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فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
کاربرد مدل تقاضا ،کنترل شغلی و حمایت اجتماعی
حشمتاله سعدی ،1سید محمدجعفر اصفهانی

*2

 .1دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا ،همدان

 .2دانشجوي دكتري توسعة كشاورزي دانشگاه بوعليسينا ،همدان
(تاریخ دریافت - 92/10/8 :تاریخ تصویب) 93/9/24 :

چکیده
كشاورزي یكي از مهمترین بخشهاي اقتصادي در استان خراسان جنوبي است كه با توجه به محدودیتهاي
اقليمي در این استان ،بهمنظور سياستگذاري و برنامهریزي مناسب ،به تشكيالت سازماني قدرتمند نياز دارد.
اثربخشي سازمان ،مستلزم داشتن كاركناني با انگيزه ،سالمت روان و توان باال در انجام وظایف است .پدیدة
فرسودگي شغلي ،عوارض نامطلوبي در سازمان ایجاد ميكند و باید اقداماتي را براي كنترل آن انجام داد .در
نخستين گام ،باید فراواني و عوامل مؤثر بر این پدیده بررسي شود .هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي
فرسودگي شغلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي با استفاده از مدل تقاضا ،كنترل شغلي و
حمایت اجتماعي است .جامعة آماري تحقيق شامل كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي
است كه  122نفر از آنها از طریق فرمول كوكران بهعنوان نمونه انتخاب شدند .این پژوهش بهروش پيمایشي
انجام گرفت و روایي پرسشنامة تحقيق با استفاده از نظرهاي متخصصان تأیيد شد .ضریب آلفاي كرونباخ
نيز در این مطالعه براي تقاضاهاي شغلي  ،0/74كنترل شغلي  ،0/82حمایت همكار  ،0/77حمایت مدیر
 0/80و فرسودگي شغلي  0/78بهدست آمد .نتایج مطالعه نشان ميدهد تقاضا و كنترل شغلي و همچنين
حمایت اجتماعي ،با فرسودگي شغلي رابطة معنيداري دارد .نتایج آزمون رگرسيون سلسلهمراتبي نيز نشان
ميدهد كنترل شغلي و حمایت اجتماعي ،آثار تقاضاهاي شغلي را تعدیل نميكند .همچنين ،تقاضاي شغلي و
سابقة كاري 30/4 ،درصد تغييرات فرسودگي شغلي را تبيين ميكند .در پایان ،پيشنهاد ميشود با ایجاد ساختارها
و شبكههاي اجتماعي و تعامل بيشتر مدیر با كاركنان و همچنين تعریف سازوكارهاي مناسب در راستاي دادن
كنترل شغلي به كاركنان اقدام شود تا پدیدة فرسودگي شغلي نيز كاهش یابد.
واژههای کلیدی :تقاضاهاي شغلي ،حمایت اجتماعي ،سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي،
فرسودگي شغلي ،كنترل شغلي.
مقدمه
تحقق توسعه در کشورها ،مستلزم برنامهریزی وسیعی است
تا تمام منابع را بهکار گیرد و با مدیریت صحیح و استفادة
بهینه از آنها ،حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملی ایجاد
کند .منابع انسانی مهمترین و باارزشترین سرمایههای یک
سازمان یا هر نوع مؤسسة دیگر است که نقش حیاتی و
* نویسندة مسئول:

حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آن سازمان یا مؤسسه
دارد .اثربخشی سازمانها بیش از آنکه در گرو تجهیزات و
امکانات مناسب باشد ،وابسته به نیروی انسانی است .امروزه هیچ
سازمان اثربخشی را نمیتوان یافت که برنامههایی مؤثر برای ارتقا
و بهبود سالمت و بهداشت کارکنان نداشته باشد .در بخش
برنامههای ایمنی فیزیکی و سالمت جسمی ،فعالیتها تا حد
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زیادی مطلوب جلوه میکند ،اما در بخش بهداشت و سالمت
روان کارکنان هنوز دغدغههای زیادی وجود دارد و باید قسمت
اعظم فعالیتها به این بخش معطوف شود (.)Karimi, 2006
امروزه در بسیاری از سازمانها ،فشارهای عصبی و روانی در انواع
گوناگون وجود دارد که یکی از مهمترین پیامدهای آن
فرسودگی شغلی است ( .)Arefi et al., 2010فرسودگی شغلی
سندرومی روانشناختی ،مشتمل بر خستگی عاطفی ،مسخ
شخصیت و نبود احساس کفایت شخصی است ( Maslach,
 .)2003بعد تحلیل عاطفی به ازدسترفتن انرژی عاطفی و
شخصی مربوط میشود .شخصی که دچار تحلیل عاطفی
میشود ،احساس درماندگی میکند و کار برای وی
خستهکننده میشود .هنگامیکه فرد دچار مسخ شخصیت
میشود ،افراد یا مراجعان را انسان درنظر نمیگیرد ،بلکه آنها
را از فردیت خارج میسازد و بهصورت یک شیء غیرانسانی
درک میکند .منظور از عملکرد شخصی این است که احساس
فرد ،از عملکرد شخصی او حاصل میشود و ممکن است فرد
احساس کند عملکرد او با موفقیت همراه نیست (.)Karimi, 2006
درواقع ،کاهش عملکرد شخصی ،دربرگیرندة ناتوانی افراد در
کنارآمدن با نیازهای شغلی و کاهش احساسات فرد در ارتباط با
شایستگی و پیشرفت در کار است .در نتیجة کاهش عملکرد
شخصی نیز عملکرد کلی سازمان کاهش پیدا میکند.
در تحقیقات فرسودگی شغلی ،دو جنبه مدنظر قرار گرفته
است؛ بعد فردی و متغیرهای تأثیرگذار بر آن و بعد سازمانی.
در سه دهة گذشته ،بسیاری از مطالعات نشان داده است که
عوامل مربوط به محیط کار ،تأثیر عمیقی بر رفاه کارکنان از
جمله فرسودگی و رضایت شغلی دارد ( Demerouti et al.,
 .)2003به عقیدة  (2003) Maslachو  ،(2003) Dormanتأثیر
ویژگیهای سازمانی بر فرسودگی شغلی ،بیشتر از بعد دیگر
آن یعنی ویژگیهای فردی است ).(karimi, 2006
حجم کار ،کنترل و ارتباط ،از جمله وجوه تقابل فرد با
محیط کاری است که ناهماهنگی در آنها به فرسودگی منجر
میشود .نتیجة حجم کار بهطور عمومی ،فشار کاری است که
با عوامل مختلفی مانند مهارتنداشتن فرد یا نبود لوازم مورد
نیاز کار پدیدار میشود .ناهماهنگی کنترل ،بهطور عمومی با
ناکارایی و نیز کاهش عملکرد شخصی همراه است .این
ناهماهنگی ،هنگامی ایجاد میشود که افراد کنترل کمی بر
فعالیتهای مورد نیاز در کارشان دارند یا خودمختاری مورد
نظرشان به آنها داده نمیشود .نبود ارتباط مثبت با افراد دیگر،
چهارمین وجه ناهماهنگی است .هنگامیکه افراد با دیگران در

