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 دهیچک
 يها تیمحدودبا توجه به  كه است يدر استان خراسان جنوب ياقتصاد يها بخش نیترمهم از يكی يكشاورز

. دارد ازينقدرتمند  يسازمان التيتشك به ،مناسب يزیر و برنامه ياستگذاريس منظوربه ،ستانا نیدر ا يمياقل
 دةیپد .است فیوظادر انجام  باالسالمت روان و توان  ،زهيانگ با يكاركنانمستلزم داشتن  ،سازمان ياثربخش

كنترل آن انجام داد. در  يارا بر ياقدامات دیو با كند يم جادیدر سازمان ا يعوارض نامطلوب ،يشغل يفرسودگ
 يبررس حاضر، پژوهش ياصل هدف. شود يبررس دهیپد نیا بر مؤثرو عوامل  يفراوان دیبا ،امگ نينخست

 و يشغل كنترل تقاضا، مدلبا استفاده از  يخراسان جنوب يكاركنان سازمان جهاد كشاورز يشغل يفرسودگ
 يجنوب خراسان استان يكشاورز جهاد سازمان كاركنان شامل قيتحق يآمار جامعةاست.  ياجتماع تیحما

 يشیمايپ روشبه پژوهش نیانمونه انتخاب شدند.  عنوانبه كوكران فرمول قیطر از هاآن از نفر 122 كه است
كرونباخ  يآلفا بیضر .شد دیيأمتخصصان ت ياهبا استفاده از نظر قيتحق ةپرسشنام یيو روا گرفتانجام 

 ریمد تیحما، 77/0 همكار تیحما، 82/0 ي، كنترل شغل74/0 يشغل يضاهاتقا يمطالعه برا نیدر ا زين
 نيچنمه و يشغل كنترل و تقاضا دهديمنشان  مطالعه جیآمد. نتا دستهب 78/0 يشغل يفرسودگ و 80/0

نشان  زين يمراتبسلسله ونيآزمون رگرس جیدارد. نتا يدار يمعن ةرابط يشغل يبا فرسودگ ،ياجتماع تیحما
و  يشغل يتقاضا ،نيهمچن. كند ينم لیرا تعد يشغل يآثار تقاضاها ،ياجتماع تیحما و يشغل كنترل دهد يم

 ساختارها جادیا با شوديم شنهاديپ ،انیپا در. كند يم نييرا تب يشغل يفرسودگ راتييدرصد تغ 4/30 ،يكار ةسابق
 دادن يراستامناسب در  يسازوكارها فیرتع نيبا كاركنان و همچن ریمد شتريو تعامل ب ياجتماع يهاشبكه و

 .ابدیكاهش  زين يشغل يفرسودگ ةدیپد تا شود اقدامبه كاركنان  يشغل كنترل
 

 ،ياستان خراسان جنوب يسازمان جهاد كشاورز ،ياجتماع تیحما ،يشغل يتقاضاها: یدیکل یهاواژه
 .يشغل كنترل ،يشغل يفرسودگ

 

 مقدمه
 است یعیوس یزیر تلزم برنامهق توسعه در کشورها، مسقتح
 ةاستفاد و حیصح تیریمد با و ردیگ کاربه را منابع تمام تا
 جادیا یمل سطح در را افزوده ارزش حداکثر ،ها آن از نهیبه

 کی یهاهیسرما نیترباارزش و نیتر مهم یمنابع انسان .کند
و  یاتیح نقش که است گرید مؤسسة نوع هر این سازما

 مؤسسه ایو تحقق اهداف آن سازمان  شبردیپدر  یحساس
و  زاتیتجهدر گرو  آنکه از شیب ها سازمان یاثربخش دارد.

 چیهامروزه . است یانسان یروین، وابسته به باشدمناسب  امکانات
ارتقا  یبرامؤثر  ییها برنامه که افتی توان ینمرا  یاثربخشسازمان 

در بخش  نداشته باشد. کارکنانو بهبود سالمت و بهداشت 
تا حد  ها تیفعال ،یجسمو سالمت  یکیزیف یمنیا یها برنامه

 ، همدان
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اما در بخش بهداشت و سالمت  ،کند یممطلوب جلوه  یادیز
قسمت  دیباوجود دارد و  یادیز یها دغدغههنوز  کارکنانروان 

(. Karimi, 2006)د شوبخش معطوف  نیا به ها تیفعالاعظم 
 انواع در یو روان یعصب یهافشار ،ها سازماناز  یاریدر بس امروزه

 آن یامدهایپ نیتر مهماز  یکیوجود دارد که  گوناگون
 یشغل یفرسودگ(. Arefi et al., 2010)است  یشغل یفرسودگ

مسخ  ،یعاطف یمشتمل بر خستگ ،یشناختروان یموسندر
 ,Maslach) است یشخص تیکفا احساس نبودو  تیشخص

و  یعاطف ینرژارفتن به ازدست یعاطف لیتحل(. بعد 2003
 یعاطف لیتحل چارد که یشخص .شود یممربوط  یشخص

 یو یبرا کارو  کند یم یدرماندگاحساس  ،شود یم
 تیشخصفرد دچار مسخ  که یهنگام. شود یم کننده خسته

 ها آن بلکه ،دریگ ینم درنظر مراجعان را انسان ایافراد  ،شود یم
 یرانسانیغ ءیش کی صورت بهو  دساز یمخارج  تیفردرا از 
احساس  کهاست  نیا یشخص عملکردمنظور از . کند یم درک

