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Abstract
Introduction: People working in health environments are exposed to serious risks and injuries. The 
aim of this study was to determine the mediating role of burnout in the relationship between work-
family conflict and emotional intelligence with safety behavior in health care staff.
Methods: The present study was applied in terms of purpose and descriptive based on the method 
and was a model of the structural equation modeling. The statistical population of this study included 
all health workers of Mahabad city who were selected by stratified random sampling method of 200 
people and completed the Safety Behavior Questionnaires, Work- Family Conflict Scale, Maslach 
Burnout Inventory and Emotional Quotient Scale. Data analysis was performed using structural 
equation modeling method with Smart-PLS and SPSS software.
Results: The findings indicated a fitting of the structural model of the research as well as a negative 
and significant relationship between work-family conflict and burnout with safety behavior as well 
as a positive and significant relationship between emotional intelligence and safety behavior. It was 
also found that burnout plays a mediating role in the relationship between emotional intelligence and 
work-family conflict with the safety behavior of health care staff (P <0.01(.
Conclusions: The present study showed that work-family conflict and emotional intelligence can 
predict the safety behaviors of health care personnel. It seems that the management system of the 
organization can improve the safety level of its employees by optimally managing these factors.
 Keywords: Safety behavior, Emotional intelligence, Work-family conflict, Burnout.
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چکیده
مقدمــه: افــراد شــاغل در محیــط هــاي بهداشــتی در معــرض خطــرات و آســیب هاي جــدي قــرار دارنــد. هــدف ایــن پژوهــش تعییــن 
نقــش واســطه ای فرســودگی شــغلی در رابطــه بیــن تعــارض کار - خانــواده و هــوش هیجانــی بــا رفتــار ایمنــی در کادر بهداشــت و درمــان 

. د بو
روش کار: پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی و بــر اســاس روش، توصیفــی و از نــوع مــدل ســازی معــادالت ســاختاری بــود. 
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه کارکنــان بهداشــت و درمــان شهرســتان مهابــاد بــود کــه بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی 
طبقــه ای تعــداد 200 نفــر انتخــاب شــدند و پرسشــنامه هــای رفتــار ایمنــی، تعــارض کار - خانــواده، فرســودگی شــغلی و هــوش هیجانــی 
را تکمیــل کردنــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا نــرم افزارهــای Smart-PLS و 

SPSS انجــام شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــا حاکــی از بــرازش مــدل ســاختاری تحقیــق و نیــز ارتبــاط منفــی و معنــی دار تعــارض کار - خانــواده و فرســودگی 
شــغلی بــا رفتــار ایمنــی و همچنیــن ارتبــاط مثبــت و معنــی دار هــوش هیجانــی بــا رفتــار ایمنــی بــود. همچنیــن مشــخص گردیــد کــه 
فرســودگی شــغلی در رابطــه بیــن هــوش هیجانــی و تعــارض کار -خانــواده بــا رفتــار ایمنــی کادر بهداشــت و درمــان نقــش میانجــی دارد 

.)P≥0/01(
نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه تعــارض کار - خانــواده و هــوش هیجانــی قــادر بــه پیش بینــی رفتارهــای ایمنی پرســنل 
بهداشــت و درمــان اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه سیســتم مدیریتــی ســازمان مــی توانــد بــا مدیریــت بهینــه ایــن عوامــل، ســطح ایمنــی 

شــاغلین خــود را ارتقــاء دهــد. 
 کلیدواژه ها: رفتار ایمنی، هوش هیجانی، تعارض کار - خانواده، فرسودگی شغلی.

مقدمه  
ــرض  ــي در مع ــاي بهداشــتی و صنعت ــط ه ــراد شــاغل در محی اف
ــد  ــب رش ــه تناس ــد و ب ــرار دارن ــدي ق ــیب هاي ج ــرات و آس خط
روزافــزون تکنولــوژي، خطــرات و آســیب ها نیــز بــه صــورت بالقــوه 
رو بــه گســترش هســتند )1(. در تعریــف رفتــار ایمنــي، گفتــه شــده 
اســت کــه رفتــار ایمنــي نــوع خاصــي از رفتــار شــغلي اســت از فرد 
ســر مــي زنــد و باعــث ارتقــاء ســطح ایمنــي و بهداشــت کارکنــان، 
ــاي  ــود )2(. رفتاره ــي ش ــط م ــه و محی ــوم جامع ــتریان، عم مش
ایمنــي شــامل دو شــاخه رعایــت ایمنــي و مشــارکت ایمنــي مــي 

باشــد کــه بــه عنــوان اجــزاء عملکــرد ایمنــي قلمــداد مــي شــوند 
ــد  ــراد بای ــه اف ــي اســت ک ــي شــامل فعالیت های ــت ایمن )3(. رعای
انجــام دهنــد تــا ایمنــي و بهداشــت شــخصي آنهــا حفــظ و بهبــود 
یابــد. ایــن رفتارهــا شــامل پیــروي از دســتورالعمل هاي اســتاندارد 
انجــام کار و اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردي و ســایر مــوارد 
مشــابه مي باشــد. مشــارکت ایمنــي رفتارهایــي را شــامل مــي شــود 
کــه بــه طــور مســتقیم نقشــي را در تامیــن ایمنــي افــراد نــدارد، اما 
ــي و  ــه ســطح ایمن ــرایطي ایجــاد شــود ک ــد ش ــي کنن کمــك م
بهداشــت در ســازمان ارتقــاء یابــد و دســتیابي بــه اهــداف و برنامــه 
ــن  ــد. ای ــي و بهداشــت ســازمان را تســهیل مــي نمای ــاي ایمن ه
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رفتارهــا شــامل مــواردي از قبیــل مشــارکت در فعالیت هــاي 
ــات  ــکاران در موضوع ــه هم ــردن ب ــك ک ــي، کم ــه ایمن داوطلبان
ــد.  ــي باش ــي م ــات ایمن ــرکت در جلس ــي و ش ــه ایمن ــوط ب مرب
ــطح  ــن اســت س ــغلی )4-6(، ممک ــودگی ش ــد فرس ــی مانن عوامل