کارشان سهیم میشوند و با آنها احساس همدردی و همدلی
میکنند ،کارکرد بهتری دارند (.)Leiter & maslach, 2001
استان خراسان جنوبی یکی از استانهایی است که کشاورزی
در آن اهمیت ویژهای دارد .سهم ارزش افزودة بخش کشاورزی
نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی استان  18/4درصد است
که پس از بخش خدمات ،در رتبة دوم قرار دارد ( Center of
)Statistic of Iran, 2010؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت بخش
کشاورزی در این استان از یکسو و مشکالت طبیعی از جمله
خشکسالی و کمآبی از سوی دیگر ،رشد و بالندگی این بخش
نیازمند تدوین و اجرای سیاستهای مناسب است که سازمان
جهاد کشاورزی مهمترین نقش را در این زمینه دارد .اثربخشی
سازمان جهاد کشاورزی در این استان ،عالوهبر مدیریت قوی
مستلزم داشتن کارکنانی است که دارای انگیزه ،سالمت روان،
رضایت و توان باالیی در انجام وظایف خود باشند .در
سازمانهای گوناگون ،عوامل مختلفی استرس تولید میکنند
و فرسودگی شغلی که یکی از عالئم استرس و فشار روانی در
محیط کار است ،در سازمانهای گوناگون در درجههای
متفاوت وجود دارد ))Farahbakhsh, 2011؛ بنابراین ،باید
مطالعهای در زمینة فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی انجام گیرد تا مدیران و
برنامهریزان این بخش ،ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر فرسودگی
شغلی بتوانند اقداماتی عملی در زمینة پیشگیری و مقابله با این
پدیده انجام دهند.
چارچوب نظری تحقیق
محققان با استفاده از مدلهای نظری مختلف تالش کردهاند
تا سالمت روانی کارکنان را در زمینة محیط کار توضیح
دهند .مدل تقاضا و کنترل شغلی ،یکی از مدلهای نظری
است که بهطور گسترده در این زمینه استفاده شده است
( .)Ferent et al., 2004این مدل بر دو بعد از محیط کار
متمرکز شده است .تقاضاهای شغلی ،به حجم کار و همچنین
الزامات و محدودیتهای زمانی کار اشاره دارد .کنترل شغلی
نیز بهمعنای میزان کنترل بر روند کار انجامگرفته ،توانایی
تصمیمگیری و فرصتسازی برای اعمال درجهای از کنترل بر
کار برای انجام آن است .شواهد کافی وجود دارد مبنیبراینکه
سطح باالی کنترل ،فواید مستقیم سالمت فیزیکی و روانی را
بههمراه دارد ( .)Ganster & Fusilier, 1989همچنین ،این
مدل نشان میدهد کنترل شغلی ،فرد را از آثار نامطلوب
محیط کار محافظت میکند ( .)Ferent et al., 2004این مدل
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به فرض اثر تعدیلکنندة کنترل شغلی اشاره دارد و بیان
میکند که سطح باالی کنترل شغلی ،آثار منفی تقاضاهای
شغلی را تعدیل میکند (.)Dollard et al., 2012
تقاضاهای شغلی بهمعنای آن دسته از جنبههای فیزیکی،
اجتماعی و سازمانی کار است که به تالش جسمی و روانی
پایدار نیاز دارد و با هزینههای ویژة فیزیولوژیکی و روانی
همراه است .تقاضاهای شغلی ،منابع شخصی را از بین میبرد
و در طول زمان بهدلیل تقاضاهای شغلی طوالنیمدت فرد ،به
خستگی عاطفی ،بدبینی و کاهش دستاورد شخصی منجر
میشود (.)lewig et al., 2007
کنترل شغلی از جمله متغیرهای سازمانی مهمی است که
روانشناسان صنعتی و سازمانی بهتازگی به آن توجه کردهاند.
کنترل فردی نیز یکی از متغیرهایی است که نقش مهمی در
رفتار فرد دارد .کنترل شغلی بهمعنای باور افراد درمورد
اثرگذاری بر محیط کار است؛ بنابراین ،ادراکات افراد از محیط
کار ،تأثیر شایان توجهی بر کنترل شغلی دارد و بر
واکنشهای آنها به محیط کار تأثیر میگذارد ( & Spector
.)Wimalasiri, 1986
با اینکه از مدل تقاضا و کنترل شغلی در سه دهة گذشته
بهصورت گسترده استفاده شده است ،این مدل حمایت
اجتماعی را شامل نمیشود ،درحالیکه تصریح شده است
همراه با کنترل شغلی ،حمایت اجتماعی نیز آثار منفی
تقاضاهای شغلی را تعدیل میکند (.)Snyder et al., 2008
درنتیجه ،مدل تقاضا و کنترل شغلی با اضافهشدن حمایت
شغلی بازتعریف میشوند .این مدل بیان میکند که ترکیب
فشار کاری با سطح پایین حمایت اجتماعی ،بیشترین آثار
زیانبار را در پی دارد .در این زمینه ،مطالعات تجربی زیادی
انجام گرفته است (2003) Yperen et al. .در مطالعهای بین
 555پرستار در ایاالت متحدة آمریکا نشان دادند بین کنترل
شغلی و تقاضاهای شغلی با فرسودگی کارکنان ،اثر تعاملی
وجود دارد و کنترل شغلی اثر تقاضاهای شغلی بر فشارهای
روانی را تعدیل میکند (2005) Bakker et al. .رابطة میان
تقاضاهای شغلی ،منابع شغلی و فرسودگی شغلی را در میان
کارکنان آموزش عالی هلند بررسی کردند .نتایج مطالعة آنها
نشان داد سطوح باالی فرسودگی شغلی در اثر سطح باالی
تقاضای شغلی و سطح پایین منابع شغلی ،شامل حمایت
اجتماعی و کنترل شغلی حاصل میشود(2007) .
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 Martinussen et al.با استفاده از پژوهشی در بین افسران
پلیس نروژ ،ارتباط معنیدار بین تقاضاهای شغلی و کنترل
شغلی با فرسودگی شغلی را تأیید کردند .در مطالعة )(2011
 ،Brouwers et al.مدل تقاضا– کنترل شغلی و حمایت
اجتماعی در میان دبیران تربیتبدنی مدارس آلمان آزمون
شد .نتایج این بررسی نشان داد که کنترل شغلی ،اثر
تقاضاهای شغلی را تنها در دو بعد تحلیل عاطفی و مسخ
شخصیت کاهش میدهد .همچنین حمایت همکار ،اثر متقابل
تقاضاهای شغلی و کاهش عملکرد شخصی را تعدیل
میکند (2013) Pinto et al. .در پژوهشی در میان چهار
سازمان پروژهشمحور در ایالت پنسلوانیا نشان دادند
فرسودگی شغلی زنان در بعد تحلیل عاطفی بیشتر از مردان
است و همچنین ،کنترل شغلی و حمایت اجتماعی فرسودگی
شغلی را کاهش میدهد.
در جمعبندی مبانی نظری ارائهشده میتوان گفت
فرسودگی شغلی زمانی پدید میآید که تقاضاهای شغلی در
سطحی باال و کنترل شغلی در سطحی پایین باشد .در این
زمینه )2007( Marsinuse et al. ،در پژوهش خود نشان
دادند میزان کنترل شغلی فراتر از تقاضاهای شغلی ،دارای
توان پیشبین معنیدار برای فرسودگی است .برایناساس،
نظر بسیاری از پژوهشگران این است که کنترل شغلی به
عنوان متغیری تعدیلکننده ،در الگوهایی مانند تقاضا -کنترل
شغلی جای میگیرد و قابلیت تبیین این الگوها را برای شرح
و توضیح چگونگی رخداد رفتارهای مثبت و منفی بر اثر
استرس و تقاضاهای شغلی باال میبرد (.)Adibi et al., 2011
همچنین )1985( Cohen & Wills ،که اثر حمایتهای
مربوط به کار را در زمینة تعدیل عوامل استرسزای شغلی
آزمودند ،دریافتند حمایت اجتماعی ،عوامل استرسزای شغلی
را تعدیل میکند؛ بنابراین ،با توجه به مطالب گفتهشده ،در
این مطالعه از مدل تقاضا -کنترل شغلی -حمایت اجتماعی
) (JDCS: Job Demand–Control-Supportاستفاده شد .به
طور ویژه ،مدل تقاضا -کنترل شغلی– حمایت اجتماعی نشان
میدهد که آثار متقابل بین تقاضا ،کنترل شغلی و حمایت
اجتماعی وجود دارد و حمایت اجتماعی و کنترل شغلی ،آثار
منفی فشار باالی شغلی را تعدیل میکنند ( Snyder et al.,
 .)2008موارد ذکرشده در مدل  1دیده میشود که درواقع،
مدل تحقیق است.
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كنترل شغلي

