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پژوه��ش حاض��ر با هدف طراحی م��دل معادالت ساخت��اری تعامل استرس و فرسودگ��ی شغلی بر سالمت 
روان ب��ا توجه به تاثی��ر آن بر کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی 
همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش )N=1300( شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود 
که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد 286 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. 
ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه  های استاندارد »استرس شغلی«، »فرسودگی شغلی« و »سالمت روانی« بود. 
روای��ی صوری و محتوای��ی پرسشنامه  ها به تایید 20 نفر از متخصصان رسی��د و روایی سازه آن با تحلیل عاملی 
تایی��دی م��ورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 
0/85 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده  ها و آزمون مدل پژوهش از معادالت ساختاری و رگرسیون گام به 

گام با استفاده از نرم افزار های SPSS19 و نرم افزار Lisrel 8/8  بهره گرفته شد. 
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نتای��ج نشان داد ک��ه مدل پژوهش در مرحله اول از برازش مطلوبی برخ��وردار است؛ به طوری که فرسودگی 
شغل��ی و است��رس شغلی، سالمت روان را تحت تأثیر قرار می  دهند، این در حالی است که نقش تعدیل کنندگی 
سالم��ت روانی در رابطه با است��رس و فرسودگی شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت. در مدل ارائه شده جدید نتایج 

گویای آن بود که سالمت روانی نقش واسطه ای در رابطه با استرس و فرسودگی شغلی دارد.

واژگان کلیدی: استرس، فرسودگی شغلی، سالمت روانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
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مقدمه
ام��روزه خط��رات روانی اجتماعی ناش��ی از تعامل بین محتوای شغل��ی، وظایف سازمانی، شرای��ط فناورانه و 
محیط��ی، صالحیت ه��ا، منابع و نیاز های کارکنان از جمله عناصری هستند ک��ه می  توانند استرس مربوط به کار1 
گاهی رو به  را تعیی��ن کنن��د )طباطبائی فر و همکاران، 1394(. عالوه بر این، دان��ش اجتماعی و پزشکی جدید، آ
رشدی در مورد نقش محیط کار و منابع به عنوان عوامل تعیین کننده استرس شغلی2 و سالمت3 کارکنان به ارمغان 
آورده است )ریچتر و همکاران4، 2015؛ توره و همکاران5، 2018(؛ به طوری که می  توان گفت طیف گسترد ه ای 
از عوامل در محیط کار با استرس شغلی و سالمت کارکنان در ارتباط است )سلیمی و همکاران، 1392(. این در 
حالی است که انسان عصر حاضر در جریان سازگاری با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچار است محدودیت  ها 
و فشار های��ی را متحم��ل شود؛ به نحوی که تداوم این فشار های موج��ود در محل کار می تواند منجر به فرسودگی 
شغل��ی6 آن��ان شود )مشتاق عش��ق و همکاران، 1394(؛ فریدنبرگ��ر7 در سال 1974، فرسودگ��ی شغلی را حالت 

خستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و عالقه ناشی می شود، تعریف می کند )نوروزی، 1396(.
در مفه��وم سازی استرس و فرسودگی شغلی دیدگاه های بسی��اری مطرح شده است، اما دیدگاه »حفاظت از 
مناب��ع« ی��ا »منابع بقا«8 هابفول9 در س��ال 1989 به عنوان پایه و اساسی مناسب ب��رای شناخت استرس شغلی و 
پیامد ه��ای جسمی، روانشناختی و اجتماعی آن قلمداد ش��ده است )شفیع آبادی و ناصری، 1394(. با توجه به 
ای��ن دیدگ��اه افراد برای به حداقل رساندن استرس به دنبال کسب و حفظ منابع ارزشمند هستند و تالش می  کنند 
منابع��ی را ک��ه متناسب به پیشب��رد اهدافشان کمک می کند را کسب و یا حفظ نماین��د. پس هرگونه تهدید و یا از 
دس��ت رفت��ن این منابع است��رس زا و در صورت دوام همراه ب��ا فرسودگی شغلی است )برنشتای��ن و همکاران10، 
2012(. دیدگاه دیگری که در ادبیات پژوهشی از حدود 15 سال پیش تاکنون محبوبیت باالیی در میان محققان 
ب��ه دست آورده اس��ت، مدل تقاضاها، مناب��ع شغلی11)دیمورتی و همک��اران12، 2001( می  باشد. بر اساس این 
مدل، هر شغلی از یک سو دارای تقاضا هایی است که برای فرد در انجام کار و وظایف اختالل ایجاد می  کنند و 
از طرف دیگر، منابعی دارد که کمک رسان و یاری دهنده فرد در انجام امور هستند )بیکر و دیمورتی13، 2017(. 
در ای��ن م��دل فرض بر این است که ه��ر شغلی شامل تعدادی تقاضا و منابع اس��ت و این تقاضا ها و منابع به 
ترتیب طی دو فرایند تضعیف سالمتی و انگیزشی منجر به پیامد هایی چون احساس استرس و فرسودگی شغلی  