است فرد  ممکنو  شود یماو حاصل  یشخص عملکرداز  ،فرد
 (.Karimi, 2006) ستینهمراه  تیموفقاو با  عملکرد کنداحساس 

افراد در  یناتوان ةرندیدربرگ ،یکاهش عملکرد شخص ،درواقع
حساسات فرد در ارتباط با و کاهش ا یشغل یازهایکنارآمدن با ن

 عملکرد کاهش جةینت. در استدر کار  شرفتیو پ یستگیشا
 .کندیم دایپ کاهشسازمان  یکل عملکرد زین یشخص

دو جنبه مدنظر قرار گرفته  ،یشغل یفرسودگ قاتیتحق در
. یسازمان بعد و آن بر گذارریتأث یرهایو متغ یبعد فرد ؛است

لعات نشان داده است که از مطا یاریبس ،گذشته دهةسه  در
بر رفاه کارکنان از  یقیعم ریتأث ،کار طیمح هب طوعوامل مرب

 ,.Demerouti et al) دارد یشغل تیو رضا یجمله فرسودگ

 ریتأث ،Dorman (2003)و  Maslach (2003) ةدیبه عق (.2003
 گریداز بعد  شتریب ،یشغل یفرسودگبر  یسازمان یها یژگیو

 .(karimi, 2006)است  یفرد یها یژگیو یعنیآن 
از جمله وجوه تقابل فرد با  ،ارتباطو  کنترل کار، حجم

 منجر یفرسودگ به هاآن در یاست که ناهماهنگ یکار طیمح
 کهاست  یکارفشار  ،یعموم طوربه کارحجم  ةجینت. شودیم
لوازم مورد  نبود ای فرد نداشتن مانند مهارت یمختلفعوامل  با
با  یعموم طوربه، کنترل یناهماهنگ د.وشیم داریپد کار ازین

 نیاهمراه است.  یشخص عملکرد کاهش زینو  ییناکارا
بر  یکم کنترلافراد  که شود یم جادیا یهنگام ،یناهماهنگ

 مورد یخودمختار ایدارند  کارشاندر  ازینمورد  یها تیفعال
 ،گریدارتباط مثبت با افراد  نبود. شود ینمها داده به آن نظرشان

در  گرانیدبا افراد  که یهنگام .است یناهماهنگوجه  نیارمچه

 یهمدلو  یهمدردها احساس و با آن شوند یم میسه کارشان
 (.Leiter & maslach, 2001)دارند  یکارکرد بهتر ،کنند یم

 یاست که کشاورز ییها استاناز  یکی یخراسان جنوب استان
 یکشاورز شبخ افزودة. سهم ارزش ددار یا ژهیو تیدر آن اهم

 استدرصد  4/18استان  یناخالص داخل دینسبت به ارزش تول
 Center of) دارد قرار دوم رتبةدر  ،که پس از بخش خدمات

Statistic of Iran, 2010 بخش تیاهم به توجه با ن،یبنابرا(؛ 
 جمله از یعیطب مشکالت و سوکی از استان نیا در یکشاورز

 بخش نیا یبالندگ و شدر ،گرید یسو از یآبکم و یخشکسال
است که سازمان  مناسب یها استیس یاجرا و نیتدو ازمندین

 یاثربخش. ددار نهیزم نینقش را در ا نیتر مهم یجهاد کشاورز
 یقو تیریمد برعالوه ،استان نیا در یکشاورز جهاد سازمان

سالمت روان،  ،زهیانگ یدارا کهاست  یکارکنانمستلزم داشتن 
 درخود باشند.  فیوظادر انجام  ییباالو توان  تیرضا

 دنکنیم دیتول استرس یمختلف عوامل ،گوناگون یها سازمان
در  یاسترس و فشار روان عالئم از یکی که یشغل یفرسودگ و

 یها هدرج در گوناگون یها سازمان در ،استکار  طیمح
 دیبا ن،یبنابرا ؛((Farahbakhsh, 2011 دارد وجود متفاوت
کارکنان سازمان  نیدر ب یشغل یفرسودگ ةنیدر زم یا مطالعه

و  رانیتا مد دریگانجام  یخراسان جنوب یجهاد کشاورز
 یبر فرسودگ مؤثرعوامل  ییضمن شناسا ،بخش نیا زانیر برنامه

 نیو مقابله با ا یریشگیپ ةنیدر زم یعمل یبتوانند اقدامات یشغل
 .انجام دهند دهیپد

 

 قیتحق ینظر چارچوب
 اند کردهمختلف تالش  ینظر یها مدلاز استفاده  با محققان

 حیکار توض طیمح نةیزم در راکارکنان  یتا سالمت روان
 ینظر یها مدلاز  یکی ،یدهند. مدل تقاضا و کنترل شغل

است  شده استفاده نهیزم نیگسترده در ا طوربهاست که 
(Ferent et al., 2004 .)کار  طیدو بعد از مح رب مدل نیا

 نیبه حجم کار و همچن ،یشغل یقاضاهامتمرکز شده است. ت
 یکار اشاره دارد. کنترل شغل یزمان یها تیمحدودالزامات و 

