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Correlation of Emotional Intelligence and 
Professional Burnout in NAJA Personnel;  

A Case Study of Sari, Iran

[1] The relationship between emotional intelligence and job satisfaction on men and 
woman working for Iran medical sciences universities [2] The effects of teaching 
emotional intelligence factors on mental wellbeing [3] Emotional intelligence [4] 
Emotional intelligence [5] The relationship of emotional intelligence and assertiveness 
with the oral participation of English language learners [6] Mental health counseling: 
Theory and practice [7] Suicidal ideation and health-related ... [8] The measurement of 
experienced burnout [9] The relationship between occupational burnout and emotional 
intelligence among Imam Sajjad Hospital staffs in Tehran [10] The relationship between 
emotional intelligence and burnout and mental health workers of Iran Khodro Company 
[11] Emotional intelligence and burnout: Influence on the intent of staff nurses to leave 
nursing [12] The relationship between teacher burnout and Emotional Intelligence: A 
pilot study  [13] The mediating role of workplace social support on the relationship 
between trait emotional intelligence and teacher burnout [14] Educational and 
psychological research [15] Research methods in management [16] Burnout its related 
factors in staffs of university hospitals in Mashhad [17] Reducing burnout and enhancing 
job satisfaction: Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional 
labor

Aims Compared with intelligence and cognitive intelligence, emotional intelligence is a better 
predictor of individual’s success in life and work environment. The aim of this study was to 
investigate the correlation between emotional intelligence and proffesional burnout among 
Naja personnel in Sari. 
Materials & Methods This descriptive-correlational research was conducted in 2016 among 
NAJA personnel in Sari, and 169 people weer selected, using simple random sampling. Shirring 
Emotional Intelligence Questionnaire and Goldard Burnout Questionnaire (GBI) were used to 
collect the data. The data were analyzed, using Pearson correlation test.
Findings There was a significant negative correlation between professional burnout in NAJA 
personnel and emotional intelligence with 5 subscales, including self-motivation, self-awarness, 
self-control, social consciousness, and social skills.
Conclusion Professional burnout in NAJA personnel has a negative correlation with emotional 
intelligence and all its subscales.
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  مقدمه

 به مربوط سنتی هاینظریه که بریممی سربه زمان از ایبرهه در ما
 جدید هاینظریه و اندشده تحول و تغییر دچار ،پیشرفت و هوش
 و هوش با ارتباط در جدید نگرش .]1[شوندمی آنها جایگزین مرتب

 و هوشی بهره به نسبت هیجانی هوش که است این پیشرفت
 در فرد موفقیت برای ترینئمطم کنندهبینیپیش شناختی هوش
 تنهاییبه تواندنمی شناختی هوش و است کار محیط و زندگی
 فردی زندگی گذران و رضایت سالمتی، کسب برای کافی تضمین

 صرف اتهیجان و احساسات نه و صرف متعلق نه ،انسان باشد.
 و سازگاری برای شخصی توانایی؛ است دو هر از ترکیبی بلکه ،است
 منطقی و هیجانی هایقابلیت منسجم عملکرد به زندگی در چالش
 است ناتوان عاطفه بدون تعقل ،دیگر عبارت به .دارد بستگی انسان
 هوش اصطالح .]1[ستنابینا تعقل بدون نیز هیجان و عاطفه و

 شکلی عنوانبه و گلمن دانیل توسط ۱۹۹۰ سال در باراولین هیجانی
 و هااحساس کنترل توانایی شامل که شد مطرح هیجانی هوش از

 کنترل و افراد سایر هایدیدگاه پذیرش دیگران، و خود هایهیجان
 هوش کندمی بیان گلمن .]2[است اجتماعی هایتوانش و روابط

 خودآگاهی، طریق از تواندمی آن دارنده که است مهارتی هیجانی
 بهبود را آن خودمدیریتی طریق از ؛کند کنترل را خود روحیات
 مدیریت طریق از و کند درک را آنها تاثیر همدلی، طریق از ؛بخشد
 ببرد. باال را دیگران و خود روحیه که کند رفتار ایشیوهبه روابط،
 عاطفی هایقابلیت بکارگیری توانمی را هیجانی هوش بنابراین،
 نتایج، حداکثر کسب برای گروهی و فردی رفتار در دیگران، و خود

