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هدف تحقیق ارائه مدل به منظور بررسی روابط علّی تحلیلرفتگی شغلی با ویژگیهای شغلی ،توانمندسازی روانشناختی ،و ساختاری بود .جامعة آماری
تحقیق را کارکنان زن و مرد ادارة کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تشکیل داد ( .)N = 023در این تحقیق ،برای مدلسازی از تمام کارکنان
استفاده شد .برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای تحلیلرفتگی شغلی مسلش ،ویژگیهای شغلی مورگسون و هامفری ،توانمندسازی
روانشناختی اسپریتزر و توانمندسازی ساختاری کانتر استفاده شد .بررسی فرضیههای تحقیق با استفاده از روش تحلیل مسیر و از طریق نرمافزار آموس 61
انجام گرفت .مدل پیشنهادی بر اساس مبانی نظری و پیشینة تحقیق مدلسازی ارائه و سپس برازندگی آن با استفاده از ویژگیهای مدلسازی معادالت
ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که در کارکنان زن ،اثر مستقیم ویژگیهای شغلی و توانمندی ساختاری ،رابطة مستقیم
وِیژگیهای شغلی و توانمندی روانشناختی ،و رابطة مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر فراوانی تحلیلرفتگی معنا دارند (،r =3/22 ،r =3/52 ،r =3/22
 .)p <3/32ننایج بررسی ویژگیهای برازندگی مدل در مورد کارکنان مرد نشان داد که رابطة مستقیم ویژگیهای شغلی با توانمندسازی ساختاری ،رابطة
مستقیم ویژگیهای شغلی و توانمندی روانشناختی ،و رابطة مستقیم فراوانی با شدت تحلیلرفتگی معنادار بودند(p 3/32 ،r =3/03 ،r =3/52 ،r =3/25
<) .سایر روابط غیرمستقیم بین متغیرها در مدل معنادار گزارش نشدند .بر اساس بررسی نهایی مدل به نظر می رسد میتوان چنین نتیجه گرفت که باید بر
رابطة مستقیم متغیرهای تحقیق برای کاهش فراوانی و شدت تحلیلرفتگی کارکنان تأکید کرد.
کلیدواژهها :توانمندی ،شغل ،فرسودگی ،مدلسازی