ایمنــی شــغلی را کاهــش دهنــد. 
ــرای انجــام کار تعریــف  ــه عنــوان کاهــش انــرژی ب فرســودگی ب
مــی شــود )4(. فرســودگی شــغلی چنــد الیــه اســت، امــا عمومــا از 
ســه جــزء تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از خســتگی، احســاس 
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــاس زوال وضعیت ــی )5(. احس زوال و بدبین
ــود  ــاد می ش ــی ایج ــه ای احساس ــغل فاصل ــان و ش ــان کارکن می
و کارکنــان تمایلــی بــه فعالیــت در شــغل خــود، حضــور در محــل 
کار و ارتبــاط بــا همــکاران شــان را ندارنــد. بدبینــی کــه از طریــق 
ــه نگــرش  ــان مــی شــود ب ــر شــخصی احساســات بی توســعه غی
ــا کار  ــه دریافــت کننــدگان خدمــات ی هــای ناخوشــایند نســبت ب
اشــاره دارد. فرســودگی شــغلی تمایــل بــه شــرکت در فعالیــت های 
کاری را کاهــش مــی دهــد، اهــداف شــغلی را بــرآورده نمی کنــد، 
ــاط  ــه حمایــت از همــکاران را کاهــش مــی دهــد و ارتب تمایــل ب
ــات  ــن فرســودگی و تبع ــا عملکــرد شــغلی دارد )6،7(. ای ــی ب منف
ــا مشــکالت شــغلی را  ــه ب ــرای مقابل آن ممکــن اســت توانایــی ب
کاهــش دهــد و بــا تضعیــف رفتــار ایمنــی نیــز همــراه باشــد )6(. 
ــت و  ــه در کادر بهداش ــد ک ــی دهن ــان م ــات نش ــی از مطالع برخ
درمــان و از جملــه پرســتاران مــواردی از قبیــل انتظــارات بیمــاران، 
تضــاد بیــن اقتضائــات خانوادگــی- شــغلی، روابــط بیــن فــردی و 
شــرایط فشــارزای محیــط کار مــی توانــد بــا ایجــاد اســترس ایــن 
ــد )8(.  ــرار ده ــغلی ق ــودگی ش ــندرم فرس ــرض س ــراد را در مع اف
در واقــع و طبــق یافتــه مطالعــات، تعــارض کار ـ خانــواده از جملــه 

عوامــل فرســودگی شــغلی محســوب مــی شــود )8-11(.
تعــارض کار ـ خانــواده نوعــی از تعــارض بیــن نقشــی اســت کــه 
ــی  ــغلی و خانوادگ ــاي ش ــوزه ه ــی ح ــارهاي نقش ــن آن فش ضم
ــارض  ــتند )9(. تع ــازگار هس ــر ناس ــا یکدیگ ــوارد ب ــی م در برخ
کار- خانــواده از دو منبــع مــی توانــد ناشــی شــود: تداخــل مســائل 
کار بــا خانــواده زمانــی روي مــی دهــد کــه وظایــف شــغلی مانــع 
انجــام وظایــف خانوادگــی مــی گــردد و تداخــل مســائل خانوادگــی 
بــا کار، زمانــی روي مــی دهــد کــه نقــش فــرد در خانــواده از انجام 
ــر وظایــف کاري وي جلوگیــري مــی کنــد )10(. انجام وظیفه  مؤث
در نقشهای مختلف ناسازگار، استرس زا است و در کل عــدم تعــادل 
کار و زندگــی منجــر بــه ســطح باالیی از اســترس، کاهــش کیفیت 
زندگــی و در نهایــت کاهــش اثربخشــی فــرد در محیــط کار مــی 
شــود )11(. بــه اســتناد مطالعــات انجــام شــده کارکنــان شــاغل در 

بیمارســتان هــا بــه دلیــل شــرایط شــغلی از جملــه پاییــن بــودن 
حمایــت ســازمانی، تعــداد نوبــت هــای کاری، ســختی کار، انعطاف 
کاری پاییــن، ســاعات کاری طوالنــی بیشــتر در معــرض تعــارض 
ــی از  ــر برخ ــوی دیگ ــد )11(. از س ــرار دارن ــی ق ــن کار و زندگ بی
ــغلی  ــوادث ش ــا ح ــواده ب ــارض کار ـ خان ــه تع ــر رابط ــات ب مطالع
ــی  ــد )15-12(. ناهماهنگ ــت دارن ــی دالل ــار ایمن ــش رفت و کاه
هیجانــی یکــی از پدیــده هــای عاطفــی اســت کــه اغلــب ســازمان 
هــا بــا آن مواجــه هســتند )16( و بنابرایــن هــوش هیجانــی متغیــر 
دیگــری اســت کــه بــه نظــر مــی رســد بــر فرســودگی شــغلی و 

رفتــار ایمنــی موثــر باشــد.
ــات  ــردازش اطالع ــی پ ــت از توانای ــارت اس ــی عب ــوش هیجان ه
ــط )17(.  ــای محی ــش ه ــا چال ــاق ب ــور انطب ــه منظ ــی، ب هیجان
خودکارآمــدی فــرد در درک و مدیریــت احساســات در خــود و 
ــا چالــش هــای محیطــی  دیگــران نقــش مهمــی در ســازگاری ب
بــرای مقابلــه موثــر بــا در خواســت هــای محیطــی کار و خانــواده 
ــد  ــی کن ــش بین ــد پی ــی حــل مشــکالت را مــی توان دارد و توانای
ــس،  ــزت نف ــس، ع ــه نف ــاد ب ــی اعتم ــوش هیجان )16-18(. ه
مســئولیت پذیــری و مهارت هــای ایجــاد روابــط شــغلی را افزایــش 
و بــا کارآفرینــی و خودکارآمــدی و ارتقــای عملکــرد شــغلی همــراه 
اســت )19(. در همین راستا گفتــه مــی شــود که هوش هیجاني قادر 
است در محیطهاي کاری روابــط عاطفــی معنــاداری بوجــود آورده 
کارکنان در محیطهاي کاري،  و ضمــن هماهنگ کردن عواطف 
زمینهي تبادل احساسات مثبت بین آنها را تسهیل نماید )20( و نتایج 
مطالعــات حاکــی از ارتبــاط منفــی بیــن هــوش هیجانی و اســترس 
ــی  ــن برخ ــت )23-19(. همچنی ــغلی اس ــودگی ش ــغلی و فرس ش
ــی،  ــالمت عموم ــا س ــی ب ــوش هیجان ــه ه ــر رابط ــات ب از مطالع
افزایــش عملکــرد شــغلی، رفتارهــای ســالمتی محــور و کاهــش 

