاط یها مولفه. دارد ودوج یمعنادار و مثبت رابطه یسازمان نشاط و یجانیه یفرسودگ نیب نیهمچن

هوش  و یجانیه یفرسودگ نیب و دارد یجانیه یفرسودگ شدت و یفراوان ینیب شیپ در یمعنادار نقش یهنجار

 شدت و یفراوان ینیب شیپ در یمعنادار رابطه دا،خ به نسبت نگرش مولفه. دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطهمعنوی 

 ار یجانیه یفرسودگ شدت و یفراوان یمعنادار طور به هوشمندی معنوی یها مولفه ریسا و دارد یجانیه یفرسودگ

 یفرسودگ یبیترک طور به هوشمندی معنوی و یسازمان نشاط ،یشغل استرس یها مولفه نیهمچن. کند ینم ینیب شیپ

 تیماح یها مولفه و معنادار و مثبت طور به کنترل و تقاضا یها مولفه انیم نیا در. کنند یم ینیب شیپ را یجانیه

 ینیب شیپ در ها مولفه ریسا. کنند یم ینیب شیپ را یجانیه یفرسودگ شدت و یفراوان معنادار و یمنف طور به نقش و

 یجانیه یفرسودگ انسیوار از %47 آن یها مولفه و نیب شیپ یها ریمتغ درمجموع. ستندین معنادار یجانیه یفرسودگ

 و یسازمان نشاط ،یشغل استرس با پرستاران در یجانیه یفرسودگ گرفت جهینت نتوا یم تینها در. کند یم نیینب را

 و نپرستارا در مثبتمعنوی  تفکر خلق و یشغل یخشنود جادیا ،یشغل استرس کاهش با و دارد ارتباطهوش معنوی 

  .داد کاهش را پرستاران یجانیه یفرسودگ توان یم آنها یانطباق یها مهارت رشد

  .نشاط سازمانی ،هوشمندی معنوی ،فرسودگی هیجانی ،ترس شغلیاس :واژگان کليدي

                                                           
1 Mursle and Jackson 

2 Korlovo Job Questionnaire 

3 Amram and Dyer 
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 یبهدان ییرضا سمانه

 انار واحد آزاد دانشگاه از تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی

 

  مسئول:نام نویسنده 

 یبهدان ییرضا سمانه

 نشاط با يمعنو يهوشمند و یجانيه یفرسودگ؛  یشغل استرس رابطه

 یزد شهر یدولت بخش مارستانيب در شاغل پرستاران یسازمان
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 قدمهم
 بيان مسئله 

مطرح کرده اند زمانی به 7و جکسون  5، به عنوان یکی از حوزه های فرسودگی شغلی مورد توجه است که مسلش7فرسودگی هیجانی

خستگی در فرد می شود. از عالئم آشکار  وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضا های شغلی در طول زمان موجب انباشت

فرسودگی هیجانی می توان به افزایش غیبت ازکار، کناره گیری و ترس از بازگشت به شرایط کارپس از کناره گیری و غیبت اشاره کرد 

فیزیولوژیکی (. فرسودگی هیجانی احساس پوچی، درماندگی و نومیدی است که به دلیل خواست های عاطفی و 8،2117و سالگر 4)لوین

افراطی ایجاد می شود. در این حالت فرد نسبت به کار، مشتریان و یا ارباب رجوع سازمان و همکاران خود با دیدی منفی برخورد می کند. 

این موضوع که کارمند فرسوده قادر نیست احساس ها و خواست های دیگران را رعایت کند، در واقع گویای آن است که برخورد چنین 

اری از جنبه انسان دوستانه شده است. کارکنانی که از فرسودگی هیجانی رنج می برند نسبت به کارشان بسیار سخت گیرند و از فردی ع

 رقوانین و مقررات و روش های انجام کار به صورت اجبار تبعیت می کنند،چون خسته تر از آنند که بتوانند آرام باشند. کارکنان فرسوده فشا

ی روانی و کارایی همکاران و زیردستان خود وارد می آورند، قربانیان فرسودگی هیجانی با کار سخت و غیرمعمولی که در زیادی را برسالمت