 و هاتیصالح كه اندافتهیدر هاستمدت انیكارفرما کرد. تعریف
 اریبس وی اتیح كار دری جانیه هوش با مرتبطی هاتیقابل
  هستند. تیبااهم

 هایادگیری تمام" کرده است که بينیپيش پیش سال ۲۰۰۰ افالطون
 گفته براساس ".هستند عاطفی و هیجانی زیربنای یک دارای

 فیلسوفان و پژوهشگران دانشمندان، تاکنون زمان آن از افالطون
 ،یادگیری در احساسات نقش نفی یا اثبات منظوربه زیادی
 ۲۰۰۰ این در حاکم تفکر متاسفانه اند.هداد انجام زیادی هایپژوهش
 صحیح گیریتصمیم و کار انجام مانع هاهیجان" که بود این سال
 ،گذشته دهه سه در ."سازندمی مختل را حواس تمرکز و شوندمی
  .]3[ه استکرد ثابت را مطلب این خالف هاپژوهش رشدروبه حجم
 در ۱۹۰۵ سال در بینه توسط هوش نام به ایپدیده که زمانی از

 هوشبهر اصطالح و کرد پیدا یکمّ  نمود رقم و عدد صورتبه فرانسه
 که بود نگذشته چیزی شد، معرفی ۱۹۱۶ سال در ترمن توسط
 هوش مفهوم شدند. غیرشناختی هوش متوجه پردازاننظریه

 سال ۱۴ و معرفی ۱۹۲۰ سال در ثرندایک توسط باراولین اجتماعی
 تدوین ۱۹۴۳ سال در دال توسط وایلند اجتماعی رشد مقیاس بعد
 مهمی نقش هوشبهر نظریه کردنهمگانی در ثرندایک د.ش منتشر و
 که داشت اظهار هارپر روزنامه در ایمقاله در که صورتیبه داشت، را

 در عاقالنه کردنعمل و دیگران درک توانایی یعنی اجتماعی، هوش
 از جنبه این و است هیجانی هوش از ایجنبه که بشری هایارتباط
 .]4[دهدمی تشکیل را هوشبهر از قسمتی خود هیجانی، هوش
 نیازهای ارتقای زمینه در ایمقاله آبراهام مازلو ۱۹۵۰ سال در

 ،رنسانس دوره از بعد که نوشت روانی و معنوی جسمی، هیجانی،
 گراییانسان مکتب از تجلیل زمینه در عظیمی تحول و انقالب

 و رشد موجب مازلو نظریه ۱۹۸۰ تا ۱۹۷۰ هایسال بین آورد. وجودبه
 از پیتر سالووی د.ش هاانسان استعداد و توان به مربوط علوم تحول
 دهه چند طول در عقیده دارد که یل دانشگاه شناسیروان بخش
. است شده تغییر دچار هیجان و هوش به راجع باورها گذشته
 باید باهوش افراد والجرم دانستندمی انسانی کمال را هوش زمانی
 هیجانی هوش منشاء درباره مباحث باشند. بهتری زندگی دارای
 در یرجان مه و پیتر سالووی توسط قبول قابل تعریف اما دارد ادامه
 مطرح  ۱۹۹۰ سال در (EQ) هیجانی هوش عنوان تحت ایمقاله
 و پذیرآزمون هوشی علمی نظر از را هیجانی هوش آنجا در که شد
 نویسدمی هوش درباره کسلر .]3[کنندتعریف می گیریاندازه قابل

 غیرهوشی عوامل هوشی، عوامل بر عالوه که دهم نشان امکوشیده"
 کند. مشخص را هوشمندانه رفتار تواندمی که دارد وجود نیز ایویژه
 اینکه مگر دهیم، قرار سنجش مورد را عمومی هوش توانیمنمی
 بر در غیرهوشی عوامل سنجش برای نیز معیارهایی ها،آزمون
 غیرشناختی هایجنبه که بود آن درصدد کسلر .]5["باشند داشته
 در توانمی را زمینه این در او روش بسنجد. هم با را عمومی هوش
 فهم و درک و تصاویر تنظیم هایآزمونخرده کاربرد از وی استفاده