ــد )24-26(. ــر مــی دهن ــراد شــاغل خب ــی در اف اســترس هیجان
از آنجــا کــه کاهــش رفتارهــای ایمنــی در پرســنل درمانــي از جمله 
ــت از کار،  ــش غیب ــازده کاري، افزای ــش ب ــث کاه ــتاران باع پرس
ــرات  ــنل، تغیی ــی پرس ــتي و جابه جای ــای بهداش ــش هزینه ه افزای
ــه  ــه شــده ب ــات ارائ ــت خدم ــاري و فیزیکــي و کاهــش کیفی رفت
بیمــاران، و بــه دنبــال آن نارضایتــي از خدمــات پزشــکي می شــود، 
بنابرایــن شناســایی عوامــل دخیــل در ایــن پدیــده و روابــط بیــن 
ایــن عوامــل بــه منظــور طراحــی الگوهــای مداخالتــی و آموزشــی 
حایــز اهمیــت اســت. از ایــن رو، مطالعــه حاضــر بــه بررســی نقــش 
ــی در فرســودگی شــغلی  ــواده و هــوش هیجان ــری کار- خان درگی
بــا نقــش میانجــی فرســودگی شــغلی در کادر بهداشــت و درمــان                

مــی پــردازد.
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روش کار 
مطالعــه حاضــر از نــوع همبســتگی و مبتنــی بــر مــدل معــادالت 
ــه  ــامل کلی ــن بررســی ش ــاری در ای ــه آم ــاختاری اســت. جامع س
ــد کــه 200  ــاد بودن کارکنــان بهداشــت و درمــان شهرســتان مهاب
ــدی انتخــاب  ــه بن ــا روش طبق ــری ب ــه گی ــه صــورت نمون ــر ب نف
ــادالت  ــی مع ــدل یاب ــرای م ــن )27( ب ــه نظــر کالی ــا ب شــدند. بن
ــاع اســت.  ــل دف ــر قاب ــه 200 نف ــل حجــم نمون ــاختاری  حداق س
ابتــدا جامعــه آمــاری بــه ســه گــروه بهداشــتی، پرســتاری-مامایی 
و اداری خدماتــی طبقــه بنــدي گردیــد و ســپس از فرمــول ســهم 
هــر یــك از طبقــات در حجــم نمونــه آمــاری مشــخص شــده و بــا 
روش نمونــه گیــری تصادفــي ســاده )قرعــه کشــي( از هــر طبقــه، 
ــتار/ ــر پرس ــه از  960 نف ــه انتخــاب شــد. بطــوری ک ــروه نمون گ

مامــا تعــداد 96 نفــر، 730 نفــر کادر اداری 73 نفــر و 310 نفــر کادر 
بهداشــت و درمــان تعــداد 31 نفــر بــه صــورت قرعــه کشــی بــرای 

نمونــه انتخــاب شــدند.
نحــوه دسترســی بــه آزمودنــی هــا بــه ایــن شــکل بــود کــه محقق 
بعــد از دریافــت نامــه از دانشــگاه و اخــذ مجوزهــای الزم از شــبکه 
ــوده اســت.  ــع پرسشــنامه نم ــه توزی ــدام ب ــان، اق بهداشــت و درم
ــدف پژوهــش  ــان ه ــده در جری ــرکت کنن ــر ش ــه ه ــس از اینک پ
ــامل  ــنامه ش ــته پرسش ــان کاری بس ــروع زم ــت، در ش ــرار گرف ق
پرسشــنامههای تعــارض کار/خانــواده، هــوش هیجانــی، فرســودگی 
شــغلی و  رفتــار ایمنــی در اختیــار آزمودنیهــا قــرار گرفــت و از آنهــا 
خواســته شــد کــه در زمــان اســتراحت بــه تکمیــل آن اقــدام نمایند. 
Work-( ابــزار پژوهــش شــامل پرسشــنامه تعــارض کار-خانــواده
هیجانــی  هــوش  مقیــاس   ،)Family Conflict Scale
فرســودگی  مقیــاس   ،)Emotional Quotient Scale(
و   )Maslach Burnout Inventory( ماســالچ  شــغلی 

ــود. ــی )Safety Behavior( ب ــار ایمن ــنامه رفت پرسش
پرسشــنامه تعــارض کار- خانواده در ســال 2000 توســط کارلســون 
و همــکاران طراحــي شــده اســت. مــاده هــاي ایــن پرسشــنامه 18 
ســؤالي بــه شــش مقولــه ســه مــاده اي تقســیم مــي شــوند. بــه 
ــواده مبتنــي  ایــن صــورت کــه ســه مــاده اول، تعــارض کار- خان
بــر زمــان )مــدت زمانــي کــه صــرف انجــام شــغل مــي شــود و از 
صــرف وقــت بــراي خانــواده مــي کاهــد(، ســه مــاده دوم، تعــارض 
خانــواده - کار مبتنــي بــر زمــان )یعنــي مــدت زمانــي کــه صــرف 
انجــام فعالیــت هــاي خانوادگــي مــي شــود و از صــرف وقــت براي 
شــغلي مــي کاهــد(، ســه مــاده ســوم، تعــارض کار-  خانــواده بــر 
ــري کــه صــرف انجــام  ــزان اث ــوان فرســایي )یعنــي می ــاي ت مبن
شــغل مــي شــود از صــرف انــرژي بــراي فعالیــت هــاي خانوادگــي 