 ییتوانا ،گرفته کنترل بر روند کار انجام زانیم یمعنابه زین
از کنترل بر  یا درجهاعمال  یبرا یسازفرصت و یریگمیتصم
 هکنیبرایمبن دارد وجود یکاف شواهد. استانجام آن  یبراکار 

 را یروان و یکیزیف سالمت میمستق دیفوا کنترل، یباال سطح
 نیا ن،یهمچن(. Ganster & Fusilier, 1989) ددار همراهبه

 نامطلوب آثارفرد را از  ،یکنترل شغل دهد یممدل نشان 
مدل  نی(. اFerent et al., 2004) کند یمکار محافظت  طیمح
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 انیب و اردداشاره  یکنترل شغل ةکنندلیتعدفرض اثر  به
 یتقاضاها یمنف آثار ،یکنترل شغل یکه سطح باال کند یم

 (.Dollard et al., 2012) کند یم لیرا تعد یشغل
 ،یکیزیف یها جنبهآن دسته از  یمعنابه یشغل یتقاضاها

 یو روان یبه تالش جسم که استکار  یو سازمان یاجتماع
 یروان و یکیولوژیزیف ژةیو یهانهیو با هز رددا ازین داریپا

 بردیم نیرا از ب یمنابع شخص ،یشغل یتقاضاها. است همراه
به  ،فرد مدت یطوالن یشغل یتقاضاها لیدل به زمان طول در و

 منجر یشخص دستاورد کاهش و ینیبدب ،یعاطف یخستگ
 (.lewig et al., 2007) شود یم

 که است یمهم یسازمان یرهایاز جمله متغ یکنترل شغل
. اند کردهآن توجه  به یتازگ به یو سازمان یشناسان صنعتروان

در  یاست که نقش مهم ییرهایاز متغ یکی زین یکنترل فرد
باور افراد درمورد  یمعنابه یرفتار فرد دارد. کنترل شغل

 طیادراکات افراد از مح ن،یبنابرا ؛استکار  طیبر مح یاثرگذار
 برو  ددار یبر کنترل شغل یتوجه انیشا ریتأث ،کار

 & Spectorد )گذاریم ریتأث کار طیها به محآن یها واکنش

Wimalasiri, 1986.) 
گذشته  ةدهدر سه  یمدل تقاضا و کنترل شغل از نکهیبا ا

 تیمدل حما نیا ،است شدهگسترده استفاده  صورت به
شده است  حیکه تصریدرحال ،شود ینمرا شامل  یاجتماع

 یمنف آثار زین یاعاجتم تیحما ،یهمراه با کنترل شغل
 .(Snyder et al., 2008کند )یم لیرا تعد یشغل یتقاضاها

 تیحما شدناضافه با یشغل کنترل و تقاضا مدل ه،جینتدر
 بیترک که کند یم انیبمدل  نی. اندوشیم فیبازتعر یشغل

 آثار نیشتریب ،یاجتماع تیحما نییپا سطح با یکار فشار
 یادیز یمطالعات تجرب ،نهیمز نیا. در دارد یپ در را انباریز

 نیب یا مطالعه در Yperen et al.  (2003).است هگرفتانجام 
 کنترل نیب دادند نشان کایآمر متحدة االتیا در پرستار 555
 یتعامل اثر ،کارکنان یفرسودگ با یشغل یتقاضاها و یشغل

 یفشارها بر یشغل یتقاضاها اثر یشغل کنترل و دارد وجود
 انیم ةرابط Bakker et al.  (2005).کند یم لیتعد را یروان

 انیم در را یشغل یفرسودگ و یشغل منابع ،یشغل یتقاضاها
 ها آن مطالعة جینتا. کردند یبررس هلند یعال آموزش کارکنان

 یباال سطح اثر در یشغل یفرسودگ یباال سطوح داد نشان
 تیحما شامل ،یشغل منابع نییپا سطح و یشغل یتقاضا

 (2007).شود یم حاصل یشغل ترلکن و یاجتماع

Martinussen et al.  افسران  نیبدر  یاستفاده از پژوهش با
و کنترل  یشغل یتقاضاها نیب دار یمعن ارتباطنروژ،  سیپل

 (2011)ةمطالعکردند. در  دییتأ را یشغل یبا فرسودگ یشغل

Brouwers et al. ، تیحما و یشغل کنترل –تقاضا مدل 
 آزمون آلمان مدارس یبدنتیترب رانیدب انیم در یاجتماع

 اثر ،یشغل کنترل که داد نشان یبررس نیا جینتا. شد
 مسخ و یعاطف لیتحل بعد دو در تنها را یشغل یتقاضاها

 متقابل اثر ،همکار تیحما نیهمچن. دهد یم کاهش تیشخص
 لیتعد را یشخص عملکرد کاهش و یشغل یتقاضاها

چهار  انیدر م یژوهشپدر  Pinto et al.  (2013).کند یم
نشان دادند  ایپنسلوان التیمحور در اشپروژهسازمان 

 از مردان شتریب یعاطف لیزنان در بعد تحل یشغل یفرسودگ
 یفرسودگ یاجتماع تیو حما یکنترل شغل ،نیو همچن است
 .دهد یمرا کاهش  یشغل

گفت  توان یم شدهارائه ینظر یمبان یبندجمع در
در  یشغل یکه تقاضاها دیآ یم دیپد یزمان یشغل یفرسودگ