 دریافت. -دهندمی تشکیل را وی هایآزمون عمده بخش دو که-
 تصاویر، تنظیم در اجتماعی سازگاری فهم، و درک آزمونخرده در

 گیرد.می قرار بررسی مورد اجتماعی موقعیت نیز و شناخت
 اجتماعی هایمهارت مانند مفاهیمی سنجش طریق از پژوهشگران
 هایآگاهی و شناختیروان و رشد فردی، بین هایتوانمندی
 به هستند، هیجانی هوش با مرتبط مفاهیمی همگی که هیجانی
 پس هیجانی هوش نظریه اند.پرداخته هوش نوع این ابعاد بررسی

 هاروارد دانشگاه شناسیروان استاد گاردنر توسط دیگر بار سال ۵۰ از
  .]5[ه استشد دنبال

 نشکُ  از که فراگیر و عمومی است ایپدیده شغلی فرسودگی
 نتیجه و شودمی ناشی کار محیط با فرد شخصیت هیگان و متقابل
 در مطلوب عملکرد کاهش و انرژی اشتیاق، انگیزه، دادنازدست آن

 کار از ناشی فشار و خستگی تنها شغلی فرسودگی است. فرد زندگی
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 کلی سبک به بلکه ، نیستآیدمی وجودبه مداوم کار از بعد که
  .]6[کندمی سرایت نیز او بیداری هایساعت و فرد زندگی
 از ناشی شدید عصبی فشارهای و تنیدگی که داردمی اظهار سعادت
 کارکنان در حالتی پیدایش به کار نامناسب وضعیت یا نوع ماهیت،
 کار حالت، این در شود.می نامیده رفتگیتحلیل که شودمی منجر
 ،شده رفتگیتحلیل دچار که فردی .دهدمی دست از را خود اهمیت
 و بدبین باف،منفی بدگمان، ؛)دارد پرخاشگری( است خسته مدای

 ناراحتی ترینکوچک اب و است حوصلهبی و زودرنج ؛است عصبانی
  .]7[بیندمی بستبن در را خود و است کالفه ؛روددرمی کوره از

 فرسودگی برای تحقیق بر مبتنی رویکردی ،]8[جکسون و مازالک
 به منجر که را شرایطی کنندمی تالش و اندکرده اتخاذ شغلی

 هاآن هایپژوهش نتایج کنند. مشخص شود،می شغلی فرسودگی
 ۳ از و دارد عدیچندبُ  ساختاری شغلی فرسودگی که دهدنشان می
 "تحلیل کاهش" اول، مولفه .شودمی تشکیل هم به مربوط مولفه
 شخص عاطفی هایانرژی رفتنازدست به که "عاطفی خستگی" یا

 باالی سطح از که فرد پیشین هایحالتدر این مولفه،  است. مربوط
 بین از فرسودگی اثر بر تدریجبه است، بوده برخوردار انگیزشی

 معلمان اگر شود.می کنندهخسته او برای کار دادنانجام و رودمی
 باشند، ناتوان آموزاندانش به خود هارای در معلمی حرفه آغاز در

 مسخ" ،دوم مولفه کند.می بروز بیشتر آنان در عاطفی خستگی
 است. شغلی فرسودگی دهنده تشکیل عناصر از که است "شخصیت
 و بدبینانه و منفی هاینگرش سبب معلمان در شخصیت مسخ

 از ،مولفه سومین شود.می آموزاندانش به نسبت آمیزخصومت
 فرد یعنی است "فردی موفقیت احساس کاهش" ،شغلی فرسودگی
 يعنی نیست موفقیت با همراه وی عملکرد که کندمی احساس
 توجه مولفه این واقعی. موفقیت نهو  است مطرح ادراکی موفقیت
  .]8[است کرده جلب خود به را کمتری
 رابطه بررسی عنوان با خود پژوهش در ]9[همکاران و شفیع باقری
 امام بیمارستان کارکنان شغلی فرسودگی و هیجانی هوش میان
 عنوانبه تواندمی هیجانی هوش که دهندمی نشان ،تهران )ع(سجاد
 ثرمو بیمارستانی کارکنان شغلی فرسودگی میزان کاهش عامل
 هوش توانمی که دارد اهمیت جهت بدان نتیجه این .باشد