-

-

فرسودگي شغلي

-

+

تقاضاهاي شغلي

حمایت اجتماعي

مدل  .1مدل تحقیق ،عوامل مؤثر بر شکلگیری فرسودگی شغلی

فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری ،فرضیههای این مطالعه عبارتاند از:
 .1بین فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی و تقاضاهای شغلی ،رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد.
 .2بین فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی
استان خراسان جنوبی و کنترل شغلی ،رابطة منفی و
معنیداری وجود دارد.
 .3بین فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی
استان خراسان جنوبی و حمایت اجتماعی ،رابطة منفی و
معنیداری وجود دارد.
 .4کنترل شغلی ،آثار زیانباز تقاضاهای شغلی را در زمینة
بروز فرسودگی شغلی تعدیل میکند.
 .5حمایت اجتماعی ،آثار منفی تقاضاهای شغلی را تعدیل میکند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ نحوة
گردآوری دادهها توصیفی و از نوع علی -ارتباطی است و بر
مبنای راهبرد پیمایش انجام گرفته است .جامعة آماری شامل
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی است.
برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز این پژوهش از پرسشنامه
استفاده شد .جامعة آماری تحقیق شامل  623نفر از کارکنان و
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی است .تعیین
اندازة نمونه در این پژوهش براساس محاسبههای آماری و با
استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت .استفاده از این فرمول
یکی از پرکاربردترین روشها برای تعیین حجم نمونه است که
بهصورت رابطة  1بیان میشود:
()1

1 / 962 0 / 5 0 / 5
0 / 0652

 122
1 1 / 962 0 / 5 0 / 5
1
(
) 1
623
0 / 082

در رابطة  ،1حجم جامعة آماری با  Nو حجم نمونه با n
نشان داده میشود P .بیانگر میزان صفت موجود در جامعهq ،