 نیاباشد. در  نییپا یدر سطح یباال و کنترل شغل یسطح
( در پژوهش خود نشان 2007) .Marsinuse et al ،نهیزم

 یدارا ،یشغل یفراتر از تقاضاها یکنترل شغل زانیم دادند
 اساس، نیابر. است یفرسودگ یبرا داریمعن نیبشیتوان پ

به یاست که کنترل شغل نین ااز پژوهشگرا یارینظر بس
کنترل  -تقاضا مانند ییدر الگوها ،کنندهلیتعد یریمتغ عنوان

شرح  یالگوها را برا نیا نییتب تیقابل و ردیگیم یجا یشغل
بر اثر  یمثبت و منف یرخداد رفتارها یچگونگ حیو توض

 (.Adibi et al., 2011برد )یمباال  یشغل یاسترس و تقاضاها
 یها تیحما( که اثر 1985) Cohen & Wills ،نیهمچن

 یشغل یزااسترسعوامل  لیتعد نةیزمکار را در  هط بومرب
 یشغل یزااسترس عوامل ،یاجتماع تیحما افتندیدر ،نددآزمو

در  شده، گفته مطالب به توجه با ن،یبنابرا ؛کند یم لیرا تعد
 یاجتماع تیحما -یکنترل شغل -مطالعه از مدل تقاضا نیا

(JDCS: Job Demand–Control-Support)  .بهاستفاده شد
 نشان یاجتماع تیحما –یشغل کنترل -تقاضا مدل ،ژهیوطور 

 تیو حما یتقاضا، کنترل شغل نیمتقابل ب آثارکه  دده یم
 آثار ،یشغل کنترل و یاجتماع تیوجود دارد و حما یاجتماع

 ,.Snyder et al) دنکن یم لیرا تعد یشغل یفشار باال یمنف

 ،درواقع که شود یم دهید 1(. موارد ذکرشده در مدل 2008
 .است قیمدل تحق
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 یشغل یفرسودگ یریگشکلبر  مؤثرعوامل  ق،یمدل تحق .1 مدل

 

 قیتحق یها هیفرض
 :از ندا مطالعه عبارت نیا یها هیفرض ،ینظر یمبان به توجه با

 یکارکنان سازمان جهاد کشاورز یشغل یفرسودگ نیب .1
و  مثبت رابطة ،یشغل یو تقاضاها یجنوب خراسان

 .دارد وجود یدار یمعن

 یکشاورز جهاد سازمان کارکنان یشغل یفرسودگ نیب .2
و  یمنف رابطة ،یشغل کنترل و یجنوب خراسان استان

 .دارد وجود یداریمعن

 یکشاورز جهاد سازمان کارکنان یشغل یفرسودگ نیب .3
و  یمنف رابطة ،یاعاجتم تیحما و یجنوب خراسان استان

 .دارد وجود یداریمعن

 ةنیرا در زم یشغل یتقاضاها انبازیآثار ز ،یشغل کنترل .4
 .کند یم لیتعد یشغل یبروز فرسودگ

 .کند یم لیرا تعد یشغل یتقاضاها یآثار منف ،یاجتماع تیحما .5

 

 قیتحق روش
 نحوةاز لحاظ  ،یکاربردحاضر از لحاظ هدف  پژوهش
بر  و است یارتباط -یعل نوع از و یفیتوص ها هداد یگردآور

شامل  یآمار ةجامع. است هگرفتانجام  شیمایپراهبرد  یمبنا
است.  یاستان خراسان جنوب یکارکنان سازمان جهاد کشاورز

پژوهش از پرسشنامه  نیا ازیاطالعات مورد ن یآور جمع یبرا
نفر از کارکنان و  623شامل  قیتحق یآمار ةاستفاده شد. جامع

 نییتعاست.  یخراسان جنوب یان سازمان جهاد کشاورزکارشناس
و با  یآمار یها هپژوهش براساس محاسب نیدر ا نمونه ةانداز

 فرمول نیا از استفاده. گرفتاستفاده از فرمول کوکران انجام 
که  استحجم نمونه  نییتع یبرا هاروش نیپرکاربردتر از یکی

 :شود یم انیب 1 ةرابط صورت به

(1)  

/ / /

/

/ / /
( )

/

 

 
 

 

2

2

2

2

122

623

1 96 0 5 0 5
0 065

1 1 96 0 5 0 51 1
0 08

 

 nنمونه با  حجمو  Nبا  یآمار ةحجم جامع ،1 ةرابط رد
 qصفت موجود در جامعه،  زانیم گرانیب P. شودیمنشان داده 
مقدار اشتباه  d ،ندنداردر جامعه  راآن صفت  که یدرصد افراد

 95 نانیاطم حسط با متناظر واحد نرمال ریمتغ مقدار Z و مجاز
 فرمول از استفاده با نمونه حجم نییتع از پس .است درصد

 عنوانساده به یتصادف یریگ نمونهنفر به روش  122 ،کوکران
 .شدند انتخاب قیتحق ةنمون

 سنجش یبرا ،شد ذکر قیتحق ینظر یمبان در کهگونههمان
 ماسالچ یشغل یفرسودگ ةپرسشنام از یشغل یفرسودگ

(Maslach Burnout Inventory) پرسشنامه  نیاستفاده شد. ا
. است یشغل یفرسودگ یریگ اندازه ةنیزم در اسیمق نیترمتداول