مــي کاهــد(، ســه مــاده چهــارم، تعــارض خانــواده - کار مبتنــي بــر 
تــوان فرســایي )یعنــي میــزان انــرژي کــه صــرف انجــام فعالیــت 
هــاي خانوادگــي مــي شــود و از صــرف انــرژي بــراي شــغلي مــي 
کاهــد(، ســه مــاده پنجــم، تعــارض کار - خانــواده مبتنــي بــر رفتــار 
)یعنــي تداخــل کــردن رفتارهــا و هنجارهــاي کاري در رفتارهــا و 
هنجارهــاي خانوادگــي( و ســه ماده ششــم، تعــارض خانــواده - کار 
ــاي  ــا و هنجاره ــردن رفتاره ــي تداخــل ک ــار )یعن ــر رفت ــي ب مبتن
ــن  ــي ســنجد. ای ــا و هنجارهــاي کاري( را م خانوادگــي در رفتاره
ــاًل  ــه اي از کام ــف لیکــرت 5 گزین ــر روي یــك طی پرسشــنامه ب
ــره  ــن نم ــرار دارد. باالتری ــم )5(  ق ــاًل موافق ــا کام ــم )1( ت مخالف
اي کــه آزمودنــی در ایــن پرسشــنامه مــی توانــد اخــذ نمایــد 90 و 
پاییــن تریــن نمــره 18 مــی باشــد و کســب نمــره بــاال بــه منزلــه 
ــش  ــواده باالســت. کارلســون و همکاران ــارض کار و خان وجــود تع
ــاخ  ــای کرونب ــا آلف ــی ب ــب پایای ــون ضری ــن آزم ــرای ای )28( ب
بیــن 0/78 تــا 0/87 گــزارش کــرده انــد. در ایــن مطالعــه هــوش 
 Emotional( ــی ــوش هیجان ــاس ه ــق مقی ــی از طری هیجان
Quotient Scale( 33 ســوالی بررســی شــد کــه در ســال 
ــده اســت و  ــن ش ــن )1995( تدوی ــه گلم ــر اســاس نظری 1996 ب
ــران توســط منصــوری هنجاریابي شد.  ــاه 1380 در ای در بهمــن م
ــی شــامل 70 سوال است که در نتیجه آزمون هنجارشده  ــرم اصل ف
داراي 33 ســوال اســت. ایــن آزمــون 5 مؤلفۀ هوش هیجاني شــامل 
خودآگاهي، خودکنترلي، خود انگیزي، هوشیاري اجتماعي و مهارت 
هــای اجتماعي را ارزیابــی مــی کنــد. عبــارات ایــن پرسشــنامه، بــر 
روي طیــف لیکــرت 5 درجــه اي از همیشــه )1( تــا هیــچ وقــت )5( 
نمــره گــذاري مــی گــردد. باالتریــن نمــره اي کــه فــرد در ایــن 
پرسشــنامه مــی توانــد اخــذ نمایــد 165 و پاییــن تریــن نمــره 33 
ــوش  ــده ه ــان دهن ــون نش ــن آزم ــاال در ای ــره ب ــد. نم ــی باش م
ــی  ــزان هماهنگ ــوری )29( می ــت. منص ــاال اس ــی ب ــی کل هیجان
ــر 0/85  ــاخ براب ــای کرونب ــق آلف ــاس را از طری ــن مقی ــی ای درون
بدســت آورده اســت. پرسشــنامه فرســودگی شــغلی در ســال 1981 
ــنامه دارای 22  ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــزالچ س ــط م توس
ســوال مــی باشــد کــه بــه ســنجش فرســودگی هیجانــی، پدیــده 
هــای شــخصیت زدایــی و فقــدان تحقــق شــخصی را در چارچــوب 
ــن  ــارات ای ــد )30(. عب ــری مــی کن ــدازه گی ــه ای ان ــت حرف فعالی
ــز )0(  ــه اي از هرگ ــرت 7 درج ــف لیک ــر روي طی ــنامه، ب پرسش
ــردد. مزالچ و جکسون  ــذاري مــی گ ــاد )6( نمــره گ ــی زی ــا خیل ت
)2930( پایایي خرده مقیاسهاي این پرسشنامه را بــر اســاس خــرده 
مقیــاس هــای فرسایش احساسي 0/89، زوال شخصیتي 0/77 و 
مشکالت شخصي 0/74 گــزارش کردنــد. پرسشــنامه رفتــار ایمنــی 
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)Safety Behavior( شــامل  23  ســوال، 12 ســوال در حیطــه 
ــي اســت.  ــي و 11 ســوال در حیطــه مشــارکت ایمن ــت ایمن رعای
ــب، 3  ــه،4 اغل ــه ای )5 همیش ــج درج ــه صــورت پن ــنامه ب پرسش
ــده اســت. در  ــدی ش ــه بن ــز( درج ــدرت و 1 هرگ ــه ن ــی، 2 ب گاه
یــك مطالعــه در ایــران ضریــب آلفــاي کرونبــاخ پرسشــنامه رفتــار 
ایمنــي برابــر بــا  0/766 و بــراي حیطــه رعایــت ایمنــي برابــر بــا 
0/667 و بــراي حیطــه مشــارکت ایمنــي برابــر بــا 0/903 گــزارش 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــل داده ب ــه و تحلی ــده اســت )31(. تجزی ش
ضریــب همبســتگی پیرســون و روش مــدل یابــی معــادالت 
ســاختاری صــورت گرفــت و اثــرات غیرمســتقیم از طریــق آزمــون 

بــوت اســتراپ بدســت آمــد. بــرای تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار 
SPSSv25 و نــرم افــزار SmartPLS-3.2.9 اســتفاده شــد.

یافته ها
ــن مطالعــه بیشــتر پاســخگویان )40/5 درصــد( در محــدوده  در ای
ســنی 36 تــا 45 ســال قــرار داشــتند، و 38/5 درصــد دارای ســابقه 
ــابقه  ــتر س ــال و بیش ــال و 8/5 درصــد 26 س ــر 10 س ــت زی خدم
خدمــت داشــتند و بــه لحــاظ ســطح تحصیــالت اکثریــت کارکنــان 
)67/5 درصــد( دارای مــدرک لیســانس بودنــد. در )جــدول1( توزیــع 

فراوانــی متغیرهــای جمعیــت شــناختی گــزارش شــده اســت.

جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی
درصدتعدادطبقاتمتغیر جمعیت شناختی

جنسیت
زن

مرد

142

58

71

29

سن

178/5زیر 25 سال
356130/5-25 سال
458140/5-36 سال
553517/5-46 سال

5663 سال و باالتر

سابقه خدمت

5025زیر 5 سال
102713/5-5 سال
154522/5-11 سال
203618-16 سال
212512/5-25 سال

26178/5 سال و بیشتر

تحصیالت

3417دیپلم
178/5فوق دیپلم
13567/5لیسانس

115/5فوق لیسانس
31/5دکتری

پست سازمانی
9648پرستار/ماما
7336/5کادر اداری

3115/5کادر بهداشت
200100کل

متغیرهــای تحقیــق گزارش شــده اســت.در )جــدول2( میانگیــن، انحــراف معیــار و ضرایــب همبســتگی بین 
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جدول2: شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق و نتایج تحلیل همبستگی
1234میانگین )انحراف معیار(متغیرها

52/181 )16/09(1-تعارض کار و خانواده
1**0/373-115/51 )13/62(2-هوش هیجانی
1**0/462-**39/950/627 )20/92(3-فرسودگی شغلی