درصد افرادی که آن صفت را در جامعه ندارند d ،مقدار اشتباه
مجاز و  Zمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 95
درصد است .پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران 122 ،نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان
نمونة تحقیق انتخاب شدند.
همانگونهکه در مبانی نظری تحقیق ذکر شد ،برای سنجش
فرسودگی شغلی از پرسشنامة فرسودگی شغلی ماسالچ
( )Inventory Burnout Maslachاستفاده شد .این پرسشنامه
متداولترین مقیاس در زمینة اندازهگیری فرسودگی شغلی است.
ساختار عاملی این پرسشنامه توسط (2008) Azizi et al.
بررسی و با استفاده از دو شیوة تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
درنهایت ،تأیید شد .پرسشنامه شامل  22پرسش است و
فرسودگی شغلی را در سه بعد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت
و کاهش عملکرد اندازهگیری میکند .نه گزاره مربوط به برآورد
خستگی عاطفی ،پنج گزاره مربوط به برآورد مسخ شخصیت و
هشت گزاره مربوط به برآورد کاهش موفقیت فردی است .در هر
گزاره ،فرد گزینهای از صفر (هرگز) تا شش (هرروز) را برای
فراوانی تکرار موجه انتخاب میکند .در این پژوهش ،پایایی
آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/78بهدست آمد.
همچنین ،برای ارزیابی تقاضا و کنترل شغلی از پرسشنامة
تقاضا ،کنترل شغلی و حمایت اجتماعی استفاده شد .این
پرسشنامه نسخة اصالحشده و تعدیلشدة پرسشنامة محتوای
شغلی است و شامل هفده پرسش است که در آن ،سه
زیرمقیاس تقاضاهای روانی شغل با پنج پرسش ،کنترل شغلی
با شش پرسش و حمایت اجتماعی با استفاده از شش پرسش
سنجیده میشود (.)Aguiar et al., 2010
حمایت اجتماعی نیز از طریق هشت گویه از پرسشنامة
محتوای شغلی ) )Karasek, 1985اندازهگیری و حمایت از دو

سعدی و اصفهانی :فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی...

منظر حمایت مدیر و همکاران ،از طریق چهار پرسش سنجیده
شد .این پرسشنامه در مقیاس چهار درجة طیف لیکرت از کامالً
موافق تا کامالً مخالف نمرهگذاری شد .استادان گروه ترویج و
آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلیسینای همدان و گروه
روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ،اعتبار ابزار
اندازهگیری را تأیید کردند .مقدار ضریب آلفای کرونباخ نیز در
این مطالعه برای تقاضاهای شغلی  ،0/74کنترل شغلی ،0/82
حمایت همکار  0/77و حمایت مدیر نیز  0/80بهدست آمد.
نتایج و بحث
توصیف دادهها
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هستند .همچنین 77/9 ،درصد نمونهها متأهل و بقیه مجردند.
همسران  55/7درصد پاسخگویان ،خانهدار و همسران بقیة
کارکنان در مشاغل خصوصی و دولتی مشغول به فعالیتاند.
همچنین ،براساس دادهها بیشترین فراوانی مربوط به کارکنانی
است که سطح تحصیالت آنها کارشناسی است ( 54/1درصد).
 19/7درصد مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر 17/2 ،درصد
مدرک کاردانی و مابقی ( 9درصد) مدرک دیپلم دارند .میانگین
سن پاسخگویان  36/5سال با انحراف معیار  7/7سال ،در بازة
سنی  25تا  57سال است .سابقة کارها نیز بین  2تا  30سال با
انحراف معیار  7/36سال ،متغیر است .برخی از ویژگیهای فردی
پاسخگویان در جدول  1دیده میشود.

در این پژوهش 82/8 ،درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت ،وضیعت تأهل و تحصیالت
جنسیت
وضیعت تأهل
وضعیت شغلی همسر

تحصیالت

مرد
زن
مجرد
متأهل
شاغل
خانهدار
دیپلم
فوق دیپلم
كارشناسي
كارشناسي ارشد و باالتر

تحلیل دادهها
بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،از ضریب همبستگی و
رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .نتایج مربوط به بررسی
میزان همبستگی متغیرهای تحقیق در جدول  2مشاهده
میشود .بهاینمنظور ،با توجه به نوع و سطح سنجش متغیرها از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد )Jahanbakhsh
 .)Ganjeh et al., 2010همانگونهکه مالحظه میشود ،بین
سن ،سابقة کاری ،تقاضای شغلی ،کنترل شغلی ،حمایت مدیر و
حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در سطح  99درصد
اطمینان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .درمقابل ،بین حمایت
همکار و فرسودگی ،رابطة معنیداری مشاهده نمیشود.
برای محاسبة اثر ساده و تعاملی ویژگیهای شغلی بر
فرسودگی شغلی ،از رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .در

 82/8درصد
 17/2درصد
 22/1درصد
 77/9درصد
 44/3درصد
 55/7درصد
 9درصد
 17/2درصد
 54/1درصد
 19/7درصد