1. Work-related stress
2. Job stress
3. health
4. Richter, Naswall, Lindfors & Sverke
5. Torre, Sestili, Mannocci et al.
6. Job Burnout
7. Freadenberger
8. Conservation of resources
9. Hobfoll
10. Braunstein-Bercovitz, Frish-Burstein & Benjamin
11. Job demands-resources model (J – DR)
12. Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli
13. Bakker & Demorti
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م��ی   شون��د که می  توان��د بهره وری و عملک��رد سازمان را تحت تاثیر ق��رار دهد )نجم و کرباسی��ان، 1395(. بر 
اس��اس ای��ن مدل، زمانی که تعادل میان منابع و تقاضا های شغلی وجود دارد، تجربه استرس و در صورت تداوم 
فرسودگ��ی شغل��ی  به خصوص هیجانی کاهش می  یابد که نتیجه آن مشک��الت روانشناختی کمتر و بهزیستی و 
سالم��ت روان بیشت��ر است )بیکر و همک��اران1 ، 2014و سیف الرحمن2، 2017(. به عب��ارت دیگر، زمانی که 
هزینه  های شغل برای فرد بیشتر باشد، پیامد های آن افسردگی، احساس نگرانی، فرسودگی شغلی و غیره خواهند 
بود )سادات مرتضوی و نعمت اله، 1394(. منابع شغلی ابعاد فیزیکی، اجتماعی یا سازمانی شغل می  باشند که 
برای تحقق اهداف شغلی مفید هستند و تقاضا های شغل را کاهش می  دهند و موجب برانگیختن رشد و توسعه 

فردی می  شوند )بیکر3، 2015 و دیمورتی4، 2015(.
بنابرای��ن بر اساس این دو دیدگاه می  توان گفت احساس است��رس و در صورت تداوم فرسودگی شغلی زمانی 
می توان��د سالم��ت و بهزیستی کارکن��ان را تحت تأثیر قرار دهد ک��ه فرد منابع الزم ف��ردی و شغلی جهت انجام 
وظای��ف و تعام��ل ب��ا هزینه  های شغل��ی را نداشته باشد و یا زمانی ک��ه فرد انرژی و نیروی زی��ادی را برای انجام 
کار ه��ا ص��رف می  کن��د، نتیجه مورد انتظ��ار را کسب نکند )سلطان��ی و همکاران، 1395(. اما اگ��ر منابع کافی 
داشت��ه باش��د و تعادل منابع و هزینه  ها را به خوبی تجربه نماید و ب��ه دنبال کسب و حفظ منابع ارزشمند برای به 
حداق��ل رسان��دن استرس و پیامد های آن باشد، احتماال نتیجه آن حفظ سالم��ت روانی خواهد بود )خوشابی و 
همکاران5، 2013(. از این منظر بنابر دیدگاه  هابفول6، افرادی که دارای منابع فردی هستند قادر به انتخاب، تغییر 
و ب��ه کار گرفتن منابع دیگر خود برای رفع شرای��ط استرس زا و سازگاری با تغییرات هستند. از جمله منابع فردی 
که می تواند اثرات استرس را کاهش و تأثیر مثبتی برسالمت روانی کارکنان داشته باشد، فرسودگی شغلی7 است 
ک��ه در ح��دود یک دهه قبل در رابطه با دیدگ��اه رفتار مثبت سازمانی ظهور کرد و ب��ه ارزیابی مثبت از ظرفیت یا 
توانای��ی خود برای غلبه بر مشک��الت با تالش مستمر و استقامت اشاره می کند )پو و همکاران8، 2017 و هارمز 