 .1کارشناس ارشد دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
 .2استاد دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران*
 .3استاد دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
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مقدمه
یکی از مسائل عمدهای که همة سازمانها با آن روبهرو هستند و میتواند کارایی کارکنان و در نتیجه بهرهوری سازمان را
تحت تأثیر قرار دهد ،موضوع فرسودگی یا تحلیلرفتگی شغلی است .تحلیلرفتگی در حقیقت نوعی فرسودگی روانی است که
با فشارهای روانی یا استرسهای مربوط به شغل همراه است و در بین انواع مشاغل مشاهده میشود (رابینز و جاج:2362 ،6
.)52
در دهههای اخیر ،با روشن شدن رابطة منفی و بارزی که تحلیلرفتگی با کارکنان مشاغل دارد ،توجه پژوهشگران برای
پی بردن به علل آن در محیط کار بهصورت چشمگیری افزایش یافته است .محیط کار از محرکهای فیزیکی ،روانی و
اجتماعی تشکیل شده است که هر یک میتوانند عامل ایجاد تحلیلرفتگی یا تنیدگی به حساب آیند .برخی از مشاغل با
تنیدگیهای زیادی همراه میباشند و این امر معلول ماهیت کار ،نوع وظیفه و مسؤولیتهای اینگونه مشاغل میباشند .بر
اساس تعریف مسلش و همکاران ،تحلیلرفتگی درواقع به تجربة جسمی ،احساسی و فرسودگی فکری با استرس مداوم گفته
میشود .مسلش و جکسون )663 :6826(2اظهار داشتند که تحلیلرفتگی شغلی یک عامل ترک شغل ،غیبت از کار و ضعف
روحیه در کارکنان است .مسلش ( )00 :6821تحلیل رفتگی شغلی را رویکردی جدید از پدیدة استرس معرفی میکند و آن را
کارکرد سه عامل الف) فرسودگی عاطفی ،ب) کاهش بازده عملکرد ،ج) مسخ شخصیت میداند.
پاسخ انسان به محرکهای مختلف از یکسو به کیفیت این محرکها و از سوی دیگر به میزان تأثیرپذیری از آنها
بستگی دارد .درصورتیکه برداشت فردی از عامل تنشزا مثبت باشد و یا بتواند خود را با آن عامل انطباق دهد و یا کنار آید،
در فرد تأثیر مثبتی باقی میگذارد .اما چنانچه برداشت فرد از عامل تنشزا منفی بود ،یا عامل تنشزا از چنان باری برخوردار
باشد که فرد نتواند خود را با آن منطبق سازد ،برای او پیامد منفی در بر خواهد داشت .تحلیلرفتگی شغلی پیامدی منفی است
که با افزایش فشار روانی و عوامل تنشزا در کار حادث میشود .شیوع تحلیلرفتگی ابتدا تعادل زیستی و سپس تعادل
سازمانی را بهم زده و کارایی و بهرهوری و درنهایت اثربخشی را در سازمان مختل میسازد (بابلی.)21 :6052 ،
شناسایی راهکارهای نیروی انسانی برای خلق اثربخشی ،بهرهوری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار ،احتمال بروز
تحلیلرفتگی را کاهش میدهد .تحقیقات نشان داده است که ویژگیهای شغل برای درک تطبیق شغل با مشاغل و
توانمندسازی کارکنان برای تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی ازجمله عواملی است که از نارضایتی و تحلیل قوای جسمانی
و روانی کارکنان جلوگیری میکند (رابینز و جاج.)52 :2362 ،
0
فعالیتها ،وظایف ،تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل را ویژگیهای شغل گویند .هاکمن و الولر ( )256 :6856در
مطالعهای به این نتیجه رسیدند که هر چه کارکنان ویژگیهایی مانند تنوع مهارت ،ماهیت وظیفه ،استقالل ،بازخورد و
سروکار داشتن با دیگران را بیشتر در شغل احساس کنند ،رضایت خاطر آنان بیشتر و عملکرد و حضور آنان در محل کار بهتر
و زیادتر است .این مطالعه زمینهای را برای مدل ویژگیهای شغلیهاکمن و اولدهام 5در سال  6851فراهم ساخت و آنها
طی پژوهش دریافتند هر چه کارکنان ویژگیهای شغلی بهتری را داشته باشند رضایت شغلی و عملکردشان افزایش و جابه-
جایی و غیبت از محیط کار کاهش مییابد .از سوی دیگر در مدل ویژگیهای شغل که توسط مورگسون وهامفری:2331 ( 2
 ) 6022ارائه شد ،این ویژگیها شامل استقالل شغل ،اهمیت شغل ،پیچیدگی شغل بودند.
برای اینکه کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند ،تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقی آنها
امری ضروری است .چنانچه آنان به این باور برسند که توانایی و شایستگی الزم را برای انجام وظایف بهطور موفقیتآمیز
داشته و همچنین احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند ،اهداف شغلی ارزشمندی را دنبال
میکنند و به این باور میرسند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار خواهد شد (عبدالهی و نوه ابراهیم.)665 :6022 ،
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توانمندسازی منابع انسانی بهعنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل ،به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و
همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای افراد میباشد.
توانمندسازی فرایند توسعه است ،فرایندی که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل ،ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی
کارکنان میشود و آنان را قادر میسازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود درآورند (لیترل.)22 :2335 ،6
رابین و دیگران ( )568 :2332معتقدند که بسیاری از مدیران به توانمندسازی از این دیدگاه مینگرند که به افراد قدرت
تصمیمگیری میدهد .بسیاری از کارکنان نیز منظور از توانمندسازی را کسب آزادی بیقیدوشرط اجرای هر کار میدانند.
ابرین ( )16 :2363توانمندسازی را آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفتانگیز میداند .آنها معتقدند
که توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و به افراد کمک میکند تا احساس اعتمادبهنفس خود را بهبود بخشند ،بر
ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند .در نتیجه ،در کارکنان شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزههای درونی آنان را برای انجام
وظیفه بسیج میکند.
توانمندسازی از مباحث نوین در توسعه منابع انسانی بهشمار میآید .تنوع پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در این حوزه
از ادبیات گستردهای برخوردار است .هرچند تنوع در ادبیات توانمندسازی موجب تقویت محتوای آن است ،اما باعث عدم
دستیابی به یکپارچگی و ارائه مدل جامعی از توانمندی شده است (روی و اینگر.)52 :2332 ،2
بنابراین ،میتوان مطالعات را در این حوزه به دو بخش تقسیم کرد .نخست پژوهشهایی که در آن دانشمندان به بررسی
رویکرد ساختاری توانمندسازی توجه دارند .در این بخش توانمندسازی بهعنوان حاصل یک فرایند موردمطالعه قرار گرفته
است .در اصطالح به این بخش ،رویکرد ساختاری اطالق میگردد (پیترسون و زیمرمن.)606 :2335 ،0
دانشمندان گروه دوم ،در پژوهشهای خود بیشتر به بعد روانی و ادراکی توانمندسازی پرداختهاند .آنها توانمندسازی را
بهعنوان یک عامل زیربنایی در بهبود و توسعه فعالیتها سازمان مدنظر قرار میدهند .این صاحبنظران معتقدند که
توانمندسازی یک عامل درونی در فرداست و رابطه مستقیمی با شیوه نگرش ،احساس یا ادراک وی از محیط کاری دارد .به
اعتقاد آنان ایجاد یا تقویت احساس توانمندی در ابعاد ذهنی فرد منجر به توانمندسازی وی میگردد (رابین و همکاران،5
 .)523 :2332ساالزار )28 :2333(2معتقد است که در سالهای اخیر توانمندسازی بهعنوان یک راهکار نیروی انسانی برای
خلق کارآمدی ،بهرهوری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار میگیرد .توماس و لتهوس)165 :6883(1
توانمندسازی روانشناختی را فرایند انگیزش درونی شغل میدانند که شامل چهار حوزة شناختی ،احساس شایستگی ،احساس
استقالل ،احساس مؤثر بودن ،احساس معنیدار بودن شغل است .
در مطالعاتی که توانمندیهای روانشناختی و توانمندی ساختاری مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،پژوهشگران هر دو گروه
عمدتاً از مدلسازی معادالت ساختاری برای مطالعه مبانی نظری عواملی که به این توانمندیها ارتباط دارد استفاده میکنند.
روش مدلسازی به پژوهشگران کمک میکند تا راههایی را که مدیران میتوانند بهطور عملی از طریق آنها زمینههای الزم
را در محیط فیزیکی کار برای توسعه توانمندیها چه ساختاری و چه روانشناختی کارکنان فراهم کنند ،نشان دهند.
تحقیقات در داخل و خارج کشور ،نتایج متفاوتی در مورد ارتباط تحلیلرفتگی شغلی با توانمندسازی روانشناختی و
ساختاری نشان میدهند .مطالعات نشان میدهند که ارتباط بین سطوح باالی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان
با سطوح پایین تحلیل رفتگی معنادار است (کانایی پک06 :2338 ،5؛ گوارتز22 :2363 ،2؛ ونگ و دیگران2836 :2360 ،8؛
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عباسپور و خالوندی .)03 :6021 ،اما ابرین و دیگران )16 :2363(6ارتباط معناداری بین توانمندسازی روانشناختی و ساختاری
با تحلیل رفتگی پیدا نکردند .همچنین نتایج برخی مطالعات به رابطه منفی تحلیل رفتگی با ویژگیهای شغلی اشاره میکنند
(فیوارهاهان22 :2362 ،2؛ فرنت و دیگران622 :2360 ،0؛ جانستون و دیگران ،10 : ،2360 ،5امیری و دیگران.)22 :6083 ،
بر پایة نظریهپردازی متخصصان و نتایج مطالعات پژوهشگران که بهطور مختصر در باال به آنها اشاره شد ،هدف این
تحقیق ارائه مدلی است که با بررسی ویژگیها و آزمون برازندگی آن بتوان روابط مستقیم و غیرمستقیم بین ویژگیهای
شغلی ،توانمندسازی روانشناختی و ساختاری با تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان مرد و زن یک سازمان موردمطالعه برآورد
کرد .درصورتیکه ویژگیهای مدل اندازهگیری بتواند پارامترهای مدل ساختاری را بهخوبی برآورد کند ،چنین به نظر میرسد
نتایج بتواند در جهت پیشرفت افزایش دانش و آگاهی مدیران ورزشی در جلوگیری از شدت و فراوانی تحلیل رفتگی شغلی
کارکنان کمک کند.

روششناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و ازنظر هدف ،کاربردی است .جامعة آماری این تحقیق را کارکنان ادارة
کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تشکیل داد ( .)N=023به علت محدود بودن جامعة آماری برای مدلسازی ،از
کلیة کارکنان زن و مرد استفاده شد.
در مدل مفهومی این تحقیق ،ویژگیهای شغلی بهعنوان متغیر برونزا ،توانمندسازی روانشناختی ،توانمندسازی ساختاری،
و تحلیل رفتگی شغلی متغیرهای درونزا را تشکیل دادند .از پرسشنامههای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
پرسشنامة تحلیل رفتگی شغلی :این پرسشنامه با  22سؤال توسط مسلش (  ) 00 :6821برای اندازهگیری دو بعد شدت و
فراوانی که تحلیل رفتگی شغلی را در دامنه  6کمترین تا  5بیشترین امتیاز میسنجد ساخته شد .ضریب پایایی در بعد فراوانی
تحلیل رفتگی شغلی  3/52و در بعد شدت تحلیل رفتگی  3/51بهدست آمد.
پرسشنامة ویژگیهای شغلی :این پرسشنامه که توسط مورگسون و هامفری ( )6026 :2331ساخته شده  62سؤال دارد و
ویژگیهای شغلی را با طیف پنجدرجهای لیکرت اندازه میگیرد .در این مطالعه ،ضریب پایایی ویژگیهای شغلی برابر با 3/23
بهدست آمد.
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی :این پرسشنامه  61سؤال دارد واسپریتزر (  )6552 :6882آن را ساخته است .ضریب
پایایی این پرسشنامه در این تحقیق برابر  3/83گزارش گردید.
پرسشنامة توانمندی ساختاری :کانتر ( )6552 :6855این پرسشنامه را با طیف پنجدرجهای لیکرت ساخته است .در این مطالعه
ضریب پایایی پرسشنامة توانمندسازی ساختاری برابر  3/58محاسبه شد .ضرایب پایایی پرسشنامههای فوقالذکر به روش
آلفای کرون باخ محاسبه و گزارش گردیدند.
با اینکه ضرایب روایی پرسشنامههایی که در این تحقیق از آنها برای اندازهگیری متغیرها استفاده شد در مطالعات مختلف
رضایتبخش گزارش شدهاند ،باوجوداین در مدلسازی مجدداً برای اطمینان از اینکه نمرههای ابزارها برآوردهای قابل قبولی
را از پارامترهای جامعه در مدل فراهم کنند ،از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازهای استفاده شد .شرط ادامه کار در
مدلسازی ،اطمینان از قابلقبولی این ضرایب است.