 .داد افزایش آموزش با ،است شخصیتی لفهوم کهرا  هیجانی
 سندروم شدت و بروز میزان کاهش راهکارهای از یکی بنابراین
 تواندمی ،درمانی-بهداشتی مراکز کارکنان در شغلی فرسودگی
 هوش با مرتبط هایمهارت بهبود هدف با هاییدوره برگزاری
  .]9[باشد هیجانی
 هوش بین که دهندنشان می پژوهشیدر  ]10[همکاران و اسدی
 خودآگاهی، خودانگیزی، مانند(  آن هایمولفه و هیجانی

 فرسودگی و) اجتماعی  مهارت و اجتماعی هوشیاری خودکنترلی،
  .]10[دارد وجود داریمعنی رابطه شغلی

 آموزش ریتاث یبررس عنوان با پژوهشی در همکاران و اسماعیلی
 که دهندمی نشان روان سالمت بر یجانیه هوش یهامولفه
 موثر روان سالمت شیافزا در یجانیه هوش یهامولفه آموزش

 .دهدمی کاهش روان سالمت یهامولفه در را یماریب معالی و دهبو
 یروان سالمت یارتقا سبب یجانیه هوش یهامولفه آموزش لذا
 از یشخص یهاگزارش در یبهتر بهره فرد که یطوره ب شودیم

  .]2[آوردیم دستبه مشکالت با مقابله در تیموفق
 مسخ و عاطفی خستگی بین که دهدمی نشان بادیک نتایج

 فرسودگی و هیجانی هوش بین همچنین ،دهندگانپاسخ شخصیت
  .]11[دارد وجود داریمعنی رابطهشغلی 

 و هیجانی هوش بین رابطه عنوان با پژوهشی در ]12[ویتودی
در  است. داده انجام مقدماتی بررسییک  معلمان شغلی فرسودگی

 (هوش هیجانی هوش بین رابطه به ،آزمایشی این پژوهش
 متوسطه سطح ینمعلم از نمونه ۶۴ در شغلی فرسودگی و عاطفی)
 هوش .خته شده استپردا شهر حومه در واقع دولتی مدارس
 گیریاندازه بارون هیجانی بهره نامهپرسش از استفاده با هیجانی
 ماسالچ شغلی فرسودگی وسیلهبه شغلی فرسودگی است. شده
 که ه استپرداخت ارزیابی این به اول سئوال است. شده گیریاندازه
 یا دارد وجود هیجانی هوش و شغلی فرسودگی بین ارتباطی آیا
 شخصیت مسخ عاطفی، خستگی بین داریمعنی رابطه هیچ؟ خیر
 تفاوت حال، این با .ردندا وجود  هیجانی هوش کل نمره و

 فرسودگی وجوه از یکی و کل هیجانی هوش نمره بین داریمعنی
 بین تفاوتی آیا که بود این دوم سئوال دارد. وجود یشغل

 ؟خیر یا دارد وجود شغلی فرسودگی و دموگرافیک متغیرهای
 و داشت وجود شغلی فرسودگی از عدبُ  سه بین داریمعنی تفاوت
 دوم والئس نشد. مشاهده مطالعه مورد دموگرافیک متغیرهای همه

 و دموگرافیک متغیرهای بین یتفاوت آیا که بود قرار این از پژوهش
 که داد نشان نتایج ؟خیر یا دارد وجود کل هیجانی هوش نمره
 هوش نمره و تدریس تجربه هایسال سن، بین آماری تفاوت
 از حاکی بیشتر تحلیل و تجزیه حال این با دارد. وجود کل هیجانی
 نمره و سنی نظر از زیرگروه بین داریمعنی تفاوت  که بود این

 تجربه سال بین داریمعنی تفاوت دارد. وجود کل هیجانی هوش
 چهارم سئوال مد.آ دستهب کل هیجانی هوش نمره و تدریس
 متغیرهای بین تفاوت  آیا که بود این بررسی مورد پژوهش

