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بررسي تاثير آرزوهاي شغلي برفرسودگي شغلي کارکنان
با نقش تعديلگري قابليت فردي کارکنان
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چکيده
هدف :هدف اين پژوهش ،بررسي تاثير آرزوهاي شغلي بر فرسودگي شغلي کارکنان با نقش تعديلگري قابليت فردي
کارکنان ميباشد.
روش :تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردي و به لحاظ جمع آوري اطالعات ،توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه
آماري تحقيق ،شامل  220کارمند ميباشد که  142نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده با فرمول کوکران انتخاب
گرديد .به منظور بررسي فرضيات مطرح شده در مطالعه حاضر ،از پرسشنامه آرزوهاي شغلي (شاين ،)1985 ،پرسشنامه
فرسودگي شغلي (مسلش )1981 ،و پرسشنامه مدل بلوغ قابليت کارکنان ( P-cmmواتس هامفري وهمکاران)1980 ،
استفاده شد .روايي اين پژوهش با تحليل عاملي تاييدي و پايايي آن بوسيله آلفاي کرونباخ تاييد شده است و روشهاي
آمار توصيفي و استنباطي مورد استفاده ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي فرضيات دو متغيره و رگرسيون چندگانه
براي بررسي فرضيات سه متغيره ميباشد.
يافته ها :بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و همچنين با انجام رگرسيون چندگانه،
قابليت فردي در اين معادالت به عنوان تعديل کننده است.
نتيجه گيري :مديران اداره کل آموزش وپرورش بر روي افزايش سطح آرزوهاي شغلي بيشتر تمرکز نمايند؛ زيرا افزايش
سطح آرزوهاي شغلي کارکنان در سازمان عالوه بر اينکه موجب کاهش فرسودگي شغلي شده منجربه بهبود عملکرد
کارکنان سازمان نيز شده است و سطح رضايتشان را از کارشان افزايش ميدهد ،با توجه به نتايج اين تحقيق روحيه
قابليت فردي افراد را نيز در سازمان بهبود ميدهد که همين امر موجبات بهبود عملکرد سازماني را فراهم ميآورد.
کليد واژه :آرزوهاي شغلي ،فرسودگي شغلي ،قابليت فردي ،مدل بلوغ قابليت کارکنان