1. Obien et al.
2. Feuerhahan
3. Fernet et al
4. Johneston et al.

سال پنجم -شماره  -63پاییز و زمستان 6085

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

29

یافتههای پژوهش
جداول  6و  2به ترتیب یافتههای توصیفی مربوط به متغیر سن و متغیرهای پژوهش را در دو گروه کارکنان زن و مرد را
نشان میدهند.
جدول  :1آمارههای توصیفی مربوط به متغیر سن در کارکنان زن و مرد

ویژگی

جنسیت

سن

زن
مرد

میانگین
25/5
00/2

شاخص
انحراف معیار
2/2
1/2

حداکثر
22
21

حداقل
22
28

جدول  ،6میانگین سنی و انحراف معیار کارکنان زن و مرد به ترتیب  25/5±2/2و  00/2±1/2نشان میدهد.
جدول  :2توصیف متغیرهای پژوهش در کارکنان زن و مرد

متغیر
زن
ویژگیهای شغلی
توانمندسازی شناختی
توانمندسازی ساختاری
فراوانی تحلیل رفتگی
شدت تحلیل رفتگی

21/8
21/2
10/8
08/6
25/8

شاخصهای آماری
حداقل
انحراف معیار
زن مرد
مرد
زن

میانگین
مرد
25/5
28/1
12/6
05/2
28/2

63/2
62/5
63/5
8/2
60/5

8/8
62/5
62/2
5/5
65/0

25
25
05
23
68

زن
21
26
05
62
68

55
662
86
52
22

حداکثر
مرد
23
662
86
16
21

جدول  2نشان میدهد که میانگین ویژگیهای شغل ،توانمندسازی روانشناختی و ساختاری ،و شدت تحلیل رفتگی
کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن و میانگین فراوانی تحلیل رفتگی کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد است.
فرضیههایی که در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت ،ابتدا ارزیابی شاخصهای برازندگی مدل ساختاری و سپس ارائه
یک مدل اندازهگیری است که از طریق آن بتوان رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه را موردبررسی قرار داد .عالوه بر
این ،ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای تحقیق نیز مورد مطالعه نیز قرار گرفت .بنابراین ،بهمنظور بررسی
اثر روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای ویژگیهای شغلی (متغیر برونزا) ،توانمندسازی روانشناختی و توانمندسازی
ساختاری ،شدت ،و فراوانی تحلیل رفتگی شغلی (متغیرهای درونزا) ،در کارکنان مرد و زن ،یک مدل مبنا بر اساس پیشینه
تحقیق طراحی گردید (شکل .)6

فراوانی تحلیل
رفتگی

شدت تحلیل
رفتگی

توانمندسازی
روانشناختی
ویژگیهای
شغل
توانمندسازی
روانشناختی

شکل  :1مدل مبنا روابط علی بین متغیرهای تحقیق
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در این پژوهش ،فرضیه اصلی تحقیق عبارت از این بود که متغیرهای ویژگیهای شغلی ،توانمندسازی روانشناختی و
توانمندسازی ساختاری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با شدت تحلیل رفتگی و فراوانی تحلیل رفتگی رابطه دارند .بررسی
همزمان فرضیهها در قالب مدل پیشنهادی بهصورت مجزا برای کارکنان زن و مرد صورت گرفت و شاخصهای ارزشیابی
برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده گزارش شده است.
برای ارزیابی مدل مبنا ،ابتدا پارامترها با استفاده از روش بیشینة احتمال برآورد شدند .پارامترهای برآورد شده شامل ضرایب
اثر مستقیم ،ضرایب اثر غیرمستقیم و ضرایب اثر کل میباشند .بررسی برازندگی مدل با استفاده از مشخصههای برازش
انجام گرفت .از میان مشخصههای برازش متنوع موجود ،در این پژوهش شاخصهای آزمون نیکویی برازش مجذور کای
( ،(χ2شاخص استاندارد شده برازش ( ،6)NFIشاخص برازش تطبیقی ( ،2)CFIریشة میانگین مجذور خطای تقریب
( ،0)RMSEAاحتمال نزدیکی برازندگی ( ،5)PCLOSEو مالک اطالعات آکایکی ( 2)AICگزارش شده است .شاخص
( ،(χ2میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازهگیری میکند که عدم معناداری آن نشاندهنده برازش
مناسب مدل میباشد .اگر شاخصهای  NFIو  CFIبین  3/83تا  3/82باشد ،قابلقبول ،و مقادیر باالتر از  3/82عالی است.
شاخص  RMSEAبرای مدلهای خوب از  3/32کمتر است .در مقایسه دو مدل ،مدلی که معیار  AICکوچکتر دارد بهتر
برازش یافته است.
ابتدا شاخصهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی در کارکنان زن و مرد تعیین گردید .سپس بر اساس ضرایب مسیر در
مدل پیشنهادی مدل اصالح شده مشخص گردید .جدول  ،0نتایج مستقیم اثرات استاندارد متغیرهای پژوهش ،اثرات
غیرمستقیم استانداردهای پژوهش و اثرات استاندارد شده کل متغیرهای درونزا را در مدل پیشنهادی اصالح شده در کارکنان
زن نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در جدول  0اثر مستقیم بین ویژگیهای شغلی و توانمندسازی ساختاری  ،3/22اثر
مستقیم بین ویژگیهای شغلی و توانمندسازی روانشناختی  3/52و اثر مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر توانمندسازی
ساختاری  3/52و اثر مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر فراوانی تحلیل رفتگی  3/22و معنادار میباشند .همانطور که در
شکل  2نمایش داده شده است و با توجه به ضرایب مسیر در جدول  0دیگر ضرایب مسیر مستقیم معنادار نیستند .همچنین،
با توجه به نتایج مندرج در جدول  0اثر غیرمستقیم بین متغیرهای تحقیق معنادار نمیباشند.
جدول  :3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و استاندارد متغیرهای تحقیق در کارکنان زن