 بیشتر بررسی ؟خیر یا هست هیجانی مقیاسخرده و دموگرافیک
 مود و استرس کنترل سن، بین آماری شاخص که داد نشان
  .]12[دارد وجود هیجانی هوش مقیاسخرده عمومی
 و هیجانی هوش که دهدمی نشان همکاران و جو پژوهش نتایج
 شغلی فرسودگی از را معلم تواندمی کار محل در اجتماعی حمایت
 ایجاد و ثرمو هیجانی هوش آموزش انجام لذا .کند محافظت
 و توجه به نیاز مهم این تحقق برای کار محل در مناسب شرایط
  .]13[دارد پرورش و آموزش مدیران حمایت

  

 برابر در مقاومت و همدلی توان افزایش دلیلبه هیجانی هوش
 موجب نتیجه در و دهدمی کاهش را شغلی فرسودگی استرس و
 توجهی قابل درصد امروزه عارضه این شود.می شغلی عملکرد بهبود
 کاهش باعث که دهدمی رنج هاسازمان در را کارکنان و کارمندان از

 توجه و شده وریبهره کاهش به منجر نتیجه در و آنها کاری توان
 داشته مشغول خود به را صنایع صاحبان همچنین و پژوهشگران

 زندگی و کار محیط از خارج زندگی حتی عارضه این است.
 نارضایتی تولید، کاهش سازد.می مواجه اختالل با را خانوادگی
 عمومی سالمت کاهش و هاتصادف و حوادث افزایش ای،حرفه
 است. شغلی نارضایتی و شغلی فرسودگی پیامدهای جمله از افراد
 فهم زمینه در که متعددی هایپژوهش و شدههارای مطالب لذا

 به شغلی رضایت و شغلی فرسودگی و هیجانی هوش بین رابطه
 ضروری یشپ از بیش را موضوع این به توجهاست  رسیده انجام
 هاسازمان و ادارات صنایع، بخش در متاسفانه که ضرورتی سازد.می

 فرسودگی البته است. نشده ادارک و تفهیم خوبیبه هنوز در ایران
 اندازه به هیجانی هوش به اما گرفتهتا حدی مورد توجه قرار  شغلی
پژوهش حاضر با هدف بررسی  ،از این رو است. نشده توجهی کافی

کارکنان ناجا  انیدر م یشغل یو فرسودگ یجانیهوش ه همبستگی
 انجام شد. یشهرستان سار
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

   هاروشمواد و 
 در ناجا کارکنان کلیهدر  ]14[یهمبستگ نوع ازی فیتوص پژوهشاين 

 نمونهتعداد  .نفر) انجام شد ۳۰۰( ۱۳۹۵ سال در ساری شهرستان
برآورد  نفر ۱۶۹ ،مورگانی كرجس جدول از استفاده با پژوهش آماری

  شدند. انتخاب [15]ساده تصادفیی ریگنمونه روش به کهشد 
 حاضر پژوهش در میدانی هایداده گردآوری منظوربه که ابزارهایی
 هیجانی هوش استاندارد هاینامهپرسش، گرفت قرار استفاده مورد

  .بودند (GBI) گلدارد شغلی فرسودگی و شرینگ
  آزمون این اصلی فرم شرینگ: هیجانی هوش استاندارد پرسشنامه

 فرهنگ با ناهمخوانی علت به که است والئس ۷۰ و بخش ۲ دارای
 هایوالئسشامل  اول بخش .نشد استفاده دوم بخش از ايران،
 همدلی خودکنترلی، خودآگاهی، خودانگیزی،( هیجانی هوش ابعاد
 کدام هر نمره که است )اجتماعی مهارت و اجتماعی هوشیاری یا

ليکرت  ایدرجه۵ صورتهب هاپاسخ د.شومی محاسبه جداگانه
  .است وقت)هیچ و ندرتهب اوقات، گاهی اوقات، اغلب (همیشه،
 سنجش برای گلدارد دیوید توسط: گلدارد استاندارد پرسشنامه
 وضعیتی که است سئوال ۴۰ شامل و شده ساخته شغلی فرسودگی