  .Azizi et al (2008)پرسشنامه توسط  نیا یساختار عامل
 یدییتأ و یاکتشاف یعامل لیتحل ةویش دو از استفاده با و یبررس
و  است پرسش 22. پرسشنامه شامل شد دییتأ ت،یدرنها
 تیمسخ شخص ،یعاطف یرا در سه بعد خستگ یشغل یودگفرس

مربوط به برآورد  گزاره نه. دکن یم یریگ اندازهو کاهش عملکرد 
و  تیمربوط به برآورد مسخ شخص گزاره پنج ،یعاطف یخستگ
است. در هر  یفرد تیگزاره مربوط به برآورد کاهش موفق هشت
 ی( را برا( تا شش )هرروزهرگزصفر )از  یا نهیگزفرد  ،گزاره
 ییایپا ،پژوهش نیا در. کند یمتکرار موجه انتخاب  یفراوان

شد و مقدار  یکرونباخ بررس یآزمون با استفاده از روش آلفا
 .آمد دست هب 78/0کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یآلفا

 ةاز پرسشنام یتقاضا و کنترل شغل یابیارز یبرا ،نیهمچن
 نیتفاده شد. ااس یاجتماع تیو حما یتقاضا، کنترل شغل

 یمحتوا ةپرسشنام ةشدلیتعد و شدهاصالح ةپرسشنامه نسخ
 سهآن،  درکه  است پرسش هفدهاست و شامل  یشغل

 یکنترل شغل ،پرسش پنج باشغل  یروان یتقاضاها اسیرمقیز
 پرسش ششبا استفاده از  یاجتماع تیو حما پرسش ششبا 

 (.Aguiar et al., 2010شود ) یم دهیسنج
 ةپرسشنام از هیگوهشت  قیطر از زین یماعاجت تیحما

 دو از تیحما و یریگ اندازه( (Karasek, 1985 یشغل یمحتوا

- 

- 

- 

- 

 يشغل يتقاضاها يشغل يفرسودگ +

 يشغل كنترل

 ياجتماع تیحما
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 دهیسنج پرسش چهار قیطر از ،همکاران و ریمد تیحما منظر
 کامالًاز  کرتیل فیط ةدرج چهار اسیپرسشنامه در مق نیا .شد

 و جیترو گروه استادانشد.  یگذارمخالف نمره کامالًموافق تا 
همدان و گروه  ینایسیبوعل دانشگاه یکشاورز آموزش

 ابزار اعتبار ،نور امیپ دانشگاه یاجتماع علوم و یشناس روان
در  زیکرونباخ ن یآلفا بی. مقدار ضردکردن دییتأ را یریگ اندازه

، 82/0 یشغل، کنترل 74/0 یشغل یتقاضاها یمطالعه برا نیا
 .آمد دست هب 80/0 زین ریمد تیو حما 77/0همکار  تیحما

 

 بحث و جینتا
 ها داده فیتوص

زن  یمرد و مابق انیدرصد پاسخگو 8/82 پژوهش، نیا در

. ندمجرد هیو بق متأهل ها نمونه درصد 9/77 ،نیهمچن. هستند
 ةیهمسران بق و دار خانه ،انیپاسخگو درصد 7/55 همسران

. اندتیبه فعالمشغول  یو دولت یکارکنان در مشاغل خصوص
 یمربوط به کارکنان یفراوان نیشتریب ها داده براساس ن،یهمچن

 .درصد( 1/54است ) یکارشناس ها آن التیاست که سطح تحص
درصد  2/17باالتر،  ایارشد  یدرصد مدرک کارشناس 7/19

 نیانگیم. ندردا پلمیدرصد( مدرک د 9) یو مابق یمدرک کاردان
 ةدر باز ،سال 7/7 اریمع حرافان با سال 5/36 انیپاسخگو سن
 با سال 30 تا 2 نیب زین هاکار سابقة. است سال 57 تا 25 یسن

 یفرد یها یژگیواز  ی. برخاست ریمتغ ،سال 36/7 اریمع انحراف
 .دوش یم دهید 1جدول در  انیپاسخگو

 
 التیتحص و تأهل عتیوض ت،یجنس براساس انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 1جدول 

 جنسیت
 درصد 8/82 مرد

 درصد 2/17 زن

 تأهل وضیعت
 درصد 1/22 مجرد

 درصد 9/77 متأهل

 همسر شغلی وضعیت
 درصد 3/44 شاغل

 درصد 7/55 دار خانه

 تحصیالت

 درصد 9 دیپلم
 درصد 2/17 دیپلم فوق

 درصد 1/54 كارشناسي
 درصد 7/19 باالتر و ارشد كارشناسي

 

 ها داده لیتحل

و  یهمبستگ بیضر از ها، هیفرضو آزمون  ها دهدا لیتحل منظوربه
 یمربوط به بررس جینتااستفاده شد.  یمراتبسلسله ونیرگرس

 مشاهده 2در جدول  قیتحق یرهایمتغ یهمبستگ زانیم
از  رهایبا توجه به نوع و سطح سنجش متغ ،منظورنیابه. دوش یم

Jahanbakhsh( شد استفاده  رسونیپ یهمبستگ بیضر

2010 ,.alGanjeh et ) .نیب ،شود یممالحظه  کهگونههمان 
و  ریمد تیحما ،یکنترل شغل ،یشغل یتقاضا ،یکار ةسن، سابق