ویژگی شغل

توانمند روانشناختی

توانمند ساختاری

3/22
3
3

3/02
3/63
3/22

3
3/60
3/65

3/32
3/32
3/31

3
3/32
3/336

3
3
3

3/51
3/32
3/31

3/02
3/36
3/22

3
3/60
3/330

ویژگی شغل

توانمند روانشناختی

توانمند ساختاری

توانمندسازی
روانشناختی
توانمندسازی ساختاری
شدت تحلیل رفتگی
فراوانی تحلیل رفتگی

3/52

3

3

3

3

3

3/26

3

3

ویژگی شغل

متغیرهای
وابسته

توانمند روانشناختی

متغیرهای
مستقل

اثر غیرمستقیم

توانمند ساختاری

اثر مستقیم

اثر استاندارد

شکل  2ضرایب مسیر استاندارد مستقیم را بر اساس نتایج مربوط به شاخصهای نیکویی برازش مدل اصالح شده در
کارکنان زن نشان میدهد.
1. Normed Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Probability of Close Fit
5. Akaike Information Criterion
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توانمندسازی
روانشناختی

0/82

فراوانی تحلیل
رفتگی

شدت تحلیل
رفتگی

0/30

0/35

31

0/54

ویژگیهای
شغل

0/82

0/45

توانمندسازی
روانشناختی

0/31

شکل  :2ضرایب مسیر استاندارد بین متغیرهای تحقیق در کارکنان زن

جدول  5نتایج مستقیم اثرات استاندارد متغیرهای پژوهش ،اثرات غیرمستقیم استانداردهای پژوهش و اثرات استاندارد شده
کل متغیرهای درونزا را در مدل پیشنهادی اصالح شده در کارکنان مرد نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در جدول 5
اثر مستقیم بین ویژگیهای شغلی و توانمندسازی روانشناختی  3/52و اثر مستقیم بین ویژگیهای شغلی و توانمندسازی
ساختاری  ،3/25اثر مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر توانمندسازی ساختاری  3/02و اثر مستقیم فراوانی تحلیل رفتگی
بر شدت تحلیل رفتگی  3/03در کارکنان مرد معنادار میباشد (شکل  .)0همچنین ،با توجه به نتایج مندرج در جدول  5اثر
غیرمستقیم بین متغیرهای تحقیق معنادار نمیباشند.
جدول  :4اثرات استاندارد متغیرهای تحقیق در کارکنان مرد

ویژگی شغل

ویژگی شغل

توانمند روانشناختی

فراوانی تحلیل رفتگی

3

3/62

3/66

3/6

3/62

3/30

3/23

3/65

3/00

توانمند ساختاری

توانمند روانشناختی

توانمندسازی ساختاری
شدت تحلیل رفتگی

3/25
3

3/02
3/63

3
3/6

3/26
3/62

3
3/30

3
3

3/52
3/62

3/02
3/68

3
3/6

ویژگی شغل

توانمندسازی روانشناختی

3/52

3

3

3

3

3

3/25

3

3

متغیرهای
وابسته

توانمند ساختاری

توانمند ساختاری

متغیرهای
مستقل

اثر غیرمستقیم

توانمند روانشناختی

اثر مستقیم

اثر استاندارد
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شکل  0ضرایب استاندارد مسیر در مدل اصالح شده بر اساس شاخصهای نیکویی برازش یافته بین متغیرهای تحقیق در
کارکنان مرد نشان میدهد.
توانمندسازی
روانشناختی