 کامالً " از ایدرجه۷ طیف یک در پاسخگو و کندمی توصیف را
 نمره ،نهایتدر  و دهدمی پاسخ آن به "مخالف کامالً " تا "موافق
   .است فرد شغلی فرسودگی میزان بیانگر حاصله
 ابزار روایی از اطمینان حصول از پس ،پایایی تعیین برای
 ،حوزه) این نامتخصص با مشاوره صورت(به گیریاندازه
 نباخوکر آلفای ضریب و توزیع نفری ٣٠ نمونه بین هانامهپرسش

  .محاسبه شد ٨/٠برای همه موارد بیش از 
 آزمونها در بودن دادهپس از تاييد نرمال ،یآمار لیتحل و هیتجز
 در پیرسونی همبستگ آزمون، با استفاده از فواسمیرن-لموگروفوک
  .شد انجام SPSS 21 آماری افزارنرم

  
  هایافته
 ند.بود زن )%۰/۳۲( نفر ۵۴ و مرد هاآزمودنی )%۰/۶۸نفر ( ۱۱۵
  ،سال ٤٠ تا ٣١ بین %٥/٣٥ سال، ٣٠ از کمتر کارکنان از %١٤/۲
 مقطع ند.داشت سال ٥٠ از باالتر %٠/١٦ و سال ٥٠ تا ٤١ بين %٣/٣٤

 %۶/۵۸ دیپلم، فوق %۳/۱۸ دیپلم، کارکنان از %۶/۱۳ تحصیلی
 کارکنان %۶/۱۳خدمت  سابقه د.بو لیسانس فوق %۵/۹ و لیسانس
 ۲۰ تا ۱۶ بین %۴/۳۱ ،سال ۱۵ تا ۱۱ بین %۴/۲۸ سال، ۱۰تا  ۵ بين
  د.بو سال ۳۰ تا ۲۶ بین %۲/۱۱ و سال ۲۵ تا ۲۱ بین %۴/۱۵ سال،

ميانگين فرسودگی شغلی کارکنان ناجای شهر ساری با هوش 
 ،یخودکنترل ،یخودآگاه ،یزیخودانگزيرمقياس  ٥هيجانی و 

همبستگی منفی  یاجتماع یهامهارتو  یاجتماع یاریهوش
 ). ۱دار داشت (جدول معنی

  
های فرسودگی شغلی و هوش هيجانی در ميزان همبستگی ميانگين )۱ جدول

  )n=۱۶۹شهر ساری ( کارکنان ناجا در
  داریسطح معنی  فرسودگی شغلی  شاخص

  ۰۰۰۱/۰  -٢٦٣/٠  هوش هیجانی
  ۰۰۰۱/۰  - ٢٨٩/٠  خودانگیزی
  ۰۰۰۱/۰  -٣٥٩/٠  خودآگاهی
  ۰۰۰۱/۰  - ١٥٩/٠  خودکنترلی

  ۰۰۰۱/۰  - ٢١٦/٠  هوشیاری اجتماعی
  ۰۰۰۱/۰  - ٣٥٢/٠  های اجتماعیمهارت

	بحث
و  یجانیهوش ه همبستگیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

انجام شد.  یکارکنان ناجا شهرستان سار انیم یشغل یفرسودگ
 شغلی فرسودگی و هیجانی هوش بین که دهدمی نشاننتایج 
 این هاییافته دارد. وجود داریمعنی همبستگی ناجا کارکنان
 دارد. همخوانی ]13 ,10 ,9[پیشین هایپيوهش هاییافته با پژوهش
 تا تواندمی سازمان در هیجانی هوش ،پژوهش هاییافته با مطابق
 كاركنان که صورت این به باشد. موثر عملکردها بهبود در زیادی حد
 از و بوده ترسرزنده و تربانشاط تر،شاداب باالتری جانیه هوش با
 با كاركنان همچنین بود. خواهند برخورداری شتریبی شغل تیرضا