 1دانشگاه آزاد اسالمي ،واحدميانه ،گروه مديريت ،ميانه ،ايران
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مقدمه
قسمت عمده اي از زندگي روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار ميشود .فعاليت کاري از نظر سالمت رواني
شخص ،فعاليتي مهم به حساب ميآيد و کار ،وسيله اي است که براي فرد استقالل ميآورد و رشد عزت نفس او
را مساعد ميکند .براي پيشرفت و رشد کشور در همه زمينهها ابتدا بايد از نيروي انساني سالم ،متفکر و خالق
استفاده کرد .زيرا استفاده از نيروهاي سالم جسمي و فکري در سازمان موجب باال بردن سطح بهره وري آنها
ميشود (مازالک و جکسون .)1993همچنين بر سالمت رواني و به تبع آن عدم فرسودگي شغلي کارکنان
تاثيربسزايي دارد .بنابراين کارکناني در سازمانها و ادارات دچار فرسودگي شغلي نمي شوندمگراينکه از نظر رواني،
احساس امنيت کرده ،و مديران به شايستگي آنها را هدايت کنند (محمدزاده تهراني  .)1391در بيشتر سازمانها،
سالمت جسمي و مخصوصاً رواني ،به فراموشي سپرده شده و نتيجه اين که سيماي يک کارمند ،فردي خواب
آلوده و پشت ميز نشين ترسيم ميشود که ميخواهد ساعت کاري اش را پر کرده و حقوق آخر ماهش را دريافت
کند و طبيعي است هر روز بر ميزان فرسودگي شغلي افزوده شده و از قابليت فردي کارکنان با گذشت زمان کاسته
ميشود .بهتر است که نشانههاي ناخرسندي کارکنان را از همان ابتدا شناسايي کرده و براي خرسندي و رضايت آنها
برنامه ريزي کرد تا تعهد و سود آوري شان براي سازمان ،بيشتر شود .انتخاب شغل بر اساس آرزوهاي شغلي
موجب پايداري ،استقرار و همبستگي مسير پيشرفت شغلي و افزايش قابليت فردي در سازمان ميشود و در نتيجه
فرسودگي شغلي کارکنان به طور چشمگيري کاهش مييابد (فتحي و ديگران.)1392
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بنابراين با توجه به مساله مطرح ،جهت يافتن فاصله بين وضعيت مطلوب (بدون فرسودگي شغلي يا کاهش آن
در بين کارکنان) و وضعيت موجود (فرسودگي شغلي کارکنان) ،متغير آرزوهاي شغلي به عنوان راهکار براي اين
وضعيت مطرح شد.امروزه آرزوهاي شغلي ،يکي از موضوعات مورد بحث رفتار سازماني است و اعتقاد بر اين
است که براي داشتن کارکنان بانشاط ،ايجاد انگيزه و ترسيم آينده مطلوب براي آنها ،موجب کاهش فرسودگي
شغلي کارکنان ميشود .همچنين الزم بهيادآوري است که براي رسيدن به توسعه پايدار ،وجود سرمايه انساني
مجرب و کارآمد ضروري است( .سلطانزاده  .)1391در حقيقت ،افراد از آرزوهاي شغلي خود درک مناسبي ندارند.
بي توجهي مديران به آرزوهاي شغلي ،به کار اجباري در سازمان که منجر به فرسودگي شغلي کارکنان ميشود،
ميانجامد (کنيتون .)2004
اگر مديران بتوانند آرزوهاي شغلي نيروي انساني خود را شناسايي کنند ،بهتر ميتوانند در رشد و پيشرفت
شغلشان به آنها کمک کنند .متغيري که آرزوهاي شغلي بر آن تاثير ميگذارد ،فرسودگي شغلي سازماني کارکنان
است (ماس  ،2007پلوس .)2000متغير ديگر مطرح براي ارايه راهکاري براي مسئله اصلي تحقيق ،قابليت فردي
کارکنان است.چرا کهيکي از عوامل تعيين کننده و موثر بر فرسودگي شغلي کارکنان ،قابليت فردي آنان است.
قابليت فردي ،افراد را قادر ميسازد که عميق تر در جهت آرمانهاي فرديشان گام بر دارند و بر روي مهارتهاي
شخصي و حرفه اي شان متمرکز شوند (مورال  )2007که اين راهکاري براي مقابله با فرسودگي شغلي است.
به هر حال ،تحقيق و بررسي بر روي فرسودگي شغلي و يافتن رابطه بين آرزوهاي شغلي کارکنان و نقش
تعديلگري از نظرروحي و رواني در تبيين استراتژي مناسب از سوي مديران و کارکنان ميتواند موثر بوده و باعث
رشد و بالندگي سازماني شود .چراکه کارکنان مهمترين سرمايه سازمان محسوب ميشوند و اهداف آن از طريق
کارکنان سالم جسمي و فکري تحقق مييابد.
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آرزوهاي شغلي
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واژهي آرزوهاي شغلي براي اولين بار توسط ادگار شاين ابداع شد .اين واژه براي شخص در سازمان عبارت
از خود پنداري فرد ميباشد ،که از سه مقوله عمده تشکيل شده است:
 )1استعدادها و تواناييهاي ادراک خود