0/35

فراوانی تحلیل
رفتگی
0/10

شدت تحلیل
رفتگی

0/30
0/33
0/33

0/55

ویژگیهای
شغل

0/13

توانمندسازی
روانشناختی

0/45

شکل  :3ضرایب مسیر مستقیم رابطه علی بین متغیرهای تحقیق در کارکنان مرد

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة علّی بین تحلیل رفتگی شغلی با ویژگیهای شغلی ،توانمندسازی روانشناختی و
توانمندسازی ساختاری در کارکنان زن و مرد ادارة کل ورزش و جوانان تبریز و ارائه مدلی برای محیط کار آنها انجام گرفت.
در این تحقیق ،ویژگیهای شغل متغیر برونزا ،توانمندسازی ساختاری ،توانمندسازی روانشناختی ،و تحلیل رفتگی در ابعاد
شدت و فراوانی متغیر درونزا بودند .مفروضههای تحقیق از طریق مدل معادالت ساختاری روابط مستقیم و روابط
غیرمستقیم بین متغیرهای تحقیق در کارکنان مرد و زن بهطور جداگانه موردبررسی قرار گرفت.
نتایج ضرایب استاندارد نشان داد که هم در کارکنان زن و هم در کارکنان مرد ویژگیهای شغلی از یکسو با توانمندسازی
ساختاری و از سوی دیگر با توانمندسازی روانشناختی رابطه مستقیم و معناداری دارد .بنابراین ،این نتایج عالوه بر تأیید
نظریههای مدیریت که مدل مبنایی این تحقیق بر اساس آن شکل گرفت ،با یافتههای حاصل از تحقیقات عباسپور و
خالوندی ( ،)28 :6021ابرین( )16 :2363نیز همسویی دارد .طبق نظریههای مدیریت ،فراهم کردن انگیزه در کارکنان ،یکی
از ویژگیهای شغل برای مقابله با پیامدهای بد کارکردی در سازمان بهشمار میرود .توانمندسازیهای روانشناختی و
ساختاری برگرفته از این نظریهها که بر اصول و قواعد رفتاری استوار باشند ،تالش میکنند تا ویژگیهای مشاغل ازجمله
انگیزش ،پردازش اطالعات ،مسألهیابی ،و تنوع مهارت را توسعه و گسترش دهند و مشاغلی ایجاد نمایند که توانمندیها و
درنتیجه بهرهوری کارکنان را افزایش دهند بدون اینکه از کارایی سازمان کاسته شود .برای مثال ،توماس و ولتهوس (:6883
 )133توانمندسازی را متغیر شناختی که تعیینکننده انگیزش در کارکنان میباشد ،تعریف میکنند و معتقدند که توانمندسازی،
موضوعی چندبعدی است و شامل مؤثر بودن ،شایستگی ،معنادار بودن ،و حق انتخاب کردن میباشد .نتایج یافتههای موسوی
و همکاران ( )26 :6080نشان داد که نمره میانگین توانمندسازی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم 28/5 ،از
 52بوده و اغلب کارکنان دارای توانمندی باالتر از متوسط بودند و بر این اساس پیشنهاد کردند که برای توانمند ساختن
کارکنان هر سازمان الزم است ابتدا مدیران و سرپرستان به ارتقای توانمندی خودآگاهی داشته باشند.
همچنین ،ارتباط مستقیم بین ویژگیهای شغلی با توانمندسازی روانشناختی و ساختاری کارکنان نیز در تأیید نظریههای
مدیریت میباشد (توماس و ولتهوس .)133:6883،مدل سازان طراحی شغل اعتقاد دارند که حاالت روانی و فردی ،زیربنای
تئوری را تشکیل میدهند .به عقیده آنها این حاالت چگونگی واکنش فرد را نسبت به وظیفة خود نشان می دهد که تحت
تأثیر ویژگی شغل میباشد .پژوهشگران حاالت روانی حساس شامل معنادار بودن کار ،پذیرش مسؤولیت ،نتایج کار و آگاهی