سازمان انجام می دهند،احترام و یا دانش های قابل توجهی کسب می کنند و به خودشان ثابت می کنند که افراد با ارزشی هستند، بهای 

انبوهی از استرس و همچنین کاهش سریع انرژی است که بدن نمی تواند انرژی هدر رفته را به همان میزان اضافه کاری طوالنی مدت آنها، 

جایگزین نماید و همین شرایط منجر به مشکالت جسمی و روانی می گردد. وقتی که ذخیره های جسمانی بر اثر ادامه یافتن شرایط شغلی 

نشانه اولیه فرسودگی هیجانی زمانی مشخص می  .یروهای عاطفی فرد نیز تحلیل رونداسترس زا ته می کشد، ممکن است به موازات آن ن

شود که این قبیل کارکنان ساعات طوالنی تری را صرف انجام کار می کنند. اما به دلیل خستگی و انعطاف پذیری کمتر به نتیجه می 

ولتی نشان می دهد که فرسودگی هیجانی تقریباً با استرس سرپرست و مدیر موسسه رفاه د 207(. مطالعه ای روی 7،0782رسند.)ماسالچ

دانست که  01های مرتبط با شغلزا و آن گونه وضعیتهای استرساسترس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل.شغلی ارتباط دارد

و مرتبط با شغل این است که از یک  00ساسترهای پرزا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یکی از وضعیتبیشتر افراد نسبت به استرس

ها وقت سو کارگر یا کارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست

پی سرپرستان روبه رو های پی در  محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری

 .شوندمی

فرسودگی هیجانی پیشرفته با انرژی، حرمت ذات، خود اثربخشی و دلبستگی شغلی پایین و با افزایش در نشانگان استرس جسمانی 

 یمشخص می شود و در مواقع بسیاری که حمایت اجتماعی مورد نیاز است، کناره گیری اجتماعی بروز می کند و به طور قابل مالحظه ا

 عملکرد شغلی بدتر می شود و معموال ارزیابی ضعیفی از عملکرد این افراد به عمل می آید.

 

 یشغل استرس و یجانيه یفرسودگ رابطه
 مهارت زمان، رینظ ،یو دسترس در یعموم منابع فرد، یشغل یتقاضاها یوقت بقاء، منابع مدل ری،نظیکنون ینظر یها مدل براساس

 بر یشغل استرس یوقت هیپا نیبرهم. کند یم تجربه را یفرسودگ احساس فرد طلبد، یم چالش به را یو یکار یها ییتوانا و امکانات ها،

.) سازد یم فراهم یجانیه یفرسودگ یبرا را نهیزم و بستر قیطر نیبد و دیتهد را یو دسترس در منابع قیطر آن از کند، یم وارد فشار فرد

 (2107 ، فنیگر و  هوگان ، لمبرت

 شیپ واقع در. آورد یم فراهم یجانیه یفرسودگ یبرا را نهیزم استرس ابتدا ابندینمود یرفتار یها واکنش آنکه از شیپ مبنا نیبرهم

 و یروان تعادل خوردن برهم باعث فرد بر متعدد یفشارها اعمال با ابتدا شود، یرفتار یها واکنش باعث میمستق بطور استرس آنکه از

 دح از فراتر یفشارها لیتحم با استرس ، نیبنابرا. است یجانیه یفرسودگ همان تعادل، عدم نیا اشکال از یکی. شود یم ها آن یعاطف

 یتاررف یها واکنش به را کارکنان ،یجانیه یفرسودگ پس. کند یم یجانیه یفرسودگ حاالت تجربه مستعد را آنها کارکنان، بر متعارف

                                                           
4- Emotional Exhaustion 
5 -Maslach 
6 -jackson 
7 - Lewin 
8 -Salger 
9 -Maslach 

 10- job – related stuations 

 11- stressful 
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 ( یجانیه یفرسودگ قالب در رفته دست از تعادل نیتام)جبران تیماه یشناخت روان لحاظ از یرفتار یها واکنش نیا. دارد یم وا متعدد

 .دارد

 