3

 )2ارزشهاي اساسي و مهم
 )3احساس تکامل يافته نسبت به انگيزهها ونياز هايي که مربوط به مسير شغلي ميشود.
شاين ( )1970در تحقيق خود ،نشان داد که خود پنداري تکامل يافته افراد در پنج مقوله ارزش ها ،انگيزهها
و نيازهاي اساسي منعکس ميشود که عبارتند از :استقالل و خود مختاري ،امنيت ،ثبات ،شايستگي مديريت و
خالقيت کار آفرين .البته به دنبال مطالعات وسيع مشاغل در دهه  ،1980سه مقولهي ديگر از آرزوهاي شغلي از
سوي شاين آشکار شد :خدمت و از خود گذشتگي و ايثار ،چالش محض و سبک زندگي .
آرزوهاي شغلي ،تالشي آگاهانه از سوي فرد براي اطالع از مهارت ها ،گرايش ها ،ارزش ها ،فرصتها -

محدوديت ها ،انتخابها و دستاوردهايش ميباشد و همچنين تشخيص هدفهاي مربوط به شغل و تعيين برنامه
اي براي دستيابي به اين هدفها است .فهم آرزوهاي شغلي کارکنان پژوهش و توسعه ،در واکنش آنها به
فرصتهاي مختلف رشد کارراهه مهم است .تحقيقات متعدد نشان داده است که لنگرگاههاي شغلي افراد در جوامع
هشت نوع آرزوي شغلي وجود دارد ،اين آرزوها عبارتند از:
 )1استقالل )2 ،امنيت شغلي)3 ،شايستگي فني و کارکردي )4 ،شايستگي مديريتي عمومي،
)5خالقيت کار آفرينانه )6 ،خدمت و فداکاري )7 ،چالش محض و )8سبک زندگي يا تعادل کار – خانواده
(سميعي و همکاران.)1392 ،

فرسودگي شغلي
مفهوم فرسودگي شغلي در اوايل  ،1970براي اولين بار توسط هربرت فرود نبرگر معرفي شد .به طوري که
ظهور و رشد آن را مرهون زحمات وي در نيويورک و ماسالچو پانيز درکاليفرنيا ميدانند .فرسودگي شغلي ،شامل
نشانگان خستگي جسمي و هيجاني است که به علت افزايش گرايشهاي منفي شغلي و از دست دادن احساس
عالقه نسبت به همکاران ايجاد ميشود .در حقيقت فرسودگي شغلي ،پاسخي منفي است که به دليل محيط کاري به
وجود ميآيد (طالئي و همکاران  .)1392به طور کلي ميتوانيم فرسودگي شغلي را نوعي اختالل بدانيم که به دليل
قرار گرفتن شخص در معرض فشار رواني براي طوالني مدت ،در وي ايجاد ميشود و نشانههاي مرضي آن نيز
فرسودگي هيجاني ،جسمي و ذهني است .ضمنا عزت نفس فرد مبتال به اين عارضه ،کم ميشود و احساس
ناسودمندي ميکند .در سالهاي اخير پديده فرسودگي شغلي ،توجه بسياري از محققان و دست اندرکاران بهره
وري نيروي انساني را به خود جلب کرده است .حجم دقيق فرسودگي شغلي مشخص نيست ،با اين حال به دامنه
وسيعي از نيروي کار و نيروي انساني صدمه ميزند (انيسي و همکاران .)1388