این رابطه ،از اثر متغیر وابسته ( ،)Yبر متغیر مستقل ( )xو
متغیر تعدیلکننده ( )zو اثر تعاملی آنها ( )xzاستفاده
میشود ( .)Sarmad, 2000همچنین در این مطالعه ،بهمنظور
پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تقاضاهای شغلی ،کنترل
شغلی و حمایت اجتماعی و آثار تعاملی آنها و سنجش اثر
تعدیلگری کنترل شغلی و حمایت اجتماعی ،از رگرسیون
سلسلهمراتبی استفاده شد .در مرحلة اول ،تقاضای شغلی ،سن
و سابقة کاری بهعنوان متغیر مستقل و فرسودگی شغلی
بهعنوان متغیر وابسته و در مرحلة دوم ،کنترل شغلی و
حمایت اجتماعی و در مرحلة سوم ،آثار تعاملی دوسویه
(تقاضای شغلی × کنترل شغلی و تقاضای شغلی × حمایت
اجتماعی) وارد مدل رگرسیونی شدند .نتایج مربوط به
رگرسیون سلسلهمراتبی در جدول  3دیده میشود.
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جدول  .2همبستگی میان متغیرهای پژوهش

فرسودگي شغلي
تقاضاي شغلي
كنترل شغلي
حمایت همكار
حمایت مدیر
حمایت اجتماعي
سابقة كاري
سن

فرسودگی شغلی

تقاضاهای شغلی

1
**0/332
**-0/250
-0/173
**-0/352
**-0/288
**0/4
**-0/381

1
*-0/241
**-0/282
*-0/291
**-0/320
0/008
-0/034

کنترل شغلی

1
**0/490
**0/416
**0/510
0/088
0/114

حمایت

حمایت مدیر

همکار

1
**0/592
**0/906
0/123
*0/227

1
**0/877
-0/015
0/04

حمایت

سابقة کاری

اجتماعی

1
1

0/06
0/137

**0/913

* p<0.05 ** p<0.01

با توجه به نتایج جدول  ،3در مرحلة اول ،تقاضاهای
شغلی و سابقة کاری ،متغیرهای پیشبینیکنندة فرسودگی
شغلی هستند و  27/2درصد از واریانس فرسودگی شغلی را
تبیین میکنند .در مرحلة دوم ،با ورود متغیرهای کنترل
شغلی و حمایت اجتماعی ،ضریب  R2به مقدار  0/032بهبود
مییابد و به  0/304میرسد .در مرحلة سوم ،با ورود آثار

تعاملی (تقاضاهای شغلی × کنترل شغلی و تقاضاهای شغلی ×
حمایت اجتماعی) R2 ،تغییر معنیداری نمیکند و ضرایب
آثار تعاملی در معادلة رگرسیون نیز معنیدار نیست که
نشاندهندة نبود رابطة تعاملی تقاضاهای شغلی با کنترل
شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی است.

جدول  .3نتایج رگرسیون سلسلهمراتبی فرسودگی شغلی و تقاضا -کنترل شغلی و حمایت اجتماعی
ردیف

1
2
3
4
5

متغیرهای پیشبین

آثار اصلی 1

آثار اصلی 2

آثار تعاملی

سن
سابقة كاري
تقاضاهاي شغلي
كنترل شغلي
حمایت اجتماعي
تقاضاهاي شغلي× كنترل شغلي
تقاضاهاي شغلي× حمایت اجتماعي

-0/017
-0/387
**
0/334.
-----

0/048
*-0/430
**0/273
-0/082
-0/138
---

0/049
-0/413
0/244
-0/958
-0/533
1/16
-0/175

R2

∆R2

نتیجهگیری و پیشنهادها
این مطالعه برای بررسی و آزمون مدل تقاضا و کنترل شغلی و
حمایت اجتماعی بر فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد
کشاورزی استان خراسان جنوبی انجام گرفت .اطالعات مورد
نیاز این پژوهش ،از طریق پرسشنامه از بین کارکنان سازمان

**

0/272

0/272

0/304

0/032

*2/668

0/316

0/012

1/007

p<0.01

همچنین ،نتایج مربوط به رگرسیون سلسلهمراتبی نشان
میدهد که تقاضاهای شغلی و سابقة کاری 30/4 ،درصد
تغییرات فرسودگی شغلی را تبیین میکند.