1**0/628-**0/492**0/621-83/71 )22/9(4-رفتار ایمنی

طبــق یافتــه هــای )جــدول2(، متغیرهــای تعــارض کار - خانــواده 
 ،r=-0/628( شــغلی  فرســودگی  و   )P≥0/01  ،r=-0/621(
P≥0/01(  دارای همبســتگی منفــی و معنــی دار بــا متغیــر 
 )P≥0/01 ،r=0/492( رفتــار ایمنــی ولــی هــوش هیجانــی
دارای همبســتگی مثبــت و معنــادار بــا رفتــار ایمنــی مــی باشــد. 
ــواده )P≥0/01 ،r=0/627( دارای  ــارض کار و خان ــن تع همچنی
همبســتگی مثبــت و معنــی دار بــا فرســودگی شــغلی ولــی هــوش 
هیجانــی )P≥0/001 ،r=-0/462( دارای همبســتگی منفــی و 

ــی باشــد.  ــا فرســودگی شــغلی م ــی دار ب معن
بــه منظــور بررســی رابطــه علــی میــان متغیرهــا و تناســب داده 
ــات  ــق، فرضی ــی تحقی ــدل مفهوم ــا م ــده ب ــاهده ش ــای مش ه
ــون  ــز آزم ــادالت ســاختاری نی ــدل مع ــا اســتفاده از م ــق ب تحقی

شــدند. بــرای بررســی اســتقالل باقیمانــده هــا، از آمــاره دوربیــن-
واتســون  اســتفاده شــد کــه مقــدار آن برابــر بــا 1/508 بــود و این 
ــده  ــتقالل باقیمان ــرض اس ــش ف ــه پی ــد ک نتیجــه نشــان می ده
ــس   ــورم واریان ــاخص ت ــی ش ــت. بررس ــده اس ــت ش ــا رعای ه
)بیشــتر از 10( و شــاخص تحمــل )کمتــر از 0/1( نشــان داد کــه 
ایــن دو شــاخص در هــر یــك از متغیرهــای پیــش بیــن در حــد 
مطلــوب اســت و بیــن متغیرهــای پیــش بیــن همبســتگی هــای 
بــزرگ وجــود نــدارد. پــس از اطمینــان از رعایــت پیــش فــرض 
ــد  ــام ش ــاختاری انج ــادالت س ــی مع ــیون، مدل یاب ــای رگرس ه
ــل مالحظــه  ــداول 3 و 4( قاب ــج آن در )شــکل 1( و )ج ــه نتای ک

اســت.

شکل 1:  اندازه گیری مدل کلی در حالت استاندارد

ــارض کار و  ــر تع ــر متغی ــب تأثی ــکل 1(، ضری ــه )ش ــه ب ــا توج ب
ــر  ــر متغی ــر فرســودگی شــغلی مثبــت و معنــی دار و ب ــواده ب خان
رفتــار ایمنــی منفــی و معنــی دار اســت. همچنیــن ضریــب تأثیــر 
ــی دار  ــت و معن ــی مثب ــار ایمن ــر رفت ــی ب ــوش هیجان ــر ه متغی
ــد از  ــی باش ــی دار م ــی و معن ــغلی منف ــودگی ش ــر فرس ــی ب ول
ســوی دیگــر ضریــب تأثیــر فرســودگی شــغلی بــر رفتــار ایمنــی 

ــس  ــاس )شــکل 1(، واریان ــر اس ــد. ب ــی دار می باش ــی و معن منف
ــارض  ــای تع ــط متغیره ــی توس ــار ایمن ــر رفت ــده متغی ــن ش تبیی
ــا  ــر ب ــغلی براب ــودگی ش ــی و فرس ــوش هیجان ــواده، ه کار و خان
ــر  ــده متغی ــن ش ــس تببی ــن واریان ــت. همچنی ــد اس 51/7 درص
ــارض کار و  ــای تع ــط متغیره ــان توس ــغلی کارکن ــودگی ش فرس

ــا 45/4 درصــد اســت. ــر ب ــی براب ــواده، هــوش هیجان خان
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شکل 2:  اندازه گیری مدل کلی در حالت معنی دار

بــرای بررســی بــرازش مــدل در ایــن مطالعــه از شــاخص نیکویــی 
بــرازش  )GOF( اســتفاده شــد. ســه مقــدار 0/01، 0/25، 0/36 
 GOF ــرای ــوی ب ــط و ق ــف، متوس ــر ضعی ــوان مقادی ــه عن ب
ــر  ــدار GOF براب ــه، مق ــن مطالع ــت و در ای ــده اس ــی ش معرف
ــدل دارد.  ــوی م ــرازش ق ــه نشــان از ب ــد ک ــی باش ــا 0/463 م ب

بــرای متغیرهــای درونــزای مــدل گــزارش  همچنیــن مقادیــر 
مــی شــود کــه ســه مقــدار 0/02، 0/15 و 0/35 مقادیــر ضعیــف، 

متوســط و قــوی قــدرت پیــش بینــی مــدل در مــورد ســازه هــای 

ــر ــه مقادی ــه ب ــا توج ــذا ب ــد. ل ــی ده ــان م درون زا را نش
کــه بــرای متغیرهــای درون زا بیــن 18% تــا 31% قــرار داشــت، 
ــدل  ــب م ــرازش مناس ــدل و ب ــی م ــش بین ــط پی ــت متوس قابلی
ســاختاری نیــز تأییــد مــی شــود. )جــدول3( ضریــب معنــاداری و 
نتایــج روابــط مطــرح شــده در مــدل تحقیــق را بــه طــور خالصــه 

نشــان مــی دهــد.

جدول 3: بررسی معناداري ضرایب تاثیر برآورده شده مدل تحقیق
نتیجه سطح معناداریt Valueضریب تأثیر برآورد شدهرابطه مورد بررسی

تأیید0/3444/2760/0001-تعارض کار و خانواده -> رفتار ایمنی
تأیید0/52810/2390/0001تعارض کار و خانواده -> فرسودگی شغلی

تأیید0/3104/4810/0001-فرسودگی شغلی -> رفتار ایمنی
تأیید0/2213/2830/001هوش هیجانی -> رفتار ایمنی

تأیید0/2664/4030/0001-هوش هیجانی -> فرسودگی شغلی

بــا توجــه بــه یافتــه هــای منــدرج در )جــدول 3( و نیــز از آنجایــی 
ــر از  ــا، بزرگت ــه متغیره ــن کلی ــی داری مســیر مابی ــدد معن ــه ع ک
1/96مــی باشــد، از ایــن رو روابــط فــوق در ســطح 0/001 مــورد 
تاییــد قــرار مــی گیــرد. بــراي آزمــودن اثــر غیرمســتقیم درگیــری 

ــق  ــی، از طری ــار ایمن ــا رفت ــی ب ــوش هیجان ــواده و ه کار و خان
فرســودگی شــغلی، از روش »بــوت اســتراپ« و فاصلــه ي اطمینــان 
حاصــل از آن اســتفاده گردیــد کــه در )جــدول 4( نشــان داده شــده 

اســت.