و همکاران9، 2017(.
بخش اعظم شواهد و مدارکی که طی ده  های اخیر به دست آمده است، نشاندهنده آن است که استرس شغلی 
ب��ا مشک��الت و نابهنجاری های جسمی، عاطفی و روانشناختی در ارتباط اس��ت؛ به طوری که برخی مطالعات 
جدی��د ت��ر هم ارتباط بین استرس شغلی و سالمت و بهزیستی )ت��وره و همکاران10، 2018(، پیش بینی سالمت 
روان بر اساس استرس شغلی و فرسودگی شغلی )گایمن و برادلی11، 2013(، رابطه بین فرسودگی و عزت نفس 

1. Sanz-Vergel
2. saifulrahman
3. Bakker 
4. Demerouti
5. Khoshabi 
6. Habfull 
7. Burnout
8. Pu, Hou & Ma
9. Harms, Vanhove & Luthans
10. Torre  
11. Gayman & Bradly 
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شکننده با اختالل در سالمت روانی )گومز و همکاران1، 2015(، اثر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی 
ب��ا توجه به نقش میانج��ی سالمت روانی )پو و همکاران، 2017(، رابطه است��رس شغلی و سازمانی بر سالمت 
روان��ی با نقش میانجی فرسودگی شغلی)جورجی و همکاران2، 2017(، فرسودگی شغلی و اختالل در عملکرد 
روزان��ه )بیکر و کاستا3، 2014(، منابع شخصی و سالمت روانی )بیکر4، 2015(، فرسودگی بر عملکرد شغلی 
ب��ا نق��ش میانجی خ��وش بینی ) بیکر و همک��اران5، 2014( و تأثیر استرس حاصل از شیف��ت کاری بر عملکرد 

روانشناختی و تاب آوری )تحقیقی و همکاران6، 2017( را گزارش کرده اند. 
ه��ر چن��د بررسی های انجام شده حاکی از آن است که استرس شغلی و فرسودگی شغلی عالوه بر مشکالت 
روانشناخت��ی برای کارکنان، اثرات زیانباری برای سازمان به همراه دارد )بیانی و سمیعی، 1393(، اما مطالعات 
اخی��ر نشان می دهد که برخی کارکنان با وجود استرس شغلی زی��اد از ویژگی ها و منابعی برخوردارند که آنان را 
از پیامد های منفی آن محافظت می کند )دردی پور، 1390(. به عبارتی، بین رویداد های استرس زا و مشکالت 
روانشناخت��ی، عوامل تعدیل کنن��ده ای وجود دارد که موجب می  شود رویداد های است��رس زا، اثرات متفاوتی بر 

اف��راد ب��ه ج��ای بگذارن��د )پ��و و همک��اران، 2017؛ ف��ری و همک��اران7، 2018(. 
 ه��ر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به نیروی انسانی کارآمد و سالم دارد و توجه به سالمت 

ً
اص��وال

روانی نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی، امری اجتناب ناپذیر است که ارتباط مستقیم با عملکرد 
و به��ره وری سازم��ان دارد. این در حالی است که ورزش در کشور ما روندی رو به توسعه دارد و بخش بزرگی از 
این رسالت بر عهده سازمان  های ورزشی کشورمان می  باشد که تامین سالمت و نشاط جامعه از جمله اهداف 
اصل��ی آن ب��ه شمار می  رود. پ��س برای رسیدن به این مه��م توجه مدیریت ورزشی به سالم��ت روانی کارکنان و 
عوامل تأثیر گذار بر آن، نشان دهنده توجه به رسالت بالقوه سازمان های ورزشی دارد. از آن جا که تاکنون توجه 
ب��ه سالم��ت روانی کارکنان معطوف به سازمان  های دیگر بوده است و در ارتباط با سازمان های ورزشی تحقیقی 
ص��ورت نگرفته اس��ت، پژوهش حاضر با هدف طراحی م��دل معادالت ساختاری تعام��ل استرس و فرسودگی 
شغل��ی ب��ر سالمت روان کارکن��ان ادارات ورزش و جوانان استان تهران انجام گردید. از ای��ن رو، در این مطالعه 

پژوهشگر به دنبال این سؤال است:
 آی��ا م��دل معادالت ساخت��اری تعامل استرس و فرسودگ��ی شغلی بر سالمت روان با توج��ه به نقش کارکنان 