درصد  99در سطح  یشغل یبا فرسودگ یاجتماع تیحما
 تیحما نیب ،درمقابل .دارد وجودمثبت و معنادار  ةرابط نانیاطم

 .دوشیممشاهده ن یدار  یمعن رابطة ،یهمکار و فرسودگ
ی شغلی بر ها یژگیوی محاسبة اثر ساده و تعاملی برا

مراتبی استفاده شد. در  فرسودگی شغلی، از رگرسیون سلسله

( و xمستقل ) ریمتغ بر ،(Yوابسته ) ریمتغ اثر ازاین رابطه، 
( استفاده xzها ) آنو اثر تعاملی  (zکننده )لیتعد ریمتغ

منظور  بهدر این مطالعه،  (. همچنینSarmad, 2000شود ) یم
بینی فرسودگی شغلی براساس تقاضاهای شغلی، کنترل  پیش

ها و سنجش اثر  شغلی و حمایت اجتماعی و آثار تعاملی آن
ی کنترل شغلی و حمایت اجتماعی، از رگرسیون گرلیتعد

 سن ،یشغل یتقاضادر مرحلة اول،  مراتبی استفاده شد. سلسله
شغلی  عنوان متغیر مستقل و فرسودگی ی بهکار ةسابق و

عنوان متغیر وابسته و در مرحلة دوم، کنترل شغلی و  به
 هیدوسوحمایت اجتماعی و در مرحلة سوم، آثار تعاملی 

حمایت  ×کنترل شغلی و تقاضای شغلی  ×تقاضای شغلی )
اجتماعی( وارد مدل رگرسیونی شدند. نتایج مربوط به 

 شود. دیده می 3جدول مراتبی در  رگرسیون سلسله
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 پژوهش یرهایمتغ انیم یهمبستگ .2 ولجد

 کنترل شغلی تقاضاهای شغلی فرسودگی شغلی 
حمایت 
 همکار

 حمایت مدیر
حمایت 
 اجتماعی

 سابقة کاری

       1 فرسودگي شغلي
      1 332/0** تقاضاي شغلي
     1 -241/0* -250/0** كنترل شغلي

    1 490/0** -282/0** -173/0 حمایت همكار
   1 592/0** 416/0** -291/0* -352/0** دیرحمایت م

  1 877/0** 906/0** 510/0** -320/0** -288/0** حمایت اجتماعي

 1 06/0 -015/0 123/0 088/0 008/0 4/0** سابقة كاري
 913/0** 137/0 04/0 227/0* 114/0 -034/0 -381/0** سن

* p<0.05    ** p<0.01  

 یتقاضاها ،اول ةدر مرحل ،3جدول  جیتوجه به نتا با
 یگفرسود ةکنندینیب شیپ یرهایمتغ ،یکار ةو سابق یشغل
را  یشغل یفرسودگ انسیدرصد از وار 2/27 و هستند یشغل

کنترل  یرهایبا ورود متغ ،دوم مرحلة. در دنکن یم نییتب
بهبود  032/0به مقدار  R2 بیضر ،یاجتماع تیو حما یشغل

 آثاربا ورود  ،سوم ةمرحل در. رسد یم 304/0 به و بدای یم

 × یشغل یو تقاضاها یکنترل شغل×  یشغل ی)تقاضاها یتعامل
 بیو ضرا کندینم یدار یمعن رییتغ R2 ،(یاجتماع تیحما
 که ستین دار یمعن زین ونیرگرس ةدر معادل یتعامل آثار

با کنترل  یشغل یتقاضاها یتعامل ةرابط دنبو ةدهند نشان
 .است یشغل یبا فرسودگ یاجتماع تیو حما یشغل

 
 یاجتماع تیحما و یشغل کنترل -تقاضا و یشغل یفرسودگ یمراتب سلسله ونیرگرس جینتا .3جدول 

یرد
 ف

R یتعامل آثار 2 یاصل آثار 1 یاصل آثار نیبشیپ یرهایمتغ
2 

∆R
2 ∆F 

1 
 049/0 048/0 -017/0 سن

 -413/0 -430/0* -387/0 يكار سابقة 681/14** 272/0 272/0
 244/0 273/0** **334/0. يشغل يتقاضاها

 -958/0 -082/0 -- يشغل كنترل 2

304/0 032/0 *668/2 
 -533/0 -138/0 -- ياجتماع تیحما 3

 16/1 -- -- يكنترل شغل× يشغل يتقاضاها 4

316/0 012/0 007/1 
 -175/0 -- -- ياجتماع تیحما ×يشغل يتقاضاها 5

* p<0.05     
** p<0.01    

 

نشان  یمراتبسلسله ونیرگرس بهمربوط  جینتا ،نیهمچن
درصد  4/30 ،یکار سابقةو  یشغل یکه تقاضاها دهد یم
 .کند یم نییرا تب یشغل یفرسودگ راتییتغ
 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
و  یو آزمون مدل تقاضا و کنترل شغل یبررس یبرامطالعه  نیا

کارکنان سازمان جهاد  یشغل یبر فرسودگ یاجتماع تیحما
انجام گرفت. اطالعات مورد  یان خراسان جنوباست یکشاورز