 یسازمان نشاط و یجانيه یفرسودگ رابطه
 یبانیپشت تاس ارتباط در نشاط سازمانی با یمنف طور به یجانیه یفرسودگ که دندیرس جهینت نیا به خود قاتیتحق در همکاران و یمولک

 فیتعر است قائل آنها یخوشنود و آنها یبرا سازمان که است یارزش اندازه و وسعت خصوص در کارکنان یجمع باور دهش ادراک یسازمان

 .شود یم

 ار خود اتتعهد کند یم فراهم سازمان که یا یبانیپشت منابع خالل در کارمندان که دهد یم نشان شده ادراک یسازمان یبانیپشت

 شده دراکا یسازمان یبانیپشت.گذارد یم ریتاث سازمان به کارمندان نشاط بر یبانیپشت نیا نیهمچن و دهند یم انجام سازمان به نسبت

 ندک رفتار خوب کارمندان با هم وسازمان دهند انجام را مطلوب یرفتارها دیبا که باشند داشته را احساس نیا کارمندان اگر کند یم انیب

 اسوده و پردازند یم است ارزش با سازمان یبرا که سازمان مقاصد و اهداف به و باشند متعهد سازمان به دیبا کنند یم احساس کارمندان

 میستقم و یمنف صورت به شده ادراک یسازمان یبانیپشت.گردانند یم باز آن به است دهیرس آنها به سازمان توسط که را یمطلوب دیعوا و

 یبانیپشت عدم از یناش یجانیه یفرسودگ و سازمان به کارکناننشاط کاهش سبب و گذارد یم اثر یرسان خدمت در یکارشکن رفتار یرو

 چه یرگ واسطه یجانیه یفرسودگ قیطر از یجانیه یفرسودگ با یسازماننشاط  رابطه اد،یز احتمال به گرید عبارت به شود یم یسازمان

 (. 2100 ، لوکندر لو،یجارام ،یموکل. )باشد یم یا پاره ای و کامل صورت به

 

 هوشمندي معنوي و یجانيه یسودگ رف رابطه
 یشرفتیپ کند یم احساس شود یم یافسردگ دچار. برد یم رنج ینگرش و یعاطف ،یجسم یخستگ از یفرسودگ اختالل به مبتال فرد

 لیم نیا و شوند یم ظن سوء دچار و بدگمان گرانید به نسبت افراد نیا (0784، سورنسن ، الکمن) کند یم دایپ کاهش عملکردش ندارد،

 به سبتن نکهیا تر نیآفر مشکل همنوع، انسان کی عنوان به نه کنند رفتار ء یش کی مثل نیریسا با که کند یم تراوش آنها افکار در

 یانشناخترو و یعلم یها داده اساس بر. شد خواهد آنها در یروان یها ینابسمان سبب زین پنداره نیا و افتهی یمنف و نانهیبدب نگرش گرانید

 را یزندگ ای سرخ گل رنگ های ییبایز بتوانند که ینکیع با تا کنند یم نگاه رهیت و یخاکستر نکیع با شتریب را واطراف جهان راد،اف نیا

 (.0772 ، کول) کنند مشاهده

 

 پژوهش یشناس روش
شاط ن و یشغل استرس زانیم نییتع ضمن که است یهمبستگ نوع از یفیتوص یپژوهش روش کی حاضر قیتحق در یپژوهش روش

 یبررس تحت جامعه .است داده قرار یبررس مورد زین را رهایمتغ نیا یهمبستگ پرستاران یجانیه یفرسودگ و هوشمندی معنوی و سازمانی 

 مارستانیب نیب از یا خوشه  یتصادف یریگ نمونه روش با مطالعه نیا در. بودند یزد شهر یدولت یمارستانهایب در شاغل پرستاران هیکل شامل

 مرد نفر 47 تعداد نیا از که شدند گرفته نظر در نمونه گروه یاعضا بعنوان پرستاران هیکل و شد انتخاب دولتی یزد مارستانیب ، یدولت یها

 قیتحق نیا در مالک یرهایمتغ .بود یاریبه پلمید و یپرستار پلمید ،فوق سانسیسانس،لیل فوق نمونه یلیتحص مدرک. بودند زن نفر 47 و