ورزش و جوانان از برازش کافی برخوردار است یا خیر ؟

1. Gomez  et al.
2. Giorgi et al.
3. Bakker & Costa
4. Bakker 
5. Bakker et al.
6. Tahghighi, Rees & Brown
7. Frey, Robinson, Wong & Gott
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شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاضر از ن��وع توصیفی– تحلیلی با تاکید بر روش همبستگی می  باش��د که به صورت میدانی انجام 
ش��ده اس��ت. جامعه آماری پژوه��ش شامل تمام��ی کارکنان ادارات ک��ل ورزش و جوانان استان ته��ران در سال 
1395-1396 ب��ود. ب��ه عبارت دیگر، جامعه آم��اری تحقیق شامل حوزه  های اداره ک��ل ورزش و جوانان استان 
ته��ران: جنوب غرب، شمال ش��رق، جنوب ش��رق، شمال غرب و شهرستان ه��ای قرچک، چهاردانگ��ه ،پردیس، 
بهارست��ان، شمیرانات، شهر ری، ورامین، دماوند، شهریار، اسالمشه��ر، رابط کریم، فیروزکوه، پاکدشت، پیشوا، 
مالرد و قدس بود که بنا بر آمار ارائه شده حدود 1300 نفر بودند. پس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 
چند مرحله ای تصادفی تعداد 286 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش 
از پرسشنام��ه محقق ساخت��ه 24 سؤالی، پرسشنامه »سالمت عمومی« 28 سؤالی، پرسشنامه »استرس شغلی« 
35 سؤال��ی و پرسشنامه »بررسی فرسودگی« 25  سؤالی استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه  ها 
ب��ه تایی��د 20 نفر از متخصصان مدیری��ت ورزشی رسید و روایی سازه آن ها با تحلی��ل عاملی تاییدی مورد تایید 
قرار گرفت. پایایی پرسشنامه  ها نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/87، 
0/84، 0/86 و 0/83 محاسب��ه ش��د. در این پژوهش در دو بخش آم��ار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل 
 داده  ه��ا پرداخت��ه شده اس��ت. داده  ها در دو سطح توصیف��ی و استنباطی با استف��اده از نرم افزار های SPSS19 و 
 )SEM(1تجزی��ه و تحلیل ش��ده اند. جهت آزمون مدل پژوهش از مدل  ه��ای معادالت ساختاری  Lisrel 8/8

استف��اده ش��ده است. مدل  های معادالت ساختاری زمانی اثر بخش خواهد ب��ود که به دنبال آزمون مدل  هایی با 
مسیر  های��ی تحلیلی باشی��م. این مدل شامل متغیر  های مشاهده شده و ساختار  ه��ای مکنونی است که به وسیله 
چندین بخش قصد اندازه گیری آن را داریم. در ادامه شکل 2  به خوبی نمایی اجمالی از فرایند پژوهش را نمایان 

می  سازد:

1. Structural equation models
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شکل2: مراحل انجام پژوهش

یافته  های پژوهش
نتایج تحلیل عاملی برای پرسشنامه  های سالمت روانی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در جدول 1  ارائه 

شده است:
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جدول 1: تحلیل عاملی پرسشنامه ها

تعداد سؤاالتمتغیرهاردیف
آماره آزمون 

KMO

بارتلت
نتیجه

سطح معناداریآزمون کای اسکور

تأیید280/9073415/9390/001سالمت روانی1

تأیید350/8793560/790/001استرس شغلی2

تأیید250/9133854/190/001فرسودگی شغلی3

همان گونه که در جدول 1 مشاهده می  شود مقادیر KMO برای تمامی پرسشنامه  ها بیشتر از 0/87 است که 
بیانگ��ر کفایت نمونه  برداری و روایی سازه اس��ت و آزمون کرویت بارتلت در سطح کمتر از 0/01 معنادار است 
که نشان می دهد ماتریس همبستگی داده  ها در جامعه صفر نیست. بنابراین عمل تأیید عامل ها قابل توجیه بوده 

است. 
در ادام��ه برای اطمینان از نرم��ال بودن داده های پژوهش آزمون کولموگ��روف– اسمیرنوف هم اجرا گردید که 

نتایج در جدول 2  نمایان است: 
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش

 H0: .دارای توزیع نرمال است i داده  ها ی متغیر
 H1: .دارای توزیع نرمال نیست i داده  ها ی متغیر

جدول2: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش

نتیجه گیری تایید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری متغیر

نرمال  0/05 0/549 سالمت روان

نرمال 0/05 0/371 استرس شغلی

نرمال  0/05 0/622 فرسودگی شغلی

با توجه به نتایج جدول 2  اگر مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر تأیید می شود و 
در صورت��ی ک��ه مقدار سطح معناداری از مقدار خطا کوچکتر باشد، فرضیه یك مورد قبول است. لذا همان گونه 
ک��ه مشاه��ده می گردد، چون مقدار سطح معناداری برای متغیر های م��ورد بررسی پژوهش بزرگتر از مقدار خطا 