 استرس برابر در و ترنیخوشبی زندگ به نسبت، باالتری جانیه هوش
 هوش یهامولفه آموزش لذا ؛هستند ترمقاومی شغلی فرسودگ و
 فرد که یطورهب شودیم شغلی فرسودگی کاهش سبب یجانیه
 با مقابله در تیموفق از یشخص یهاگزارش در یبهتر بهره

 و ثرمو هیجانی هوش آموزش البته آورد.یم دستبه مشکالت
 توجه به نیاز مهم این تحقق برای کار محل در مناسب شرایط ایجاد
 دارد. سازمان مدیران حمایت و

 و خودانگیزی بین که دهدمی نشان رحاض پژوهش هاییافته
 این دارد. وجود داریمعنی رابطه ناجا کارکنان شغلی فرسودگی
 با مطابق دارد. همخوانی ]16 ,9[پیشین هایپژوهش نتایج با نتایج
 حس افزایش سبب خودانگیزی داشتن پژوهش، هاییافته
 این که دارد پی در را عملکردها بیشتر بهبود و شده پذیریولیتئمس
 نتایج این با مطابق شود.می شغلی فرسودگی کاهش سبب امر

 پویایی برای تالش جهت در افراد درونی ظرفیت و توانایی شناخت
 هاسازمان در تاثیرگذار عوامل جمله از کاری هایزمینه در رشد و

  دارد. لینمسئو سوی از ویژه اهمیت و توجه به نیاز که بوده
 و خودآگاهی بین که دهدمی نشان پژوهش ایننتایج  همچنین
 این دارد. وجود داریمعنی رابطه ناجا کارکنان شغلی فرسودگی
 ]11 ,10[زمینه این در شدهانجام هایپژوهش نتایج با یافته

 احساس که افرادی پژوهش هاییافته با مطابق .دارد همخوانی
 صحیح تصمیمات دنتوانمی بهتر کنندمی درک را خود واقعی
 و اثربخش مولد، بسیار کاری هایزمینه در افراد اینگونه بگیرند.
 و عملکرد بهترین داشتن پی در مصرانه تالش با و هستند خالق
 احساس و خودشکوفایی درنهایت و خود بهترساختن برای تالش
 باشد بیشتر افراد خودآگاهی سطح هرچه هستند. خود از رضایت
 حاضر پژوهش نتایج .بالعکس و بوده مفیدتر و بهتر آنها عملکرد
 و خود از بهتری شناخت کارکنان هرچه که است آن از حاکی
 دیگر علوم و نظریات ها،دیدگاه از و باشند داشته خود هایتوانایی
 عملکرد میزان و کرده عمل بهتر ،برند بهره خود شناخت برای بیشتر
 كه داشت نظر مد شهیهم دیبا چراکه بود خواهد مفیدتر و بهتر آنها

 شغل خصوص در فردی هایتوانایی شناخت گرو در مناسب عملکرد
 یامدهایپ تواندیم خود از صحیح شناخت عدم و است نظر مورد

 .باشد داشته یرسان بیآس بالقوه و ناخواسته
 شغلی فرسودگی و خودکنترلی بین که داد نشان پژوهش این نتایج
 نتایج با پژوهش نتایج دارد. وجود داریمعنی رابطه ناجا کارکنان
 هاییافته با مطابق دارد. همخوانی ]17 ,9[پیشین هایپژوهش
 از دارند را خود درونی حاالت کنترل قدرت که افرادی پژوهش،
 اندیشمندانه زندگی در همیشه و برخوردارند بهتری جسمی سالمت
 را موجود هایبحران و مشکالت قادرند درنتیجه ،کنندمی عمل
 توانندینم كهی افراد برعکس و کنند هدایت مناسب طوربه

ی امدهایپ از كنند، میتنظ تیموقع با متناسب را خود احساسات



 ۴۵  یشهر سار یدر کارکنان ناجا؛ مطالعه مورد یشغل یو فرسودگ یجانیهوش ه همبستگیــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Police Medicine                                                                                                                                                         Volume 8, Issue 1, Winter 2019 