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از کار و نتایج فردی را ارتقای انگیزش درونی از ارتقای عملکرد کیفی کار ،ارتقای رضایتمندی از کار و کاهش ترک خدمت
و غیبت از کار میدانند (جانستون و همکاران.)28 :2360 ،
رابطة مستقیم بین توانمندسازی روانشناختی با فراوانی تحلیل رفتگی در مورد کارکنان زن معنادار ولی در مورد کارکنان
مرد معنادار بهدست نیامد .همچنین رابطه مستقیم بین متغیرهای توانمندسازی روانشناختی با شدت تحلیل رفتگی در مورد
کارکنان زن معنادار نبود ،ولی در مورد کارکنان مرد این رابطه معنادار گزارش گردید این یافته ها با نتایج گریفین و همکاران
( ،)208 :2363و ینگ چی ( ،)65 :2363ابرین و همکاران ( ،)16 :2366همسویی دارد .وانگ ( )2281 :2360معتقد است که
بعضی از مشاغل ،متعارف و جاری هستند ،زیرا فعالیتهای آنها یکدست شده و تکراریاند و بعضی دیگر معمولی ،بعضیها
نیاز به مهارتهای گوناگون دارند و بعضی دیگر میدان عمل محدود دارند .تبعیت دقیق از روندها ،باعث خسته شدن کارمند
میشود .بعضی دیگر به کارمندان آزادی عمل بیشتر در انجام دادن کار به میل خود میدهند .بعضی از کارها زمانی بیشترین
توفیق را به همراه دارند که بهوسیله گروهی از کارمندان بهصورت جمعی صورت بگیرند و بعضی دیگر بهوسیله افرادی که در
اصل بهصورت مستقل کار میکنند.
در توجیه این یافتهها میتوان چنین استنباط کرد کسانی که در شغل خود تحلیل میروند ،برداشت شخصی و وضعیت
شغلی منفی در آنها پیشرفت میکند؛ ضمن اینکه عصبی ،بیتفاوت و غیردوستانه میشوند .شاغالن مبتال به تحلیل رفتگی
دیر به کارشان میروند و زود محل کار را ترک میکنند ،بازده شغلی کاهش مییابد ،آنها منزوی و کنارهگیر میشوند و از
ارتباط با همکاران دوری میکنند (لی .)22 :2335 ،هرچند یافتههای تحقیق حاضر امکان دارد گامی به جلو در جهت تأیید و
پیشرفت نظریههای علم مدیریت بهشمار آید ،ولی گزارش عدم معناداری ضرایب استاندارد بین متغیرها در مدل اصالح شده
را شاید بتوان بهعنوان یکی از محدودیتهای تحقیق به آن اشاره کرد .چنانچه متغیرهای مکنون دیگری بهکار برده میشد
که تحلیل رفتگی شغلی را به ویژگیهای شغلی مربوط میساخت ،نتایج بهتری کسب میشد .دسترسی به این هدف برای
مطالعات آینده اهمیت دارد.
بنابراین ،بهمنظور افزایش کارایی ،بهرهوری و یا توان رقابت در دنیای کار با توجه به پیشرفتهای فناوری برای توسعه و
غنی کردن مشاغل باید برنامهریزی شود تا از احساس کسالت و دلزدگی و یکنواختی در مشاغل کاسته شود .توسعة مشاغل
و غنی کردن شغل جز با توجه به ویژگیهای شغلی به انجام نمیرسد .برای مقابله با تحلیل رفتگی شغلی عواملی که در
شدت و تکرار فرسودگی مؤثر هستند بایستی بهدقت شناسایی شوند .ازجملة این عوامل ،ویژگی توانمندسازی ساختاری و
روانشناختی باالی کارکنان است که در کاهش احساس تحلیل رفتگی شغلی آنان نقش دارند .نیروی انسانی بهعنوان
مهمترین ،گرانترین و باارزشترین سرمایه یک سازمان محسوب میشود .این نتایج میتواند الگویی برای مدیران باشد تا با
افزایش توانمندسازی کارکنان و توجه به ویژگیهای شغلی ،به کاهش تحلیل رفتگی شغلی در آنان کمک کند.
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