جدول 4: نتایج روش بوت استرپ روابط غیر مستقیم در کل نمونه
                               

مقدارضریب تاثیر             مسیر
t value سطح حد باالحد پایین

معناداری
0/0910/0001-0/239-0/1644/302-تعارض کار و خانواده -> فرسودگی شغلی -> رفتار ایمنی

0/0823/0460/0350/1400/002هوش هیجانی -> فرسودگی شغلی -> رفتار ایمنی
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بــا توجــه بــه مقادیــر )جــدول 4(، تعــارض کار و خانــواده و هــوش 
ــر  ــی تأثی ــار ایمن ــر رفت ــغلی ب ــودگی ش ــق فرس ــی از طری هیجان
معنــی دار دارد، چــرا کــه مقــدار t value بــرآورد شــده در ســطح 
ــر مــی  ــدار 1/96 باالت ــادار و از مق ــر از 0/05 معن ــاداری کمت معن

باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه فواصــل اطمینــان مــورد 
نظــر بــا توجــه بــه حــدود پاییــن و بــاالی ذکــر شــده، صفــر را 
در بــر نمــی گیــرد بنابرایــن روابــط غیــر مســتقیم معنــادار مــی 

باشــد.

جدول 5: نتایج ارزیابی شمول واریانس

اثر مستقیم بر رفتار متغیر
ایمنی

اثر غیرمستقیم بر رفتار 
نوع میانجیVAFاثر کلایمنی

میانجیگری جزئی0/5080/323-0/164-0/344-تعارض کار و خانواده

میانجیگری جزئی0/2210/0820/3030/271هوش هیجانی

بــر اســاس شــمول واریانــس )VAF( مــی تــوان تعییــن کــرد که 
تــا چــه انــدازه واریانــس متغیــر وابســته مســتقیمًا توســط متغیــر 
مســتقل و چــه مقــدار واریانــس آن، بوســیله روابــط غیرمســتقیم 
از طریــق متغیــر میانجــی شــرح داده می شــود. زمانــی کــه 
مقــدار VAF کمتــر از 20% باشــد مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
میانجــی گــری صــورت نگرفتــه اســت، در مقابــل، وقتــی مقــدار 
VAF خیلــی بــزرگ و باالتــر از 80% اســت، مــی تــوان ادعــای 
میانجــی گــری کامــل کــرد. وضعیتــی کــه در آن VAF بیشــتر 
از 20 % و کمتــر از 80% اســت، بــه عنــوان میانجــی گــری جزئــی 
شــرح داده مــی شــود. بــر اســاس مقادیــر )جــدول 5(، مــی تــوان 
ــر  ــواده و 27 % اث ــارض کار و خان ــر تع ــه 32 % اث ــرد ک ــا ک ادع
هــوش هیجانــی روی رفتــار ایمنــی از طریــق ســازه فرســودگی 
شــغلی تشــریح مــی شــود و از آنجــا کــه VAF بزرگتــر از %20 
امــا کمتــر از 80% اســت، ایــن وضعیــت را مــی تــوان در هــر ســه 

متغیــر بــا میانجــی گــری جزئــی توصیــف کــرد.

بحث 
هــدف کلــی ایــن مطالعه پیــش بینــی رفتــار ایمنی کادر بهداشــت 
و درمــان بــر اســاس متغیرهــای تعــارض کار و خانــواده و هــوش 
هیجانــی بــا میانجــی گــری فرســودگی شــغلی بــود. همــان طــور 
کــه نتایــج پژوهــش نشــان داد، بــه ترتیــب همبســتگی مثبــت و 
منفــی و معنــی داری بیــن متغیرهــای تعــارض کار و خانــواده بــا 
فرســودگی شــغلی و رفتــار ایمنــی وجــود دارد. بــدان معنــی کــه 
ــر  ــواده باالت ــارض کار و خان ــزان تع ــان می ــدازه در کارکن ــر ان ه
باشــد، در آنهــا میــزان فرســودگی شــغلی افزایــش و رفتــار ایمنــی 
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. ایــن نتایــج بــا یافتــه مطالعاتــی کــه 
ــغلی  ــودگی ش ــا فرس ــواده ب ــارض کار ـ خان ــه تع ــای رابط گوی
هســتند )11-8( و همچنیــن مطالعــات قبلــی )15-12( مبنــی بــر 
رابطــه تعــارض کار ـ خانــواده بــا حــوادث شــغلی و کاهــش رفتــار 

