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مالحظه نتایج سنجش استقالل شغلی درک شده به عنوان نقش میانجی در رابطه ی
بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی با فرسودگی ،درگیری و بیگانگی شغلی
رعنا ممانی  ، 5علیرضا قلعه ای  ، 2هاشم عبدیان
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 1کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه
 2دانشیار علوم تربیتی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه
 3دکترای علوم تربیتی گرایش آموزش عالی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی آزمون نقش میانجی استقالل شغلی درک شده در رابطه ی بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی
با فرسودگی ،درگیری و بیگانگی شغلی می باشد.جامعه آماری هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز به تعداد  212که تعداد
 131نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به صور تصادفی انتخاب شدند .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه
های فرسودگی شغلی مسلش (  ،) 1891درگیری شغلی الداهل و کنجر (  ،) 1399استقالل شغلی هاکمن و اولدهام (  ،) 1891و
خودکارآمدی شرر (  ) 1892وبیگانگی شغلی (  ) 1399استفاده گردید .ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فرسودگی
شغلی ،درگیری شغلی ،استقالل شغلی و خودکارآمدی و بیگانگی شغلی به ترتیب  2 /91 ،2 /98 ،2 /93 ،2 /92 ،2 /97بدست
آمد.داده های حاصل از پرسشنامه ها شامل آزمون روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادالت ساختاری در نرم افزار لیزرل و
 spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان داد که استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای
هیات علمی وفرسودگی شغلی نقش میانجی ندارد ولی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی درگیری شغلی و
بیگانگی شغلی نقش میانجی دارد.
واژههای کلیدی :فرسودگی شغلی  ،درگیری شغلی  ،بیگانگی شغلی ،استقالل شغلی و خودکارآمدی
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مقدمه
منابع انسانی مهمترین عامل تحقق اهداف سازمانی است  .اعضای هیات علمی  ،مهمترین سرمایه هر موسسه آموزش عالی
محسوب می شوند ،توانمند سازی آنها در زمینه های تدریس ،دانش پژوهی ورهبری وسالمت سازمانی سبب می شود تا
رسالت ها و اهداف وسیع موسسات آموزشی نیز تحقق یابد .دانشگاه و آموزش عالی در هر کشوری از مهمترین بخش های
آموزشی و تربیتی هستند و دانشگاه نیز منشا تحوالت و تغییرات است ( حسنی و قاسمی .) 1381 ،عامل انسانی سرمایه ای
است که اگر قابلیت های آن افزایش یابد  ،میزان بهره وری فعالیت های سازمان و در نتیجه جامعه افزایش می یابد .شرایط
نامطلوب کاری می تواند سبب تحلیل قوای جسمی و روحی کارکنان شده و موجب نارضایتی آنها شود و در نهایت منجر به
کاهش اثربخشی سازمانی می شود .در محیط کار  ،عوامل محرک روانی زیادی وجود دارد که می تواند استرس شغلی منابع
انسانی افزایش دهد و عدم توجه به این عوامل در درازمدت اثرات منفی شدیدی در کارکنان ایجاد و قابلیت های منابع انسانی
را کاهش داده و منجر به فرسودگی شغلی شود ( آهوپای و زارعی وش .) 1381 ،فرسودگی شغلی ،موضوع جدی برای بسیاری از
اعضای هیات علمی است و می تواند باعث بروز بیماری های جسمی ،روانی و نگرش منفی به فعالیت های حرفه ای و کاهش
بهره وری شود( حیدری و آهنچیان .) 1381 ،متغیر وابسته دیگر تحقیق حاضر درگیری شغلی اعضا هیات علمی می باشد دقیقا
سازه مخالف فرسودگی شغلی است ( استناد ) .درگیری شغلی یک متغیر نگرشی مهمی است که به افزایش اثربخشی سازمان
کمک می کند  .هرچه درگیری شغلی کارکنان باالتر باشد  ،اثربخشی آن نیز افزایش خواهد یافت ( موغلی و کاظمی پور
فرداردکانی .) 1387 ،اهمیت درگیری شغلی به آن جهت است که درگیری شغلی پایین می تواند احساس بیگانگی درسازمان یا
احساس جدایی بین زندگی فردی و کاری در کارکنان به دنبال داشته باشد در مقابل درگیری شغلی باال شغلی باال ،افزایش و
بهبود تعهدسازمانی  ،رضایت شغلی و افزایش بهروه وی  ،کاهش غیبت ازکار و افزایش هویت سازمانی را به دنبال خواهد
داشت .شناسایی متغیرهای مختلف مرتبط با در گیری شغلی افراد شاغل در موسسات ونهادهای دولتی و خصوصی سودمند
است ( موغلی و کاظمی پور فرداردکانی .) 1387 ،منظور از خودکارآمدی ،احساس شایستگی ،کفایت ،قابلیت کنار آمدن با
زندگی است .کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند ،هدف های چالش برانگیزتر و باالتری را بر می گزینند و به خود بیشتر باور
دارند .این افراد راهبردهای سودمندتری برای سازمان به کار می بندند و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است ولی
کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند به آسانی در برخورد با موانع یا شکست ها دلسرد می شوند .در حقیقت خودکارآمدی
نقش میانجی گر و تسهیل کننده در پیوند میان کنش های شناختی بازی می کند .این صاحب نظر معتقد است که
خودکارآمدی سازمانی که به تکلیفی معین اختصاص داشته باشد پیش بین بهتر و دقیق تری برای پیشرفت س ازمان خواهد بود
(اشنایدر .) 1891 ،محققان در پیشنهادات خود افزایش آزادی عمل و تفویض اختیار و استقالل شغلی را برای کاهش
فرسودگی اعضای هیات علمی ارائه می دهند (آهوپای و زارعی وش .) 1381 ،از مهمترین عامل موثر بر درگیری شغلی و
فرسودگی شغلی ،طبق مدل الزامات –منابع شغلی  ،استقالل شغلی است .استقالل شغلی بر متغیرهای درگیری شغلی و
فرسودگی شغلی اثر مثبت ومنفی دارد .بنابراین ،نیاز است که رابطه این پنج متغیر به طور دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد .
اگر چه تحقیقات رابطه بین خود کارآمدی شغلی  ،درگیری شغلی  ،فرسودگی شغلی و استقالل شغلی و بیگانگی شغلی را به
صورت جداگانه بررسی کرده اند ولی هیچ از آنها  ،در کشورمان این چهار متغیر همزمان را بررسی نکرده اند و این پنج متغیر
مهم و موثر بر عمکرد اعضای هیات علمی تاکنون درموسسات آموزش عالی همزمان بررسی نشده اند .در این راستا ،دانشگاه
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هنر اسالمی تبریز به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد .با توجه به توضیحات باال مساله اصلی این است که آیا استقالل شغلی در
رابطه بین خودکار آمدی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز با متغیرهای گفته شده نقش میانجی دارد؟