پانيز و آرنسون ،فرسودگي شغلي را سندروم خستگي فيزيکي و هيجاني ميدانند که در نتيجه افزايش
گرايشهاي منفي شغل و از دست دادن احساس عالقه نسبت به همکاران ايجاد ميشود.
عوامل متعددي در ايجاد فرسودگي شغلي موثر شناخته شده است که عبارتند از:
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 )1عوامل محيطي
 )2فردي
 )3سازماني
از جمله عوامل سازماني که منجر به فرسودگي شغلي ميشود ،سبک مديريت ،مقررات کاري خشک و غير
قابل انعطاف ،عدم امنيت شغلي و فرصتهاي اندک براي ارتقاء نام برده شده است (زميني و همکاران .)1390
از نظر مسعودي و همکارانش ،عوامل سازماني فرسودگي آور ،با توجه به ويژگيهاي عمومي موسساتي که
فرسودگي شغلي را دامن ميزنند ،جالب توجه است که در برگيرنده مواردي از قبيل گستردگي نقش ،ابهام در
نقشهاي خواسته شده از پرسنل ،ساعات و حجم کاري فوق العاده باال ،ناخوشايندي و ابهام در خط مشيهاي
اعالم شده به پرسنل ميباشد و غالب اين مراکز دولتي هستند ( مسعودي و همکارانش .)1388
عوامل محيطي از نظر دالور وزلقي به نقل از کوپر و همکارانش ،همان وضعيت فيزيکي محيطي است که
شامل :سروصدا ،شرايط دمايي ،ارتعاش و مواد شيمايي و  ...ميتواند باشد (دالور و همکاران .)1384
عوامل محيطي از نظر اعتمادي و فقيه ،شامل :عدم اطمينان سازماني و تحوالت اجتماعي ،فرهنگي و تحوالت
تکنولوژي است (اعتمادي و همکاران .)1387
و عوامل فردي نيز شامل :فرآيندهاي واسطه مانند ارزيابي مجدد شناختي ،وقايع تنيدگي ها ،تنيدگيهاي
اجباري (رفيعي و همکاران  ،)1385زندگي و منابع حمايتي است .براي مثال دربارهي افراد متعهد فرسودگي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

شغلي ،اين اعتقاد وجود دارد که آنها افرادي تلقين پذير ،حساس آرمان گرا ،مردم دار ،مهربان ،مضطرب و
وسواسي و بسيار حساس در برابر تعريف و تمجيد ديگران هستند (دراني و همکاران .)1389

قابليت فردي
قابليت فردي ،توانايي پروراندن و آموزش سطوح فردي است .که مربوط به جنبهيادگيري فردي در سازمان
يادگيرنده ميباشد و افراد را قادر ميسازد عميق تر در جهت آرمانهاي فرديشان گام بر دارند و بر روي مهارتهاي
شخصي و حرفه اي شان متمرکز شوند (مورال .)2007
امروزه قابليتهاي فردي ،عمدتا به ويژگيهاي مورد نياز براي توفيق در شغل يا عملکرد برتر اطالق ميشود و
در واقع به رفتارهاي هدفمندي داللت دارد که شامل عناصر ذيل است:
 )1دانش و آگاهي :معلومات شغلي ،اطالعات و تخصص مرتبط با شغل
 )2مهارت ها :توانايي انجام دادن کارهاي مرتبط با اهداف شغلي
 )3نگرشها و ارزش ها :ترجيح يا مفروضات ذهني فرد
 )4ويژگي ها :خصوصيات شخصيتي و نحوه واکنش به شرايط و افراد ( درگاهي و همکاران .)1389

ابعاد قابليت فرد در منابع انساني
الف) دانش :معلومات نظري که پرسابقه ترين بعد قابليت فردي است ،حاصل مطالعات و تحقيقات انديشمندان
است .توسعه دانش و معلومات ،زيربناي توسعه مهارتها ونگرش محسوب ميشود و به تنهايي تاثيرزيادي
در توسعه شايستگيهاي مديريتي ندارد.
ب) مهارت :مهارت عبارت است از« توانايي پياده سازي علم در عمل»
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مهارت با تکرار کاربرد دانش در محيط واقعي به دست آمده و توسعه مييابد .توسعه مهارت به بهبود کيفيت
عملکرد منجر ميشود و بدون آن در بسياري از موارد معلومات منشا تاثير زيادي نخواهد برد (همان منبع).
ج) توانايي :توانش ،خصلتي با ثبات و وسيع را مصور ميکند که شخص را براي دستيابي و نهايت عملکرد در
مشاغل فيزيکي و فکري مقيد ميکند .در واقع ،توانايي و مهارت مشابه هم است و تفاوت آنها در اين است
که مهارت ظرفيتي خاص براي انجام دادن فيزيکي کارهاست ،اما توانايي ظرفيت انجام دادن کارهاي فکري را
نشان ميدهد.
د) نگرش :عبارت است از تصوير ذهني انسان از دنيا و پيرامون آن .نقش نگرش که در واقع درک انسانها را
شکل ميدهد .در مديريت بسيار مهم تر از دانش ،مهارت و فرايند ايجاد و تغيير آن نيز پيچيده تر از فرايند
کسب دانش و مهارت است (سلطاني و همکاران .)1394