 آن یها مولفه و پرستاران هوشمندی معنوی و پرستاران نشاط سازمانی، پرستاران یشغل استرس ، نیب شیپ ریمتغ و یجانیه یفرسودگ

 و گرفته قرار پرستاران اریاخت در ها پرسشنامه فرم قیتحق در یاخالق نکات تیرعا با .گرفت قرار یبررس مورد واسطه یرهایمتغ عنوان به

 و هیتجز یبرا یاستنباط و یفیتوص یآمار یها روش از ،07 نسخه spss افزار نرم از استفاده با .شد یورآ جمع ها داده ل،یتکم از پس

 انحراف و نیانگیم ینسب و مطلق یفراوان عیتوز جداول، هیته) قیتحق نیا در استفاده مورد یفیتوص آمار. دیگرد استفاده ها داده لیتحل

 .شد استفاده یریمتغ چند ونیرگرس و ، رسونیپ یهمبستگ بیضر از یاطاستنب آمار یبرا نیهمچن بود،...( و اریمع

 

 تجزیه و تحليل اطالعات 
در بخش توصیفی اطالعات  مربوط به متغیر های جمعیت شناختی ارائه شده است . در بخش استنباطی نیز ابتدا هریک از فرضیه ها 

 ت . بیان شده وسپس نتیجه آزمون آماری مربوط به آن ارائه شده اس
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 سازمانی نشاطماتریس همبستگی متغير فرسودگی هيجانی با  7-4جدول 

 

 
 فرسودگی

 فراوانی

 فرسودگی

 شدت

 سازمانی نشاط

 کل
 هنجاری نشاط مستمر نشاط عاطفی نشاط

      0 فرسودگی)فراوانی(

     0 **80/1 فرسودگی )شدت(

    0 **74/1 **35/1 سازمانی کل نشاط

   0 **50/1 **70/1 **32/1 عاطفی نشاط

  0 17/1 **45/1 04/1 17/1 مستمر نشاط

 0 *28/1 - 10/1 **77/1 **35/1 **37/1 هنجاری نشاط

 

 

و * نشان  10/1در جدول فوق همبستگی های متغیرهای تحقیق ارائه شده است.  عالمت ** نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح 

 د.می باش 15/1دهنده همبستگی معنادار در سطح 
 

 هوشمندي معنويماتریس همبستگی متغير فرسودگی هيجانی با  8-4جدول 

 

 
 فرسودگی

 فراوانی

 فرسودگی

 شدت

هوشمندی 

 معنوی

نگرش به 

 خود

نگرش به 

 دنیا

نگرش به 

 اینده

      0 فرسودگی)فراوانی(

     0 **80/1 فرسودگی )شدت(

    0 **73/1 **32/1 کل هوشمندی معنوی 

   0 **44/1 **37/1 **27/1 نگرش به خود

  0 **27/1 **42/1 **30/1 *25/1 نگرش به دنیا

 0 **55/1 **74/1 **84/1 **33/1 *23/1 نگرش به اینده

 

و * نشان  10/1در جدول فوق همبستگی های متغیرهای تحقیق ارائه شده است.  عالمت ** نشان دهنده همبستگی معنادار در سطح 

 می باشد. 15/1سطح دهنده همبستگی معنادار در 

 سازمانی می تواند فراوانی فرسودگی هيجانی را پيش بينی نماید. نشاطمولفه هاي ( فرضيه اول: 4-3-1

سازمانی می توانند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون  نشاطجهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های 

درصد از واریانس  21پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه حدود  رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2متغیر مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . 50/4

 فرسودگی هيجانی را پيش بينی نماید. فراوانی می تواند هوشمندي معنوي مولفه هاي ( فرضيه دوم: 4-3-2
می توانند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون  هوشمندی معنوی جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های 

درصد از واریانس متغیر مالک  8ل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلی

حاصل  305/3برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . 