∆F

**

14/681

* p<0.05

جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی جمعآوری و سپس با
نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
نتایج مربوط به همبستگی میان فرسودگی شغلی و تقاضا،
کنترل شغلی و حمایت اجتماعی از دو منظر حمایت همکار و
حمایت مدیر نشان میدهد میان فرسودگی شغلی و تقاضا و کنترل
شغلی و حمایت مدیر و حمایت اجتماعی در سطح  99درصد
اطمینان رابطة معنیداری وجود دارد ،اما میان فرسودگی شغلی و
حمایت همکار رابطة معنیداری مشاهده نمیشود .شواهد مربوط
به این جدول ،فرضیههای اول تا سوم تحقیق را تأیید میکند.
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یافتههای این پژوهش مبنیبر رابطة مثبت میان
تقاضاهای شغلی و فرسودگی شغلی ،تا حدودی با نتایج
مطالعة Rasku & ،(2003) Pomaki & Anagnostopoulou
 (2010) Nahrgang ،)2003( Kinnunenو (2013) Hee
 Yomسازگار است (2009) Babakas et al. .نیز در
مطالعهشان نشان دادند تقاضاهای شغلی سبب افزایش فشار
شغلی و کاهش رفاه میشود .در این زمینه باید گفت
تقاضاهای شغلی شامل ابهام و گرانباری نقش ،موجب
درگیری افراد در رفتارهای انحرافی برای پاسخگویی به این
ابهام میشود .تقاضاهای شغلی فراتر از توانایی ،دانش و
مهارت فرد نیز سبب ایجاد فشار روانی در فرد میشود )Zaph
 .(et al.,1996تداوم این فشار روانی بهطور جدی ،فرد را دچار
فرسودگی شغلی میکند.
همچنین ،نتایج این مطالعه نشان میدهد میان فرسودگی
و کنترل شغلی رابطة منفی برقرار است و کنترل شغلی ،سبب
کاهش فرسودگی شغلی میشود .در این زمینه ،فرانکن هوسر
بیان میکند کارکنانی که توانایی تصمیمگیری در محیط کار
دارند و میتوانند کار را بهسرعت پیش ببرند ،نشانههای
کمتری از استرس و فشار شغلی در مقایسه با دیگر کارکنان
دارند .همچنین ،وقتیکه افراد برای انجام تمام کارهایی که در
شغل محوله میگنجد وقت کافی ندارند ،کار را طبق روال
پیش نمیبرند یا مرتب از سوی سرپرست به آنها امر و نهی
میشود ،احساس میکنند استقالل و شایستگی خود را از
دست دادهاند و این موجب استرس در آنها میشود که یکی
از پیامدهای استرس شغلی نیز فرسودگی است .درواقع،
پرورش قدرت کنترل از طریق تصمیمگیری دربارة کار ،ارزش
زیادی از نظر کاهش یا جلوگیری از فشار روانی شغلی دارد.
دادن کنترل شغلی به کارکنان و مشارکتدادن آنها در
برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی فعالیتها ،احساس موفقبودن را
در فرد افزایش میدهد و سبب میشود فرد بیشتر تالش
میکند که این احساس خوشایند ،سبب افزایش رضایتمندی
شغلی و کاهش فشارهای شغلی میشود ( Jahanbakhsh
 )2004( Huda et al. .)Ganjeh et al., 2010و (2013) Pinto
 et al.نیز در مطالعهشان از کنترل شغلی بهعنوان متغیری
مهم در زمینة فشار شغلی نام بردند.
از دیگر نتایج این مطالعه ،وجود رابطة معنیدار بین
حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی است .حمایت شغلی،
بهویژه حمایتی که از جانب مدیر احساس میشود ،فرسودگی
شغلی را کاهش میدهد )1993( Chay .در مطالعهاش نقش
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حفاظتی حمایت اجتماعی را تأیید کرد و نشان داد حمایت
اجتماعی تأثیر معنیداری بر کاهش اثر عوامل استرسزا در
محیط شغلی و ارتقای رفاه روانی و فیزیکی دارد .حمایت
شغلی ،بهویژه حمایت مدیر از طریق ایجاد فضای مناسب
همکاری سبب کاهش فرسودگی شغلی میشودIdris et al. .
( )2010در مطالعهشان دریافتند هنگامیکه مشکلی در محیط
کار بهوجود میآید ،بحث با مدیر مافوق ،اهمیت بسیاری دارد.
همچنین ،حمایت مدیر سبب افزایش انگیزة ذاتی پاسخگویان
میشود (Hee Yom .)Yperen & Hagedoorn, 2003