پيشينه تحقيق
باتوجه به تحقيق فتحي و همکاران ( )1392که به بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني
در مي ان کارکنان ادارات کل ورزش جوانان شمال غرب ايران پرداخته است.پايه اصلي جامعه پذيري را آرزوهاي
شغلي و مولفههاي آن ذکر کرده است.درواقع آرزوها ،اهداف زندگي هستند و وجود آنها به افراد انگيزه ميدهد که
بيشتري به دست ميآيد.بنابراين برنامه ريزي مسيرپيشرفت شغلي کارمندان براساس آرزوهاي شغلي آنان ،گامي
موثر در اثربخشي و افزايش بهره وري فردي و سازماني محسوب ميشود.در تحقيقي ديگر کلئود فونت و همکاران
( )2004با بررسي رابطه آرزوهاي شغلي و نقش کار خود مختاري ،کنترل کار و پيش بيني فرسودگي شغلي،
تاييد ميکند که کارکنان زماني که در تصميم گيريها مشارکت دارند و مدير حامي آنها باشد .فرسودگي شغلي
کمتري را تجربه ميکنند و در اجراي تصميماتي که خودشان مشارکت داشته اند ،متعهدتر وباانگيزه بيشترهمکاري
ميکنند .همان طور که گذشت ،تحقيقات داخلي و خارجي انجام گرفته پيرامون آرزوهاي شغلي ،فرسودگي شغلي
و قابليت فردي حاکي از رابطه آرزوهاي شغلي با فرسودگي شغلي است ،از اين رو مدل مفهومي اين مطالعه که
برگرفته از مدل شاين (آرزوهاي شغلي) ،مدل مسلش (فرسودگي شغلي) و مدل واتس هامفري و همکاران (بلوغ
قابليت کارکنان) ميباشد ،ارائه ميگردد.

شکل  :1چارچوب نظري تحقيق
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به فعاليت بپردازند .هرچه سطح آرزوها باالتر باشد ،براي تحقق آنها تالش بيشترمي شود و در نهايت موقعيت
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بر مبناي مدل باال فرضيات اصلي تحقيق ،به شرح زير مطرح ميگردد:
فرضيه اصلي  :1بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي کارکنان ،رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه اصلي  :2قابليت فردي ،رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل ميکند.
روش تحقيق
روش مطالعه حاضر بر حسب هدف ،کاربردي و به لحاظ جمع آوري اطالعات ،توصيفي از نوع همبستگي
ميباشد .جامعه آماري تحقيق کليه کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالي هستند .الزم به ذکر
است که سازمان مورد نظر شامل  220کارمند بود که  142نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده با فرمول کوکران
انتخاب گرديد .در اين تحقيق ،براي آزمون متغيرهاي تحقيق ،از پرسشنامه آرزوهاي شغلي (شاين،)1985 ،
پرسشنامه فرسودگي شغلي (مسلش )1981 ،و پرسشنامه مبتني بر مدل بلوغ قابليت کارکنان ( P-cmmواتس
هامفري وهمکاران ،)1980 ،استفاده گرديد .الزم به ذکر است که پرسشنامه ،نگرش افراد را بر اساس مقياس پنج
تايي ليکرت (خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد) مورد بررسي قرار داده است.
جهت روايي صوري ،از پرسشنامههاي استاندارد استفاده شد .براي بررسي روايي سازه ،ضمن استفاده از
ادبيات موضوع مطرح شده در زمينههاي متغيرهاي تحقيق به منظور تعديل پرسش نامه ها ،از تحليل عاملي تاييدي،
استفاده شد.
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قابليت اعتماد اين پرسش نامه ها ،به کمک ضريب آلفاي کرونباخ از طريق نرم افزار  spssارزيابي شده که
ميزان آن (  )0/94ميباشد.که در جدول  1مشاهده مينمائيد .همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها ،با استفاده
از شاخصهاي آماري از همبستگي پيرسون ورگرسيون چند گانه و  ...استفاده شد.
جدول ( )1محاسبه آلفاي کرونباخ به تفکيک حوزه ها
حوزه