 فرسودگی هيجانی را پيش بينی نماید. فراوانیهاي استرس شغلی می تواند مولفه ( فرضيه سوم: 4-3-3
جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های استرس شغلی می توانند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون 

درصد از واریانس  78ی مورد مطالعه حدود رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کل

برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2متغیر مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است .  725/00
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و استرس شغلی بطور ترکيبی می توانند فراوانی  شمندي معنوي هوسازمانی،  نشاطمولفه هاي ( فرضيه چهارم: 4-3-4

 فرسودگی هيجانی را پيش بينی نمایند.
جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های متغیرهای پیش بین  می توانند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون 

درصد از واریانس  77حلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه حدود رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام ت

برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2متغیر مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . 777/7

 فرسودگی هيجانی را پيش بينی نماید. شدتسازمانی می تواند  نشاطمولفه هاي م: ( فرضيه پنج4-3-5

سازمانی می توانند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون  نشاطجهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های 

درصد از واریانس  24دل کلی مورد مطالعه حدود رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که م

برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2متغیر مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . 171/00

 فرسودگی هيجانی را پيش بينی نماید. شدتمی تواند  هوشمندي معنوي مولفه هاي ( فرضيه ششم: 4-3-6
می توانند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون  هوشمندی معنوی جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های 

صد از واریانس متغیر در07رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه 

 745/5برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است .

 پيش بينی نماید.فرسودگی هيجانی را  شدتمولفه هاي استرس شغلی می تواند ( فرضيه هفتم : 4-3-7
جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های استرس شغلی می توانند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون رگرسیون 

درصد از واریانس متغیر مالک  43چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه حدود 

 517/32برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2یین می کند. جهت تعیین معنی داری را تب

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . 

 شدتو استرس شغلی بطور ترکيبی می توانند  هوشمندي معنوي سازمانی،  نشاطمولفه هاي ( فرضيه هشتم: 4-3-8

 ودگی هيجانی را پيش بينی نمایند.فرس
جهت ازمون فرضیه فوق و اینکه ایا مولفه های متغیرهای پیش بین  می توانند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمایند از ازمون 

اریانس درصد از و 47رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پس از انجام تحلیل رگرسیون مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه حدود 

برابر با   Fمحاسبه شده از ازمون اماری تحلیل واریانس استفاده شدکه مقدار  R2متغیر مالک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری 

 حاصل شده که در سطح پنج صدم معنی دار است . نتایج در جداول زیر ارائه شده است. 403/23
 

هيجانی)رگرسيون مدل شدت فرسودگی ري براي مولفه هاي متغيرهاي پيش بين در و سطح معنادا  t ومقادیر B:ضرایب  31  -4جدول 

 چند متغيري به روش ورود هم زمان(

 

 سطح معنی دار T بتا B منابع

 145/1 -817/0  -700/05 مقدار ثابت

 110/1 545/7 587/1 015/0 تقاضا

 110/1 577/7 771/1 422/0 کنترل

 110/1 -387/3 377/1 -254/0 حمایت

 405/1 377/1 174/1 014/1 حمایت مدیران

 415/1 381/1 128/1 017/1 ارتباط

 077/1 -744/0 002/1 737/1 نقش

 077/1 -757/0 -077/1 775/1 تغییر

 112/1 220/3 087/1 370/1 عاطفی نشاط

 775/1 177/1 113/1 117/1 مستمر نشاط
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 304/1 117/0 177/1 027/1 هنجاری نشاط

 107/1 711/2 057/1 078/1 نگرش به خود

 107/1 -535/2 -217/1 -372/1 نگرش به دنیا

 242/1 018/0 188/1 015/1 نگرش به اینده

 

استفاده شده است .  Tهمان طورکه درجدول فوق مالحظه می شود برای ازمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده ازمون اماری

عاطفی و نگرش به خود بطور مثبت و معناداری و مولفه های حمایت و نگرش به  نشاطترل، نتایج نشان می دهد که مولفه های تقاضا ، کن

 دنیا بطور منفی و معناداری شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی می کنند. سایر مولفه ها معنادار نیست.
 