0/05 است، در نتیجه کلیه متغیر های پژوهش دارای توزیع نرمال می  باشند. 
در ادامه اثر تعدیل گری سالمت روانی بر رابطه فرسودگی شغلی کارکنان در جدول 3 مورد بررسی قرار گرفته 

است:
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جدول 3:  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر تعامل آن با سالمت روانی

متغیر های پیش بینردیف
اثرات اصلی1

β 
اثرات اصلی 2

β

اثرات تعاملی
β

ΔR2
F

ΔF2

**24/28**0/079*0/125**0/154**0/264فرسودگی شغلی1

تاب آوری2
خودکارآمدی
خوش بینی
امیدواری

-
-
-
-

-0/207** 

-0/162**

-0/145*

-0/174**

-0/210**

-0/170**

-0/134*

-0/158**

0/295**33/00**

فرسودگی شغلی*تاب آوری3
فرسودگی شغلی*خودکارآمدی
فرسودگی شغلی*خوش بینی

استرس شغلی*امیدواری

-
-
-
-

-
-
-
-

-0/027
-0/042
-0/139*

0/33.

0/0161/776

0/0**p<01/*p<05

همان گونه که در جدول 3  مشاهده می شود، نتایج رگرسیون چندگانه تعاملی، به شیوه بارون و کنی)1986( 
نشان می  دهد که تغییر مجذور ΔR2  به سطح معناداری نرسیده است و بنا بر نظر بارون و کنی)1986( در این 
حال��ت ف��رض متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار نمی گیرد. لذا اثر تعاملی متغیر پیش بین و تعدیلگر رد می  شود و 

فرضیه اختصاصی پژوهش مورد تایید قرار نمی گیرد.
ب��ا توجه به نتایج حاصل شده و عدم تایید نق��ش تعامل کنندگی سالمت روانی، مدل مطلوب پژوهش همان 
م��دل ساختاری  می  باشد ک��ه از برازش کافی برخوردار است. حال بر اساس این م��دل نتایج تایید یا عدم تایید 

فرضیه های اختصاصی در جدول 4 گزارش شده است:

جدول 4: نتایج آزمون فرضیه  های اختصاصی پژوهش

نتیجهفرضیه  های اختصاصی

تایید1-استرس شغلی بر سالمت روان در بین کارکنان ورزش و جوانان استان تهران تأثیر دارد. 

تایید2-استرس شغلی بر سالمت روان با توجه به نقش مثبت کارکنان ورزش و جوانان استان تهران تأثیر دارد. 

عدم تایید3-فرسودگی شغلی بر سالمت روان در  بین کارکنان ورزش و جوانان استان تهران تأثیر دارد.

عدم تایید4-فرسودگی شغلی بر سالمت روان با توجه به نقش کارکنان ورزش و جوانان استان تهران تأثیر دارد.

هم��ان گون��ه که جدول 4  نشان می  دهد فرضیه اختصاصی اول و دوم م��ورد تایید قرار می  گیرند، اما فرضیه  های 
اختصاصی سوم و چهارم تایید نمی شوند. 
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با وجود این، با توجه به نتایج و نظر شارما و همکاران1)1981( چون متغیر تعدیلگر نتوانسته در تحلیل  ها اثر 
تعاملی معناداری داشته باشد )جمله تعاملی X*Z از نظر آماری معنادار نیست( و از طرف دیگر متغیر تعدیلگر 
ب��ا یکی از متغیر های پی��ش بین و وابسته ارتباط داشته باشد، این متغیر تعدیلگر نیست، بلکه یکی از انواع متغیر 
میانجی، پیش زمینه، فرونشان یا پیش بین است. بنابراین با توجه به نتایج می  توان گفت سالمت روانی می تواند 
ب��ه عنوان متغیر میانجی در مدل مفهومی جدید )که مرحله س��وم مدل مفهومی محسوب می  گردد( نقش داشته 

باشد. پس مدل ساختاری جدید در شکل 3 و 4 مورد آزمون قرار می گیرد: 

شکل3: مدل نهایی برازش یافته پژوهش در حالت تخمین استاندارد

مدل ساختاری پژوهش در حالت عدد معناداری در ادامه ارائه شده است:

1. Sharma et al.



229

 شامره: 52  تابستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شکل 4: مدل نهایی برازش یافته پژوهش در حالت معناداری