سازمان  کارکنان نیباز  پرسشنامه قیطر از ،پژوهش نیا ازین

 باو سپس  یآورجمع یاستان خراسان جنوب یکشاورز جهاد
 .شد لیو تحل هیتجز SPSS افزارنرم

و تقاضا،  یشغل یفرسودگ انیم یمربوط به همبستگ جینتا
همکار و  تیاز دو منظر حما یاجتماع تیو حما یکنترل شغل

و تقاضا و کنترل  یشغل یفرسودگ انیم دهدیمنشان  ریمد تیحما
درصد  99در سطح  یاجتماع تیو حما ریمد تیو حما یشغل
و  یشغل یفرسودگ انیم اما ،دارد وجود یداریمعن ةرابط نانیاطم
 مربوط شواهد. دشویممشاهده ن یدار یمعن ةهمکار رابط تیحما

 .دکن یم دییتأ را قیاول تا سوم تحق یها هیفرض ،ولجد نیا به
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 انیم مثبت رابطة بریمبنپژوهش  نیا یها افتهی
 جیبا نتا یتا حدود ،یشغل یفرسودگ و یشغل یتقاضاها

 & Pomaki & Anagnostopoulou، Rasku (2003) ةمطالع

Kinnunen (2003)، (2010) Nahrgang (2013) و Hee 

Yom است سازگار.. et al Babakas (2009) در زین 
 فشار شیسبب افزا یشغل ینشان دادند تقاضاها شان مطالعه

 گفت دیبا نهیزم نیا در. شود یمو کاهش رفاه  یشغل
 موجب ،نقش یگرانبار و ابهام شامل یشغل یتقاضاها

 نیبه ا ییپاسخگو یبرا یانحراف یافراد در رفتارها یریدرگ
دانش و  ،ییاز توانا فراتر یشغل یتقاضاها .شود یمابهام 

 (Zaphد شو یمدر فرد  یفشار روان جادیا سبب زین مهارت فرد

(et al.,1996 .فرد را دچار  ،یجد طوربه یروان فشار نیا تداوم
 .ندکیم یشغل یفرسودگ

 یفرسودگ انیم دهدیم نشان مطالعه نیا جینتا ن،یهمچن
ب سب ،یبرقرار است و کنترل شغل یمنف ةرابط یو کنترل شغل

فرانکن هوسر  نه،یزم نیا در. شود یم یشغل یکاهش فرسودگ
 کار طیمح در یریگمیتصم ییکه توانا یکارکنان کند یم انیب

 یها نشانه ،ببرند شیپ سرعت هب را کار توانند یمو  رنددا
 کارکنان گرید با سهیمقا در یاز استرس و فشار شغل یکمتر
که در  ییتمام کارها انجام یافراد برا کهیوقت ،نیهمچن. دارند

 روال طبقرا  کار ،ندارند یوقت کاف گنجد یمشغل محوله 
 یامر و نه ها آنسرپرست به  یمرتب از سو ای برند ینم شیپ
خود را از  یستگیاستقالل و شا کنند یماحساس  شود، یم

 یکیکه  دوش یم ها آناسترس در  موجب نیو ا اند دادهدست 
 ،درواقع. است یرسودگف زین یاسترس شغل یامدهایاز پ

کار، ارزش  ةدربار یریگمیتصم قیپرورش قدرت کنترل از طر
دارد.  یشغل یاز فشار روان یریجلوگ ایاز نظر کاهش  یادیز

در  ها آن دادنبه کارکنان و مشارکت یدادن کنترل شغل
 را بودنموفق احساس ،ها تیفعال یابیاجرا و ارزش ،یزیر برنامه

 تالش شتریبفرد  شود یمسبب  و دهد یم شیفرد افزا در
 یتمندیرضا شیسبب افزا ،ندیخوشا احساس نیا که کند یم

 Jahanbakhshشود ) یم یشغل یو کاهش فشارها یشغل

2010 ,.Ganjeh et al .). Huda et al (2004 )وPinto (2013) 

et al.  یریمتغ عنوانبه یاز کنترل شغل شانمطالعه در زین 
 نام بردند. یفشار شغل نةیزممهم در 

 نیب داریمعن رابطةوجود  ،مطالعه نیا جینتا گرید از
 ،یشغل تیحما. است یشغل یفرسودگ و یاجتماع تیحما

 یفرسودگ ،شود یماحساس  ریکه از جانب مد یتیحما ژهیو هب
 نقش اشمطالعه درChay (1993 ) .دهد یمرا کاهش  یشغل

 تیحمانشان داد  کرد و دییتأرا  یاجتماع تیحما یحفاظت
 در زااثر عوامل استرس کاهش بر یداریمعن ریتأث یاجتماع

 تیدارد. حما یکیزیو ف یرفاه روان یارتقا و یشغل طیمح
مناسب  یفضا جادیا قیاز طر ریمد تیحما ژهیو هب ،یشغل

 .Idris et al. شودیم یشغل یسبب کاهش فرسودگ یهمکار
 طیمح در یمشکل کهیهنگام افتندیدر شان مطالعه در( 2010)

 .ددار یاریبس تیاهم ،مافوق ریمد با بحث ،دیآ یم وجود هب کار
 انیپاسخگو یذات ةزیانگ شیسبب افزا ریمد تیحما ،نیهمچن

  Hee Yom.(Yperen & Hagedoorn, 2003) شود یم
 اثر رب یشغل یکاهش فرسودگ شان در مطالعه زین (2013)