پیشینه پژوهش
رئی  1و همکاران (  ) 2219در تحقیقی با عنوان " رابطه خشونت همکار با عملکرد شغلی و نقش میانجی خودکار آمدی و
شفقت در کار  :رویکرد الزامات –منابع شغلی به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی و خستگی عاطفی رابطه
منفی و معنی داری وجود دارد.
اسکالویک  ) 2212 ( 2در تحقیقی با عنوان " خودکار آمدی معلمان و فرسودگی معلمان  :یک تحقیق همبستگی به این نتیجه
دست یافت که بین خودکار آمدی معلمان و مولفه های خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه منفی و ضیعفی وجود دارد این
تحقیق نشان می دهد که بین استقالل شغلی معلمان و خستگی عاطفی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .
لورمن وکونیگ  ) 2219 ( 3در تحقیقی با عنوان " شایستگی و رفاه حرفه ای معلمان :شناخت رابطه بین دانش پاداگوژی
عمومی  ،خودکارآمدی و فرسودگی شغلی" به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی معلمان با مولفه های خستگی
عاطفی و مسخ شخصیت و احساس عدم کفایت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .
واعظ فر و آزادی (  ) 1383در تحقیقی با عنوان " نقش پیش بینی کننده خودکار آمدی و حمایت اجتماعی در فرسودگی
شغلی پرستاران" به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی و همه مولفه های فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنی
داری وجود دارد همچنین خودکار آمدی توان پیش بینی فرسودگی شغلی دارد.
اصالنی و امان الهی (  ) 1383در تحقیقی با عنوان " رابطه بین اشتیاق کاری ،خودکارآمدی درمدیریت کار -خانواده  ،حمایت
خانواده و حمایت همکاران با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی شهر اهواز " به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار
آمدی درمدیریت کار -خانواده و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد .
اقدمی باهر و نجارپور استادی (  ) 1399در تحقیقی با عنوان" رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی
در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز" به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی با دو مولفه فرسودگی
شغلی یعنی خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین خودکار آمدی احساس موفقیت فردی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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یارمحمدی و فیضی (  ) 1387در تحقیقی با عنوان " نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و تعهد
کاری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان " به این نتیجه دست یافتند که بین استقالل شغلی به عنوان یکی از مولفه های
مدل ویژگی های شغلی با درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی استقالل شغلی درگیری شغلی را پیش
بینی نمی کند .
ابراهیمی و مجلل ) 1387 (،در تحقیقی با عنوان" بررسی رابطه بین خودکار آمدی با فرسودگی شغلی در بین دبیران مقطع
متوسطه پیرانشهر در سال تحصیلی  "87- 81به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی با مولفه های فرسودگی شغلی
یعنی خستگی عاطفی  ،مسخ شخصیت و کاهش موفقیت شخصی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرنت و همکاران  ) 2211 ( 7به این نتیجه دست یافتند که بین استقالل شغلی و مولفه های فرسودگی شغلی خستگی عاطفی
ومسخ شخصیت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
کیم و استرانر