 احساس آنها كهی معن نیا به برند؛یم رنجی شتریبی سالمت
 کكمی جووجست در شتریب و دارند ایاندازه از شیب استرس
 محیطی ایجاد ،مهم این به توجه با ند.یآیم بری پزشك وی آموزش
ی ریادگی منظوربه مدیران سوی از وفاداری و ایمنی- اعتماد با توام
 ازی كی تواندیم مختلفی هاتیموقع در جاناتیه میتنظ

 بکاهد. کارکنان شغلی فرسودگی از که باشدیی راهبردها
 رابطه نیز ناجا کارکنان یلشغ فرسودگی و اجتماعی هوشیاری بین
 هایپژوهش نتایج با پژوهش این نتیجه شد. یافت داریمعنی
 مشخص پژوهش هاییافته با مطابق دارد. همخوانی ]17[پیشین
 در کارکنان و مدیران برای اجتماعی هوشیاری داشتن که است
با هوش  سازمان رهبران رو این از است. موثر سازمانی مفید عملکرد
 فرآیند در را خود کارکنان احساسات خاص تدبیر با باید هیجانی،
 کارکنان با غرور و تحقیر با هیچگاه دهند، دخالت گیریتصمیم
ی كاف فرصت باشند، داشته آنها با دوستانه رفتاری بلکه نکنند رفتار
 و دیعقا نظرات، فعال صورتبه كنند، فراهم بودنکارکنان بای برا

 و كنند جووجستی ریگمیتصم از قبل را کارکنان احساسات
 این قطع طور به ند.شو مندبهره هاتعامل این نتایج از خوبیبه

 و احساسات به نیز کارکنان که شودمی سبب رهبری سبک
 با را خود نظرات و اطالعات ؛دهند نشان توجه یکدیگری هاینگران
 و نمایند توجه آنها مشكالت وی زندگ به ؛بگذارند انیم در گرانید
 دهند. نشان مثبت بازخورد و ازیامت خود همکاران تیموفق به

 فرسودگی و اجتماعی هایمهارت بین داریمعنی رابطه وجود
 د.ش تایید حاظر پژوهش هاییافته براساس نیز ناجا کارکنان شغلی
 همخوانی ]10[پیشین هایپژوهش نتایج با پژوهش این نتیجه

 هرچه که گفت توانمی پژوهش این هاییافته با مطابق دارد.
 .است بهتر آنها عملکرد میزان باشد بیشتر کارکنان اجتماعی مهارت
  باشند، داشته باالتری اجتماعی مهارت هرچه نیز سازمان مدیران
 حاضر پژوهش نتایج .بود خواهد ترمفید و بیشتر شانعملکرد
 مهارت با خود وظایف انجام در کارکنان هرچه که است آن از حاکی

 آنها عملکرد میزان و کرده عمل بهتر ،کنند رفتار بیشتری اجتماعی
 برای رایی هاراه ،اجتماعی مهارت چراکه بود خواهد مفیدتر و بهتر

 در را افرادیی توانا کند ومی ایجاد یطباتار رهیدا افزایش
 افزایش مناسب عملی برای زیربرنامه وی فرد نیبی هاتیموقع
 موجب شده و انهیگراجمعی رفتارها بهبود سبب دهد؛ همچنینمی
 و شودمی آموختن نحوه در فردی هامهارت سطحی ارتقا
 بهبود رای جمعی ریگمیتصم وی اجتماع هوشياری ،یدارشتنیخو
   بخشد.می

 توصیه ناجا سازمان مسئولین به حاظر پژوهش نتایج براساس
 هوش  انواع با را کارکنان آموزشی، هایدوره برگزاری با شودمی
 ،خدمت ضمن هایکالس برگزاری با شودمی . پیشنهادنمایند آشنا

 عوامل و شغلی فرسودگی هاینشانه جریان در را کارکنان
 با گاهی از هر لینمسئو نمایند. آشنا آن بازدارنده و ایجادکننده
 هوش میزان ارزیابی به ،خود کارکنان از نظرسنجی از استفاده
 در کارکنان نگرش و آگاهی سطح .بپردازند هاآن دیدگاه از هیجانی
 افزایش ارتقای منظوربه هیجانی هوش از استفاده مزایای با ارتباط
  یابد. افزایش هاییکارگاه برگزاری با آنها عملکرد و وریبهره سطح
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