 .دادندنشان  را یاجتماع تیحما شیافزا
 یاجتماع تیحما و یشغل کنترل یتعامل اثر یبررس منظوربه

 جیاستفاده شد. نتا یمراتبسلسله ونیاز رگرس ،یشغل یتقاضاها با
 یشغل ی)تقاضاها رهایسوم و با ورود متغ ةمرحل در دهدیمنشان 

 بیضر ،(یاجتماع تیحما × یشغل یو تقاضاها یکنترل شغل× 
 رهایمتغ نیا بیضرا ،نیهمچن .کندیمن یدار یمعن رییتغ نییتع
 ،یاجتماع تیو حما یکنترل شغل ،جهیو درنت ستین معنادار زین

نیابر. دنکیمن لیتعد یشغل یرا بر فرسودگ یشغل یاثر تقاضاها
 یاجتماع تیو حما یمدل تقاضا، کنترل شغل یادعا ،اساس

 یمنف آثار ،یاجتماع تیو حما یکنترل شغل نکهیا بر یمبن
درمورد کارکنان سازمان  ،کند یم لیباال را تعد یشغل یتقاضاها

 ،جهیو درنت ستینصادق  یخراسان جنوب یجهاد کشاورز
 & Pomaki. شود یمپژوهش رد  نیچهارم و پنجم ا یها هیفرض

Anagnostopoulou (2003 )یگر لیتعداثر  شان مطالعه در زین 
 دییتأرا  یشغل یبر فرسودگ یاجتماع تیو حما یکنترل شغل

کنترل  یگر لیتعدوجود دارد که اثر  یمطالعات ن،یهمچنند. نکرد
 دییتأ را یکار و فشار روان طیمح یزابر عوامل استرس یشغل

 ,Yperen & Hagedoorn, 2003 Chambel & Curralکند ) یم

 و یشغل کنترل -تقاضا مدل به مربوط مطالعات در (.;2005
ه کارکنان مدل بر رفا یرهایمتغ یاصل آثار ،یاجتماع تیحما

قاطع  صورت به رهایمتغ نیا یتعامل آثار یول ،شده دییتأ کامالً
که  یلیدال نیتر مهماز  یکی(. Chay, 1993است )نشده  دییتأ

از مطالعات  یعضب جینتا با حاضر مطالعة جینتا دهد یم نشان
 و یشغل کنترل -تقاضا ةینظر نیو همچن نهیزم نیدر ا گرید

 یها نمونهدرک متفاوت  دیشا ،ستا ناسازگار یاجتماع تیحما
  .Barak et alةدیبه عق .است یمطالعه از کنترل شغل مورد

جامعه به  کیاز  ،یاجتماع تیحما یها شبکهساختار  (2003)
 نیشیاز مطالعات پ یاریبس ن،یهمچن. است متفاوت گرید جامعة

با سطح استرس باال انجام  یمشاغل ای یخصوص یها همؤسسدر 
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 یتقاضاها زانیم ،حاضر مطالعة یآمار ةجامعر است. د گرفته
که  یمشاغل ،و با توجه به مدل کاراسک است نییپا باًیتقر یشغل

 ةدر رد ،باشد نییپا یشغل یو تقاضاها یکنترل شغل ها،در آن
 یتقاضاها هاکه در آن یو مشاغل رندیگ یممشاغل منفعل قرار 

عال قرار مشاغل ف فیدر رد ،باال باشد یو کنترل شغل یشغل
و  یشخص احساس کارآمد ،مشاغل نیکه در ا رندیگ یم

 .کند یم یشتریب یستگیشا
 توان یممطالعه  نیا جیبا توجه به نتا ان،یپا در

 شیافزا و یشغل یفرسودگ کاهش یبرارا  ریز یاهشنهادیپ
 :دکر ارائه یکشاورز جهاد سازمان کارکنان ییکارا

 آثار ،یاجتماع تیحما و یشغل کنترل نکهیا به توجه با .1
 شنهادیپ ،کنند ینم لیرا تعد یشغل یتقاضاها انباریز
 بر ،یشغل یفرسودگ کاهش منظوربه شود یم

 نهیزم نیدر ا .شود یشتریب دیکأت یشغل یتقاضاها
و  یشغل یتقاضاها تیوضع یا دوره یبا بررس توان یم

 ،یشغل فیوظا قیدق شرح بریمبتن طیشرا یسازفراهم
را  نقش تعارض و ابهام ،یشغل یاکاهش تقاضاه یبرا

 .داد کاهش
 یفرسودگ کاهش در یشغل کنترل میمستق اثر به توجه با .2

 یو طراح فیتعر یبرا شود یم شنهادیپ ،یشغل
 به یشغل کنترل یاعطا یراستا در مناسب یسازوکارها

 قدرت یارتقا منظوربه آنان آموزش نیهمچن و کارکنان
 .شود داماق یکار مهم موارد در یریگ میتصم

 ریمد تیحما و یاجتماع تیحما میمستق اثر نةیزم در .3
 تیحما شود یم شنهادیپ ،یشغل یفرسودگ کاهش در

 و یاجتماع یها شبکه و ساختارها جادیا با یاجتماع
 نیهمچن و سازمان رانیمد با کارکنان شتریب تعامل

 ریمد طرف از یقدردان بریمبتن یبازخوردها جادیا
 .شود تیتقو
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