رديف

آلفاي کرونباخ

1

آرزوهاي شغلي

.958

2

فرسودگي شغلي

.943

3

قابليت فردي

.937

4

کل پرسش نامه

.948

يافتههاي تحقيق
آزمون فرضيات تحقيق
همانطور که پيشتر نيز اشاره شد ،براي آزمون فرضيات از ضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون چندگانه استفاده
شده است .در ادامه با توجه انجام آزمون نرماليته که در بخشهاي قبلي ذکر شد و نرمال بودن نمونه آماري از
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري دو به دوي متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق ،مورد سنجش قرار
گرفته است .چنانچه sigکمتر از  0درصد باشد آنگاه نتيجه ميشود که همبستگي بين دو متغير وجود دارد .که در
جدول 2قابل مشاهده ميباشد.

بررسي تاثير آرزوهاي شغلي برفرسودگي شغلي کارکنان با نقش تعديلگري قابليت فردي کارکنان33 /...

جدول ( )2خالصه نتايج آزمون
فرضيه

ضريب

متغيرها

سطح

همبستگي معناداري

اصلي يک بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي کارکنان ،رابطه معنا داري وجود دارد.

نتيجه

0/572

0/00

تائيد

فرعي 1

بين شايستگي فني و کاربردي و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا دار ي وجود دارد0/557 .

0/00

تائيد

فرعي 2

بين شايستگي مديريت عمومي و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

0/557

0/00

تائيد

فرعي 3

بين خود مختاري-استقالل و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

0/524

0/00

تائيد

فرعي 4

بين ثبات سازماني و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

0/551

0/00

تائيد

فرعي 5

بين خالقيت کار آفرينانه و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

0/438

0/00

تائيد

فرعي 6

بين خدمت و از خود گذشتگي و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد0/378 .

0/00

تائيد

فرعي 7

بين چالش محض و ميزان فرسو دگي شغلي رابطه معنا داري وجود دارد

0/421

0/00

تائيد

فرعي 8

بين سبک زندگي و ميزان فرسودگي شغلي کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

0/898

0/00

تائيد

فرعي 9

دانش فردي ،رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل ميکند.

0/632

0/00

تائيد

فرعي 10

توانايي فردي ،رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل ميکند.

0/469

0/00

تائيد

فرعي 11

نگرش فردي ،رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل ميکند.

0/534

0/00

تائيد

فرعي 12

مهارت فردي ،رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل ميکند.

0/764

0/00

تائيد

را نشان داده است .همانطور که مشخص شد همبستگي دو به دو متغيرها در سطح معناداري کمتر از  0/05ميباشد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت بين آرزوهاي شغلي و ابعادش با فرسودگي شغلي به صورت دو به دو همبستگي معني
داري وجود دارد .لذا فرضيه اصلي  1و فرضيات فرعي  1تا  8تائيد ميشود.
همچنين جهت سنجش فرضيه اصلي  2از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شده است.
جدول ( )3نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم
ضرايب