ایمنــی همســو اســت.
ــدان راه  ــر روی کارمن ــه ای ب ــکاران )2019( در مطالع ــو و هم چ
آهــن نشــان دادنــد کــه تعــارض کار و خانــواده نقــش مهمــی در 
ایجــاد اســترس و کاهــش عملکــرد و رفتــار ایمــن در ایــن افــراد 
دارد )12(. Smith  و همــکاران )2018( در مطالعــه خــود در افراد 
شــاغل در آتــش نشــانی نشــان دادنــد کــه تعــارض کار-خانــواده 
ــد  ــی توان ــغلی م ــترس ش ــاد اس ــر ایج ــالوه ب ــراد ع ــن اف در ای
ــش  ــا و افزای ــغلی آنه ــالمت ش ــراد و س ــالمت اف ــش س در کاه
  Malakoutikhah .)14( حــوادث شــغلی نقــش داشــته باشــد
و همــکاران )2017( در مطالعــه جامعــی بــه بررســی عوامــل موثر 
بــر حــوادث شــغلی پرداختنــد کــه یکــی از پارامترهــای ســازمانی 
آنهــا تعــارض کار-خانــواده بــود. نتایــج ایــن بررســی نشــان داد 
ــردی  ــواده بیــش از دیگــر پارامترهــای ف ــارض کار و خان کــه تع
ــا تعــارض  ــا حــوادث شــغلی ارتبــاط دارد و افــراد ب و ســازمانی ب
بیشــتر، از میــزان حــوادث شــغلی بیشــتر خبــر مــی دهنــد )13(. 
وجــود هرگونــه تعــارض و بــه ویــژه تعــارض کار – خانــواده، چــه 
در محیــط شــغلی و چــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد بــه 
ــی  ــه م ــود ک ــی ش ــناخته م ــترس، ش ــی اس ــع اساس ــوان منب عن
ــه حــوادث شــغلی را  ــوب بســیاری از جمل ــد پیامدهــای نامطل توان
بــه همــراه داشــته باشــد. در واقــع نتیجــه مســتقیم ایــن تعــارض، 
ــل  ــی عوام ــر منف ــی از تاثی ــی ناش ــار روان ــترس و فش ــه اس تجرب
درونــی یــا محیــط بیرونــی بــر انســان و اخــالل در مســیر ارضــاء 
نیازهــای اساســی اســت و ایــن اســترس خــود مــی توانــد بــا افــت 
عملکــرد شــناختی و جســمی در افــراد منجــر بــه پیامدهــای ناگــوار 
در موقعیــت هــای مختلــف و از جملــه موقعیــت شــغلی شــود )13(. 
ــا بیــش از دو  ــوع همزمــان دو ی ــارض نقــش کــه ناشــی از وق تع
مجموعــه از نقــش هــا اســت کــه پذیــرش یکــی از آنهــا، پذیــرش 
ســایر نقــش هــا را دشــوار مــی ســازد، مــی توانــد بــه عنــوان یــك 
ــا ایجــاد تداخــل  ــرای فــرد محســوب شــود و ب عامــل تنــش زا ب
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در ظرفیــت روانــی فــرد موجــب پریشــانی روانشــناختی و ضعــف 
ــا  ــت ب ــه در نهای ــود )15( ک ــی ش ــامانی هیجان ــناختی و نابس ش
ایجــاد فرســودگی و خســتگی روانــی بــه کاهــش کارکــرد فــرد در 
تمــام ابعــاد زندگــی منجــر شــود و خــود زمینــه ســاز بــروز حــوادث 
ــارض  ــی در محــل کار شــود. تع ــار ایمن ــاک و کاهــش رفت خطرن
ــه خصــوص  ــان و بهداشــت و ب ــورد کادر درم ــواده در م کار و خان
پرســتاران کــه ماهیتــاً دارای شــغلی بــا ســختی هــای خــاص خــود 
ــاهده  ــل مش ــور قاب ــه وف ــا ب ــغلی در آنه ــودگی ش ــتند و فرس هس
ــد مشــکل ســاز شــود،  ــش از ســایر مشــاغل مــی توان اســت، بی
چــرا کــه ایــن تعــارض وقتــی در کنــار ســایر تعارضــات فــردی و 
حرفــه ای قــرار گیــرد مــی توانــد بــا ایجــاد بــار مضاعــف و فشــار 
روانــی، تضعیــف پتانســیل و ظرفیــت هــای روانــی را تســریع کرده 
ــرد،  ــا ایجــاد احســاس فرســودگی و خســتگی در ف ــت ب و در نهای

عــوارض خــود را ظاهــر ســازد. 
ــی و  ــوش هیجان ــن ه ــه بی ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
رفتــار ایمنــی همبســتگی مثبــت و معنــی داری وجــود دارد، بدیــن 
معنــی کــه هــر انــدازه افــراد از هــوش هیجانــی باالیــی برخــوردار 
باشــند، میــزان رفتــار ایمنــی در آنــان افزایــش پیــدا خواهد کــرد. از 
ســویی دیگــر، نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه بیــن هــوش هیجانی 
ــود دارد.  ــی داری وج ــی و معن ــه منف ــغلی رابط ــودگی ش و فرس
ایــن نتایــج بــا یافتــه مطالعــات قبلــی )26-24( مبنــی بــر ارتبــاط 
ــودگی  ــغلی و فرس ــترس ش ــی و اس ــوش هیجان ــن ه ــی بی منف
ــر  ــات دال ب ــی از مطالع ــه برخ ــن یافت ــغلی )23-19( و همچنی ش
رابطــه هــوش هیجانــی بــا ســالمت عمومــی، افزایــش عملکــرد 
شــغلی، رفتارهــای ســالمتی محــور و کاهــش اســترس هیجانــی 
در افــراد شــاغل )26-24( هماهنــگ اســت. نتایــج مــدل معــادالت 
ســاختاری گویــای آن بــود کــه فرســودگی شــغلی در رابطــه بیــن 
درگیــری کار و خانــواده و هــوش هیجانــی بــا رفتــار ایمنــی کادر 

بهداشــت و درمــان نقــش میانجــی دارد.
 Hsieh و همــکاران )2008( در مطالعــه خــود کــه بــر روی 
ــی مــی  ــد کــه هــوش هیجان پرســتاران انجــام شــد، نشــان دادن
توانــد در کاهــش فرســودگی شــغلی و همچنیــن کاهــش اســترس 
در آنهــا نقــش داشــته باشــد )19(. Vaezi & Fallah )2011( در 
مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه در معلمــان، بیــن هــوش هیجانــی 
ــن  ــخصیت ارتباط منفي و بی ــخ ش ــی و مس ــتگی هیجان ــا خس ب
هــوش هیجانــی و کفایــت شــخصی ارتباط مثبتو معني دار وجــود 
دارد )22(. Tabatabaei و همکاران )2013( در پژوهشــی نشــان 
ــان  ــغلی کارکن ــترس ش ــش اس ــر کاه ــی ب ــوش هیجان ــد ه دادن
تاثیــری معنــی دار دارد و همچنیــن رابطــه میــان اســترس شــغلی 

و رفتارهــای ایمنــی را تعدیــل مــی نمایــد )25(. همچنیــن تحقیــق 
ــي در  ــه هــوش هیجان ــکاران )2012( نشــان داد ک Alam و هم
ــات  ــه هیجان ــش تجرب ــا کاه ــد ب ــی توان ــال م ــگ فوتب داوران لی
ــغلی  ــودگی ش ــش فرس ــه کاه ــی ب ــم هیجان ــایند و تنظی ناخوش
بهبــود عملکــرد شــغلی منجــر شــود )Jacobs  .)23 و همــکاران 
)2016( در مطالعــه ی جامــع بــه بررســی تاثیــرات هــوش هیجانــی 
در وضعیــت ســالمتی تعــدادی از افــراد شــاغل پرداختنــد و نشــان 
ــات  ــش هیجان ــا کاه ــد ب ــی توان ــی م ــوش هیجان ــه ه ــد ک دادن
ــی،  ــی، ســالمت عموم ــه ســالمت هیجان ــراد ب ــن اف ــی در ای منف
افزایــش رفتارهــای ســالمت محــور در زندگــی فــردی و شــغلی و 