در مورد شاخص های برازش مدل تاثیر استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر سالمت روانی کارکنان، درجدول 
5 این نتایج به دست آمده است:

جدول 5 : شاخص  های برازش مدل ساختاری پژوهش

ارزش  های محاسبه شده مدلارزش  های مورد انتظارشاخص مدلردیف

1IAG0/90/96 و باالتر

2IFI0/90/98 و باالتر

3CFI0/90/93 و باالتر

4NFI0/90/95 و باالتر

5RMSEA0/09 0/047پایین تر از

6df/2c3 1/635کمتر از

7P-VALUE0/05 0بزرگتر ازP=/0003

مطاب��ق ج��دول5  مقادیر تمامی شاخص ها نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل ساختاری پژوهش 
می باش��د ک��ه مدل نهایی را مورد تایید ق��رار می  دهد. پس همخوانی مدل مفهومی ب��ا داده  های گردآوری شده، 

مورد تایید واقع می  شود.
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ح��ال با توجه به شک��ل 3 و 4  می  توان گفت که سالمت روان��ی )β=-0/60( بیشترین نقش را در پیش بینی 
فرسودگ��ی شغل��ی به طور مستقیم و در جهت منفی بر عهده دارد و بعد از آن، استرس شغلی)β=0/21( کمترین 
نقش را به طور مستقیم و در جهت مثبت در تبیین واریانس سالمت روانی بر عهده دارد- این در حالی است که 

فرسودگی شغلی به طور مستقیم نقشی در پیش بینی سالمت روانی ندارد.

بحث و نتیجه گیری
در ای��ن پژوهش مدل مفهومی در دو مرحله تدوین ش��د: در مرحله اول، اساس طراحی مدل مطالعات قبلی 
ب��ود که توافق دارن��د استرس شغلی و فرسودگی در هر ص��ورت پیامد های زیانبار روانشناخت��ی برای کارکنان به 
هم��راه دارن��د؛ مرحله دوم، طرح پژوهش مبتنی بر رفتار سازمانی مثبت گ��را و تکیه بر مطالعات و رویکرد منابع 
بق��ا و رویک��رد تقاضا ها- منابعی که اساس آن بر این فرض استوار است که کارکنان از منابعی بر خوردارند که از 
اث��رات است��رس شغلی و فرسودگی شغلی می  کاهد و پایداری آنان و مبارزه جویی در برخورد با مشکالت سبب 
اث��ر تعدیلگری بر پیامد ه��ای منفی در سالمت روانی کارکنان می  گردد. مدل معادالت ساختاری تعامل استرس 
و فرسودگ��ی شغلی بر سالمت روان بین کارکن��ان ادارات ورزش و جوانان استان تهران از برازش کافی برخوردار 
اس��ت. ای��ن یافته پژوهش از نظر تأثیر استرس و فرسودگی شغلی بر سالمت روانی یا به عبارتی مدل پژوهش در 
مرحل��ه اول تایی��د کننده مطالعات قبلی است که بر این دیدگاه تاکید دارن��د که عوامل استرس زای محیط کاری 
و ت��داوم آن که منجر به فرسودگی شغلی می  گ��ردد، سالمت روانی کارکنان را تحت تأثیر قرار می  دهد. اما نتایج 
پژوهش نشان دادکه سالمت روانی نمی تواند بر رابطه استرس شغلی و فرسودگی اثر تعدیل کننده داشته باشد و 
این امر منجر به عدم تایید مدل مفهومی در مرحله دوم گردید و بر اساس آن فرضیه  های اختصاصی دوم و چهارم 
م��ورد تایید قرار نگرفت. هرچند در بررسی متون پژوهشی تاکن��ون این متغیر ها مورد بررسی قرار نگرفته اند، اما 
بن��ا ب��ر برخی مطالعات و مدل  های سالمت روان��ی و مطالعاتی که در این حوزه انجام ش��ده است، این یافته در 
تناق��ض با نتایج قبلی اس��ت. شاید از دالیل آن، این باشد که در سازمان  های کش��ور ما مدیران اهمیتی به مثبت 
گرایی نیروی انسانی و آموزش توانمندی  ها و قابلیت  های مثبت گرای کارکنان نمی دهند، این زمانی مهم است 
ک��ه بدانی��م بنا بر نظر لوتان��ز)2004(، لوتانز و همک��اران )2007( و هارمز و همک��اران )2017( سازمان هایی   
می  توانن��د از پیامد ه��ای مثبت سالمت روانی بهره برند که به طور مداوم بر آم��وزش و نقاط قوت نیروی انسانی 
خ��ود اتک��ا داشته باشند، چرا که یک��ی از مهمترین کارکرد های تئوری پردازی در سازم��ان این است که بتواند به 