 خالصه مدل رگرسيون براي مولفه هاي پيش بين تحقيق32-4جدول 
 

 مدل
R  مجذورR  مجذورR ظیم شدهتن 

717/1 820/1 484/1 

 
 درصد از واریانس شدت فرسودگی هیجانی را تبیین می کند.47چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود این مدل 

 

 نتایج  اماري تحليل واریانس جهت ازمون معناداري مدل ارائه شده 33-4جدول 

 

 .F Sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون

 ندهباقی ما

 کل

478/8703 

053/0842 

750/01785 

03 

035 

078 

711/772 

773/24 
403/23 110/1 

 

 ، مدل ارائه شده معنادار می باشد.  P <15/1و   F= 403/23چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود با توجه به مقدار
 

 یافته هاي مربوط به بررسی فرضيه هاي تحقيق
 تواند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید.  فرضیه اول: مولفه های نشاط سازمانی می

 فرضیه پنجم: مولفه های نشاط سازمانی می تواند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید.

یافته ها در فرضیه اول و پنجم تحقیق نشان داد که بین نشاط سازمانی و فراوانی و شدت فرسودگی هیجانی رابطه مثبت و معناداری 

درصد از واریانس متغیر مالک شدت فرسودگی 24درصد از واریانس متغیر مالک فراوانی و  21رد. تحلیل رگرسیون نشان داد که وجود دا

د رهیجانی را تعیین کرده است. یافته ها در واقع حاکی از آن بود که نشاط سازمانی  پرستاران با فرسودگی هیجانی آنان ارتباط تنگاتنگی دا

نشاط سازمانی  باالتری داشته باشند. فرسودگی هیجانی آنان نیز بیشتر است. نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات و هر چه پرستاران 

(. همخوانی دارد. به  این نتایج دست یافتند که نشاط سازمانی برای کارکنان مفید است و به انگیزش و خشنودی 0773می یر و همکاران )

هایی چون ارتقاء و افزایش حقوق منجر گردد.با این وجود ،نشاط سازمانی باال می تواند به وسیله محدود  متصل است و می تواند به پاداشت

کردن تحرک کارکنان و احساس آزادی آنها برای تغییر شغل ،پیامد های منفی در پی داشته باشد و نیز میتواند از فرصت های رشد و 

سازمانی می تواند سبب خاموشی خالقیت کارکنان و منجر به مقاومت در برابر تغییر پیشرفت فردی جلوگیری نماید.نشاط به ارزش های 

گردد.هنگامی که کارکنان مقدار زیادی از انرژی خود را به خاطر نیازهای سازمان صرف می کنند ، ممکن است به زندگی خانوادگی و 

 اجتماعی آنها آسیب وارد گردد و در آنها فرسودگی ایجاد نماید.

 دوم :مولفه های هوشمندی معنوی  می توتند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید. فرضیه

 فرضیه ششم: مولفه های هوشمندی معنوی  می تواند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید.

یل پیش بینی می کنند تحل یافته ها در فرضیه دوم و ششم نشان داد که مولفه های هوشمندی معنوی  فرسودگی هیجانی پرستاران را

درصد از واریانس متغیر مالک شدت فرسودگی هیجانی را تعیین کرده  24درصد از واریانس متغیر مالک فراوانی و 8رگرسیون نشان داد که 

هوشمندی معنوی   (.  همخوانی دارد. به این نتایج رسیدند که مطالعه مقیاس های0787است، این یافته ها با نتایج تحقیقات اسپتاین و مایر)

شاخص هایی را در مورد تفاوت بین افراد با هوشمندی معنوی  و افراد با تفکر محزب نشان می دهد تفاوت اصلی هنگام دریافت پیامدهای 
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هی د منفی رخ می دهد، هر دو گروه خواهان نتایج مثبت اند اما افراد با تفکر مخرب، بعد از دریافت پیامد منفی، بیشتر گرایش به تعمیم

بیش از حد نسبت به خود دارند عزت نفس آنها کاهش می یابد احساس افسردگی و نسبت به عملکرد آتی خود احساس درماندگی می 

 کنند این فرد از خستگی عاطفی و هیجانی رنج می برد .

 فرضیه سوم:مولفه های استرس شغلی می تواند فراوانی فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید.