انحراف

ضرايب

معيار

استاندارد

T

مقدار

F

احتمال

ثابت

1.882

.202

-

9.318

.000

آرزوهاي شغلي

.486

.059

.572

8.260

.000

ثابت

.568

.204

-

2.71

.005

آرزوهاي شغلي

.172

.055

.203

3.13

.002

قابليت فردي

.641

.065

.644

9.900

.000

ثابت

.391

.210

-

1.861

.005

آرزوهاي شغلي

-.132

.056

-.155

-2.354

.020

قابليت فردي

-.526

.076

-.529

-6.906

.000

آرزوهاي شغلي*قابليت فردي

.202

.075

.204

2.704

.002

مقدار

R2

احتمال
68.232

106.762

76.845

0.00

0.00

0.00

.328

.606

.626
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جدول فوق نتيجه آزمون همبستگي پيرسون در رابطه بين دو متغير آرزوهاي شغلي و ابعادش با فرسودگي شغلي
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با توجه به جدول فوق که به تشريح ارتباط آماري بين متغيرها ميپردازد ميتوان ديد كه بر مبناي مدل اول
آرزوهاي شغلي به ميزان  0/486نشان از وجود رابطه فرسودگي شغلي است و در مدل دوم كه قابليت فردي به
معادله رگرسيون افزوده ميشود ،ميزان رابطه آرزوهاي شغلي 0/172و ميزان رابطه قابليت فردي  0/641برآورد
ميگردد و در مدل نهايي آرزوهاي شغلي و قابليت فردي به ترتيب به ميزان  -0/132و  -0/528بر فرسودگي
شغلي رابطه دارند ،اما رابطه متقابل قابليت فردي و آرزوهاي شغلي باعث افزايش به ميزان  0/202در فرسودگي
شغلي ميشود كه بنا بر ضريب تعيين رگرسيون ،اين مدل  62درصد پراكندگيهاي فرسودگيهاي شغلي را تبيين
نمايد و مدل از نظر آماري در سطح  5درصد معنيدار است .بر اين اساس ميتوان گفت که قابليتهاي فردي در
اين معادالت به عنوان تعديل کننده است و با توجه به مقدار احتمال ( )P=0/00ميتوان نتيجه گرفت كه در سطح
 5درصد فرض يک يا اين فرض كه قابليتهاي فردي ،رابطهي بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي را تعديل
ميکند؛ تائيد ميشود.
بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش به منظور رابطه بين آرزوهاي شغلي با فرسودگي شغلي با توجه به نقش تعديلگري قابليت فردي
انجام گرديده است .در بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و ابعاد آن (شايستگي فني-کارکردي ،شايستگي مديريت
عمومي ،خودمختاري-استقالل ،امنيت-ثبات ،خالقيت کارآفريني ،خدمت و از خود گذشتگي ،چالش محض و
سال هفتم /ويژه نامه 1395