افزایش کارایی و اثر بخشی منجر شود. 
برخ��ی مطالع��ات هم وجود دارد که نقش تعدیل گ��ری سالمت روانی را مورد تردید ق��رار داده اند، از جمله 
ب��روزی )2013( و چی��و و همک��اران )2011( تاکید دارند ک��ه نقش متغیر های پیام��دی و متغیر های پیشایندی 
می توان��د سالم��ت روانی را تحت تاثیر قرار ده��د و از اثر تعدیل گری آن بکاهد. با وجود این، با توجه به نتایج و 
نظر شارما و همکاران )1981( چون متغیر تعدیلگر نتوانسته در تحلیل  ها اثر تعاملی معناداری داشته باشد و از 
طرف دیگر متغیر تعدیلگر با یکی از متغیر های پیش بین و وابسته ارتباط داشته باشد، این متغیر تعدیلگر نیست، 
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بلکه یکی از انواع متغیر میانجی، پیش زمینه، فرونشان یا پیش بین است. بنابراین با توجه به نتایج می  توان گفت 
سالم��ت روانی می تواند به عنوان متغیر میانجی در مدل مفهوم��ی جدید نقش داشته باشد. پس مدل ساختاری 
جدید مورد آزمون قرار قرار گرفت و برازش مطلوب و رضایت بخشی را نشان داد. این یافته عالوه بر این که نشان 
داد سالم��ت روان��ی بیشترین نقش را در تبیین فرسودگی شغلی بر عهده دارد و بعد از آن استرس شغلی می  تواند 
در تبیین تغییرات واریانس سالمت روانی نقش داشته باشد، مشخص کرد که سالمت روانی نقش میانجی را در 
رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر عهده دارد. این یافته پژوهش هر چند در مطالعات قبلی مورد بررسی 
قرار نگرفته است، اما برخی مطالعات نقش واسطه ای سالمت روانی را مورد تایید قرار داده اند؛ از جمله بروزی 
)2013(، چی��و و همک��اران )2011( و گاروسا-هرناندز و همک��اران )2013( و چانگ و همکاران )2012( که 
نق��ش میانج��ی را برای سالمت روانی در ارتباط با فرسودگی و است��رس شغلی و پیامد های آن از جمله نشانگان 
افسردگ��ی م��ورد تایی��د قرار داده اند. ای��ن مهم که چرا سالمت روان��ی در برخی مطالعات به عن��وان تعدیل گر و 
در برخ��ی دیگر میانج��ی مورد بررسی قرار گرفته اس��ت. بر اساس نظر چیو و همک��اران )2011( باید در انجام 
مطالع��ات ب��ه تمامی متغیر های پیش بین، تعدیل کننده یا میانجی و همچنین متغیر های پیامد و بار عاطفی همه 
متغیر ه��ا توج��ه نمود، زیرا نقش مهم��ی در درک کارکنان از سالمت روانی و اثر آن ب��ر فرسودگی روانشناختی و 

عوامل استرس زای شغلی بر پیامد های آن از جمله سالمت کارکنان می  تواند داشته باشد. 
نتایج بررسی فرضیه  های اول و سوم اختصاصی نشان داد که استرس شغلی و فرسودگی شغلی سالمت روانی 
را تح��ت تأثی��ر قرار می  دهند. باید گفت اص��وال نمی توان از نقش استرس و استرس شغل��ی با وجود پیامد های 
مثب��ت آن بر آسیب شناختی روانی کارکنان به سادگی گذشت، زیرا مطالعات و دیدگاه  های موجود همگی اتفاق 
نظ��ر دارند که است��رس زا های محیطی عامل بالق��وه ای برای آسیب  های روانشناخت��ی نظیر اختالالت جسمی، 
افسردگ��ی، اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی می  باشند و رویکرد حفاظت از منابع یا منابع بقای هابفول 
ه��م پایه و اساسی مناسب برای شناخت استرس شغلی و پیامد های جسمی، روانشناختی و اجتماعی آن است. 
با توجه به این دیدگاه افراد برای به حداقل رساندن استرس به دنبال کسب و حفظ منابع ارزشمند هستند و تالش 
می  کنند منابعی را که به پیشبرد اهداف شان کمک می کند را کسب و یا حفظ نمایند. هرگونه تهدید و یا از دست 
رفت��ن ای��ن منابع، استرس زا و در صورت دوام همراه با فرسودگی شغلی است و در نتیجه با پیامد های افسردگی، 
مشک��الت تنفسی، ارتباطات بین فردی ضعیف و غیره همراه می  باشد. از نظر تأثیر فرسودگی شغلی بر سالمت 
روان��ی کارکن��ان اداره ورزش و جوانان استان تهران هم بای��د توجه نمود که بر اساس نظر اولیه مسلش و جکسون 
)1981( که بعدا آن را ارتقا و توسعه دادند، فرسودگی شغلی به عنوان افسردگی شغلی معرفی می  گردد که دلیلی 
ب��ر وج��ود عالئم افسردگی در بین کارکن��ان است. از نظر کنوردی، فای، فرم و پت��ری )2014(، نتیجه فرسودگی 
شغل��ی احساس ناتوانی، تخلی��ه انرژی و بی میلی نسبت به وظایفی تشکیل می  دهد که تا قبل از وقوع افسردگی 