در نهایــت افزایــش عملکــرد شــغلی کمــك کنــد )26(.
هــوش هیجانــي بــه عنــوان یکــي از فاکتورهــای مهــم در کمــك 
بــه کارایــی برتــر حرفــه ای و تخصصــی ذکــر شــده اســت )19(. 
هــوش هیجانــي مجموعــه ای از توانایــي هــای مرتبــط بــا پردازش 
هیجانــات و اطالعــات هیجانــي اســت بــا ســالمت روان در ارتبــاط 
ــي  ــد، توانای ــری دارن ــي باالت ــه هــوش هیجان ــرادی ک اســت و اف
ــي  ــد )22(. هــوش هیجان ــا اســترس دارن ــه ب ــرای مقابل ــری ب بهت
قــدرت توانبخشــي فــرد را افزایــش مــي دهــد، اســتفاده از ســاز و 
کارهــای دفاعــي را بــاال مــي بــرد و بــا تســهیل در نظــم بخشــی 
هیجانــات، بــه کاهــش بــار تنیدگــي، اضطــراب و خســتگی روانــی 
ــا بهبــود عملکــرد  کمــك مــی کنــد )24( کــه ایــن مــی توانــد ب
فــردی و شــغلی و در نهایــت افزایــش رفتــار ایمنــی همــراه باشــد. 
در ســازمان هایــي کــه افــراد آن، آمــوزش هــای قابلیــت هــوش 
ــه  ــدر رفت ــان ه ــا 50 درصــد، زم ــد، ت ــي کنن ــي را طــي م هیجان
بابــت حــوادث، کاهــش مــي یایــد )25(. بــه نظــر میرســد، هــوش 
هیجانــي عامــل مهمــي در ســازگاری کارکنــان بــا شــغل و شــرایط 
اشــتغال و اســتفاده درســت و منطقــي از هیجانــات در محیــط کار 
مــي باشــد و مــي توانــد در کاهــش اســترس و فرســودگی شــغلي 
ــار ایمنــی  ــه افزایــش رفت ــر باشــد و بدیــن طــرق ب کارکنــان مؤث
ــه طــور  ــی ب ــه پرســتاری و کادر درمان ــد. حرف در آنهــا کمــك کن
قابــل توجهــی بــا بســیاری از نقــش هــا و مســئولیت هــای شــغلی 
متفــاوت اســت، بــه خصــوص با توجــه بــه مواجهــه و کار در محیط 
هــا و شــرایط در معــرض خطــر، تحقیقــات بیشــتر بایــد صــورت 
ــط بیــن عوامــل فیزیکــی و ســازمانی  ــا کامــال درک رواب ــرد ت گی
ــل  ــی حاص ــن کادر درمان ــی در بی ــار ایمن ــر در رفت ــناخته موث ناش

شــود. 

نتیجه گیری
طبــق نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، هــوش هیجانــی و تعــارض 
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کار-خانــواده پیــش بیــن رفتــار ایمنــی در کادر بهداشــت و درمــان 
اســت کــه فرســودگی شــغلی در ایــن بیــن دارای نقــش میانجــی 
ــه  ــوان ب ــای پژوهــش حاضــر، می ت ــه محدودیت ه اســت. از جمل
طــرح مقطعــی آن اشــاره کــرد، کــه ثبــات و پایــداری نتایــج را بــه 
ــر روي جمعیــت  ــال نخواهــد داشــت. مطالعــه حاضــر فقــط ب دنب
ــت  ــده اس ــام ش ــاد انج ــتان مهاب ــان شهرس ــت و درم کادر بهداش
ــد. از  ــه نمای ــت مواج ــا محدودی ــج را ب ــم نتای ــد تعمی ــه مي توان ک
ــی  ــی روان ــرایط روح ــش، ش ــن پژوه ــای ای ــر محدودیت ه دیگ
پاســخگویان در هنــگام پاســخگویی بــوده کــه ممکــن اســت بــر 
نحــوه رفتــار آنهــا تاثیــر گذاشــته باشــد و ایــن مــورد نیــز در کنترل 
ــردد  ــود مي گ ــنهاد می ش ــن پیش ــت. بنابرای ــوده اس ــگر نب پژوهش
تحقیقاتــي بــا حجــم نمونــه بیشــتر و بــا فاصلــه  زمانــي بیشــتري 
انجــام گیــرد تــا بتــوان بــا قــدرت بیشــتری بــر یافتــه هــای ایــن 
ــی  پژوهــش اســتناد کــرد. پیشــنهاد مــی شــود مطالعــه ای تجرب
بــا عنــوان بررســی تاثیــر آمــوزش هــوش هیجانــی بــر فرســودگی 
ــه  ــواده ب ــارض کار-خان ــردد. تع ــام گ ــی انج ــغلی کادر درمان ش
عنــوان شــاخصی اجتماعــی و یــك عامــل زمینــه ســاز اســترس، 

ــر باشــد و  ــوادث شــغلی موث ــزان ح ــن آوردن می ــد در پایی می توان
لــذا بــه سیســتم مدیریتــی ســازمان هــا پیشــنهاد مــی گــردد کــه 
بــا مدیریــت بهینــه ایــن عامــل، ســطح ایمنــی شــاغلین خــود را 

ارتقــاء دهــد. 

سپاسگزاري 
ــی و  ــی عموم ــرای روانشناس ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال ای
مصــوب در کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی 
IR.IAU.TMU. اخــالق  کــد  بــا  تهــران  اســالمی  آزاد 

REC.1398.103 مــی باشــد. بدیــن وســیله از تمامــی شــرکت 
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــش و ش ــدگان در پژوه کنن
ــکر و  ــد، تش ــکاری نمودن ــش هم ــام پژوه ــه در انج ــاد ک مهاب

ــود. ــی ش ــی م قدردان

تضاد منافع
هیــچ گونــه تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود 

نــدارد.
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