سبک زندگي) با فرسودگي شغلي ،مشخص گرديد که بين اين دو رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بر اين
اساس ميتوان اين گونه عنوان کرد که احساس لذت از شغل تأثير بسزايي در فرسودگي شغلي کارکنان و ايجاد
انگيزه در بين آنها براي انجام بهتر وظايف دارد .نتايج تحقيق دمروتي و همکاران ( ،)2001نتايج تحقيق را تاييد
مينمايد.آنها بيان کرده اند که فرسودگي شغلي نتيجه دو نوع ويژگي شغلي که خواستهها و نيازهاي شغلي و ديگري
منابع شغلي است ،ميباشد .خواستهها و نيازهاي شغل ،جنبه هايي از شغل هستندکه نياز به تالش دارند و در
نتيجه با مسائل روان شناختي ،مثل فرسودگي شغلي مرتبط اند .دمروتي و همکاران ( ،)2001پيش بيني کردند که
خواستهها و نيازها ي شغلي پيش بيني کننده جزء خستگي عاطفي از فرسودگي شغلي است که در حالي که منابع
شغلي پيش بيني کننده جزء مسخ شخصيت از فرسودگي شغلي است .قائم مقامي ()1391در تحقيق خود به اين
نتيجه رسيد که ،فرسودگي شغلي با فشارهايهاي رواني رابطه دارد .فشارهاي رواني ،وقتي رخ ميدهد که بين
خواستههاي محيطي با تواناييهاي فرد ناهمخواني باشد .هرچه مطالبات و خواستههاي محيطي افزايش يابد و
توانائي فرد براي پاسخ دادن آنها کاهش يابد ،فشاررواني ايجاد ميشود که باعث تجربهي منفي در فرد و فرسودگي
شغلي ميگردد و در واقع فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پديد ميآيد و تداوم اين وضعيت به فرسودگي
شغلي منجر ميشود.
باتاييد نقش تعديل گري قابليت فردي در رابطه بين آرزوهاي شغلي و فرسودگي شغلي ،توانايي پروراندن و
آموزش سطوح فردي مخصوصا جنبهيادگيري فردي در سازمان يادگيرنده مورد توجه قرار گرفت و اينکه تمرکز بر
قابليت فردي ،افراد را قادر ميسازد که عميق تر در جهت آرمانهاي فرديشان گام بر دارند و بر روي مهارتهاي
شخصي و حرفه اي شان متمرکز شوند.
نظر به اهميت فرسودگي شغلي در سازمان به برنامه ريزان آموزش و پرورش توصيه ميشود دورههاي آموزشي
ضمن خدمت خاص را در جهت کاهش ميزان فرسودگي شغلي مد نظر قرار دهند.
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با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميشود مديران بر روي شناسايي آرزوههاي شغلي کارکنان تمرکز
نمايند؛ زيرا شناسايي آرزوهاي شغلي کارکنان عالوه بر مديران سازمان ،براي خود افراد هم مفيد و مهم است .زيرا
ميتوانند با گزينش آنها مسير شغلي مناسب تري براي خود تعيين کنند .همچنين اگر مديران بتوانند آرزوهاي شغلي
نيروي انساني خود را شناسايي کنند ،بهتر ميتوانند در رشد و پيشرفت شغلشان به آنها کمک کنند.
منابع
اعتمادي ،عذرا؛فقيه منيژه ،)1387( ،بررسي علل فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي اصفهان ،مشاوره شغلي
وسازماني ،بهار ،شماره  ،2صص.88-73
امير تاش ،علي محمد ،مظفري ،اميراحمد ،مهري ،کاظم ،جناني ،حميد ( ،)1390مقايسه لنگرهاي شغلي و تعهد
سازماني بين اعضاي هيات علمي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاههاي آزاد اسالمي ايران ،فراسوي
مديريت ،سال پنجم ،شماره ،17تابستان  ،1390ص. 112
انيسي ،جعفر؛اسکندري ،محسن؛قرباني ،زهره؛عبدالمحمدي ،الهه«.)1389( .عوامل فردي و سازماني مرتبط با
فرسودگي شغلي در کارکنان نيروي دريايي».مقاله پژوهشي ،مجله علوم رفتاري ،پاييز  ،89شماره ،3صص-253:
.249
مرکز پيش دبستاني دانشگاه تهران ،مجله روانشناسي و علوم تربيتي ،سال پنجم ،دوره ،1:صص.98-76
درگاهي ،حسين وهمکاران (« ،)1386ارائه مدل شايستگي در توسعه منابع انساني» ،راهبرد ياس ،شماره،23
صص.113-91
دالور ،علي وهمکاران،

( ،)1384مقايسه فرسودگي شغلي و سالمت روان کارگران شاغل در بخشهاي

دارايشرايط فيزيکي سخت و ساير بخشها در کارخانههاي سيمان کشور ،روانشناسي وعلوم تربيتي (دانشگاه
عالمه) ،زمستان ،شماره ،2صص. 70-55
رفيعي ،فروغ و همکاران ،)1385( ،پاسخ کارکنان پرستاري به فرسودگي شغلي در مراکز سوختگي تهران ،نشريه
پرستاري ايران ،زمستان ،دوره ،)48( 19صص.24-7
زميني ،سهيالو همکاران ،)1390( ،بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي وفرسودگي شغلي در ميان
کارکنان دانشگاه آزاد تبريز ،فصلنامه کار سالمت ايران ،دوره  ،8شماره ،1بهار ،صص. 40-30
سلطانزاده ،وحيد".)1391( .بررسي رابطه بين تکيه گاههاي شغلي و جامعه پذيري سازماني با تعهد سازماني در
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