و مشکالت جسمی برای فرد منبع تالش و کوشش هدف دار بوده است. 
ب��ا توجه یافته  های پژوهش و اتکا به مطالع��ات انجام یافته می  توان بیان کرد که کارکنان سازمان  های ورزشی 
همانن��د سازمان  ه��ای دیگر در برابر تجربه است��رس زا ها و فرسودگی شغلی، آسی��ب پذیرند و این مهم سالمت 
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روان��ی آن��ان را ب��ا اختالل مواجه نموده اس��ت. اما شاید به دلیل ع��دم توجه سازمان به سازه  ه��ای توانمند ساز و 
آم��وزش رفت��ار سازمانی مثبت گرا متناقض با پژوهش  های دیگر، سالمت روانی که بر گرفته از چهار مؤلفه تاب 
آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و امیدواری است، نمی تواند در ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی 
ب��ا سالم��ت روان��ی کارکنان نقش تعدیلگ��ری داشته باشد. از آنجا ک��ه نتایج مشخص کرد ک��ه استرس شغلی و 
فرسودگی شغلی بر سالمت روانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران اثر گذار است و می  تواند بخش 
قابل توجهی از واریانس سالمت روانی را تبیین نماید، پیشنهاد می  گردد مدیریت سازمان  های ورزشی با تمرکز 
بر روی عوامل بوجود آورنده استرس و فرسودگی شغلی کارکنان، شرایطی را در برنامه ریزهای  خود مد نظر قرار 
دهن��د ک��ه کارکنان بتوانند با کمترین استرس و در نتیجه فرسودگی جسم��ی، روانی و عاطفی کمتر در سازمان به 
فعالیت  های خود ادامه دهند که این امر ضمن بهبود سالمت روانی آنان سبب رشد و توسعه سازمان و بهروری 
بیشت��ر می  گ��ردد. با توجه به عدم تایید مدل پژوهش در مرحله دوم و رد اثر تعدیل گری سالمت روانی بر ارتباط 
استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران، پیشنهاد می گردد مدیریت کالن 
ورزش کشور در تدوین راهبرد های کلی به مقوله های آموزش و بهسازی نیروی انسانی با رویکرد سازمانی مثبت 

گرا و کمک به نیروی انسانی در جهت مثبت اندیشی در شرایط سخت، توجه نمایند. 
یشنهاد می شود با توجه به توسعه مدل  های پژوهشی در مطالعات مدیریت ورزشی به متغیر های تعدیل گر و 
میانج��ی توج��ه بیشتری شود، زیرا وجود هر چه بیشتر این دو متغیر در مدل  های نظری به رشد و توسعه واقعیات 

تجربی کمک می  کند. 
پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد منابع بقا و رویکرد تقاضا ها منابع به انجام رسیده است، اما در عمل بیشتر 
به منابع )سالمت روانی( متکی بوده است، این در حالی است که در پژوهش کمتر به فرآیند های انگیزشی مورد 
اش��اره ای��ن رویکرد ها توجه شده است. لذا پیشنهاد می  گردد در پژوهش  ه��ای آینده عالوه بر سالمت روانی، به 
فرآیند های انگیزشی که در تعامل با استرس شغلی، فرسودگی شغلی و در نتیجه سالمت و بهزیستی روانشناختی 

کارکنان است، توجه شود. 
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