 تم: مولفه های استرس شغلی می تواند شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نماید.فرضیه هف

یافته ها در فرضیه سوم و هفتم نشان داد که مولفه های استرس شغلی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش بینی می کنند. تحلیل 

د از واریانس متغیر مالک شدت فرسودگی هیجانی در درص 43درصد از واریانس متغیر مالک فراوانی و  78رگرسیون نشان داد که حدود 

 هم0777، 07؛ سیاگو0777، 05، گوتز07؛ کالرک0775، 03، کوالیک02پرستاران را تعیین کرده است. این یافته ها با نتایج تحقیقات پارکر

کی و د که بر اثر آن قوای فیزیخوانی دارد. که به این نتایج دست یافتند که استرس شغلی می تواند منجر به فرسودگی در پرستاران گرد

 هیجانی فرد تحلیل رفته و موجب بروز نگرش ها و پاسخ های منفی فرد نسبت به خود و سایرین می گردد .

فرضیه چهارم:مولفه های استرس شغلی، نشاط سازمانی  و هوشمندی معنوی  بطور ترکیبی می توانند فراوانی فرسودگی هیجانی را 

 پیش بینی نمایند.

مولفه های استرس شغلی، نشاط سازمانی و هوشمندی معنوی  بطور ترکیبی می توانند شدت فرسودگی هیجانی را پیش  ه هشتم:فرضی

 بینی نمایند.

یافته ها در فرضیه چهارم و هشتم بیان می دارد که مولفه های استرس شغلی، نشاط سازمانی  و هوشمندی معنوی  به طور ترکیبی 

درصد از  47درصد از واریانس متغیر مالک فراوانی و  77ان را پیش بینی می کنند. تحلیل رگرسیون نشان دادفرسودگی هیجانی پرستار

 واریانس متغیر مالک شدت فرسودگی هیجانی در پرستاران را پیش بینی می نمایند.

 

 بحث و نتيجه گيري 
ط سازمانی  و هوشمندی معنوی  پرستاران است. نتایج این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرسودگی هیجانی با استرس شغلی ، نشا

تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان میدهد که بین فرسودگی هیجانی با استرس شغلی، نشاط سازمانی  و هوشمندی معنوی  پرستاران 

اط عاطفی و نگرش به خود بطور رابطه معناداری وجود دارد.یافته ها در فرضیه هشتم تحقیق نشان داد که مولفه های تقاضا و کنترل ،نش

مثبت و معنا داری و مولفه های حمایت و نگرش بطور منفی و معنا داری فرسودگی هیجانی را پیش بینی می کند. در تحقیق حاظر با 

ای شغلی ضتوجه به اینکه مولفه های تقاضا و کنترل بگور مثبت و معنا داری فرسودگی هیجانی را پیش بینی می کنندبنابر این هرچه تقا

در پرستاران باالتر باشد در صورتی که احساس شایستگی کنند عالوه بر محدودیت های زمانی و درخواست ها ، کار خود را به درستی انجام 

میدهند و توانایی تصمیم گیری و فرصت اعمال کنترل بر روی کارها در آنها افزایش می یابد.چنانچه تقاضای شغلی فراتراز دانش و مهارت 

توانایی پرستاران  باشد دچار استرس و فرسودگی هیجانی میشوند .بنابراین تقاضای باال و داشتن کنترل پایین باعث تحمیل فشار زیادی  و

بر پرستاران شده و سالمت روان آنها را به خطر می اندازد.همچنین  یافته ها در تحقیق حاظر نشان میدهد نشاط عاطفی افراطی در 

سبب فرسودگی هیجانی در پرستاران شود . نشاط عاطفی افراطی در پرستاران به وسیله محدود کردن تحرک کارکنان و  پرستاران میتواند

احساس آزادی آن ها برای تغییر شغل ، پیامدهای منفی در پی داشته باشد و نیز میتواند از فرصت های رشد و پیشرفت فرد جلوگیری 

مقاومت در برابر تغییر گردد و فرسودگی هیجانی را در آن ها ایجاد نماید.بنابر این نشاط عاطفی  نمایید و سبب خاموشی خالقیت و منجر به

 باال رابطه مثبتی در ایجاد فرسودگی هیجانی پرستاران دارد.  
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