) (2013نیز در مطالعهشان کاهش فرسودگی شغلی بر اثر
افزایش حمایت اجتماعی را نشان دادند.
بهمنظور بررسی اثر تعاملی کنترل شغلی و حمایت اجتماعی
با تقاضاهای شغلی ،از رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .نتایج
نشان میدهد در مرحلة سوم و با ورود متغیرها (تقاضاهای شغلی
× کنترل شغلی و تقاضاهای شغلی × حمایت اجتماعی) ،ضریب
تعیین تغییر معنیداری نمیکند .همچنین ،ضرایب این متغیرها
نیز معنادار نیست و درنتیجه ،کنترل شغلی و حمایت اجتماعی،
اثر تقاضاهای شغلی را بر فرسودگی شغلی تعدیل نمیکند .براین
اساس ،ادعای مدل تقاضا ،کنترل شغلی و حمایت اجتماعی
مبنیبر اینکه کنترل شغلی و حمایت اجتماعی ،آثار منفی
تقاضاهای شغلی باال را تعدیل میکند ،درمورد کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صادق نیست و درنتیجه،
فرضیههای چهارم و پنجم این پژوهش رد میشودPomaki & .
 )2003( Anagnostopoulouنیز در مطالعهشان اثر تعدیلگری
کنترل شغلی و حمایت اجتماعی بر فرسودگی شغلی را تأیید
نکردند .همچنین ،مطالعاتی وجود دارد که اثر تعدیلگری کنترل
شغلی بر عوامل استرسزای محیط کار و فشار روانی را تأیید
میکند (Chambel & Curral, Yperen & Hagedoorn, 2003
; .)2005در مطالعات مربوط به مدل تقاضا -کنترل شغلی و
حمایت اجتماعی ،آثار اصلی متغیرهای مدل بر رفاه کارکنان
کامالً تأیید شده ،ولی آثار تعاملی این متغیرها بهصورت قاطع
تأیید نشده است ( .)Chay, 1993یکی از مهمترین دالیلی که
نشان میدهد نتایج مطالعة حاضر با نتایج بعضی از مطالعات
دیگر در این زمینه و همچنین نظریة تقاضا -کنترل شغلی و
حمایت اجتماعی ناسازگار است ،شاید درک متفاوت نمونههای
مورد مطالعه از کنترل شغلی است .به عقیدة Barak et al.
( )2003ساختار شبکههای حمایت اجتماعی ،از یک جامعه به
جامعة دیگر متفاوت است .همچنین ،بسیاری از مطالعات پیشین
در مؤسسههای خصوصی یا مشاغلی با سطح استرس باال انجام
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،فراهمسازی شرایط مبتنیبر شرح دقیق وظایف شغلی
 ابهام و تعارض نقش را،برای کاهش تقاضاهای شغلی
.کاهش داد
 با توجه به اثر مستقیم کنترل شغلی در کاهش فرسودگی.2
 پیشنهاد میشود برای تعریف و طراحی،شغلی
سازوکارهای مناسب در راستای اعطای کنترل شغلی به
کارکنان و همچنین آموزش آنان بهمنظور ارتقای قدرت
.تصمیمگیری در موارد مهم کاری اقدام شود
 در زمینة اثر مستقیم حمایت اجتماعی و حمایت مدیر.3
 پیشنهاد میشود حمایت،در کاهش فرسودگی شغلی
اجتماعی با ایجاد ساختارها و شبکههای اجتماعی و
تعامل بیشتر کارکنان با مدیران سازمان و همچنین
ایجاد بازخوردهای مبتنیبر قدردانی از طرف مدیر
.تقویت شود
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 میزان تقاضاهای، در جامعة آماری مطالعة حاضر.گرفته است
 مشاغلی که،شغلی تقریباً پایین است و با توجه به مدل کاراسک
 در ردة، کنترل شغلی و تقاضاهای شغلی پایین باشد،در آنها
مشاغل منفعل قرار میگیرند و مشاغلی که در آنها تقاضاهای
 در ردیف مشاغل فعال قرار،شغلی و کنترل شغلی باال باشد
 شخص احساس کارآمدی و،میگیرند که در این مشاغل
.شایستگی بیشتری میکند
 با توجه به نتایج این مطالعه میتوان،در پایان
پیشنهادهای زیر را برای کاهش فرسودگی شغلی و افزایش
:کارایی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی ارائه کرد
 آثار، با توجه به اینکه کنترل شغلی و حمایت اجتماعی.1
 پیشنهاد،زیانبار تقاضاهای شغلی را تعدیل نمیکنند
 بر،میشود بهمنظور کاهش فرسودگی شغلی
 در این زمینه.تقاضاهای شغلی تأکید بیشتری شود
میتوان با بررسی دورهای وضعیت تقاضاهای شغلی و
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