1

(  ) 2228در تحقیقی با عنوان" فرسودگی شغلی و تمایل به ترک شغل درمیان کارکنان اجتماعی  :اثرات

استرس شغلی  ،استقالل شغلی و حمایت اجتماعی" به این نتیجه دست یافتند که بین استقالل شغلی و فرسودگی شغلی
رابطه منفی و معنی داری وجود دارد ولی استقالل شغلی بر فرسودگی شغلی اثر معنی داری ندارد .
کیم (  ) 2211در تحقیقی با عنوان " خواسته های کارکنان موسیقی ،استقالل شغلی  ،حمایت اجتماعی ،و ارتباط آنها با
فرسودگی شغلی و تمایل به ترک " به رابطه منفی و معنی داری بین فرسودگی شغلی و استقالل شغلی دست یافتند .
لی یو و همکاران

1

(  ) 2219در تحقیقی با عنوان " فراز و نشیب های درگیری شغلی از رهبری تا پیروان :نقش میانجی

خوشبینی و خودکار آمدی " به این نتیجه دست یافتند که درگیری شغلی رهبر به طور مثبت و معنی داری با درگیری شغلی
پیروان رابطه دارد و خوشبینی پیروان به طور قابل توجهی این رابطه را میانجی می کند  .عالوه بر این ،خودکارآمدی پیروان
باعث تقویت رابطه مثبت بین خوشبینی پیروان و درگیری شغلی آنها می شود همچنین خودکارآمدی پیروان اثر غیر مستقیم
درگیری شغلی رهبر بر درگیری شغلی پیروان را از طریق خوشبینی پیروان میانجی می کند.
هیرسکی وجانچ  ) 2211 ( 9در تحقیقی با عنوان " نارسیسم و موفقیت شغلی :نقش میانجی خودکار آمدی شغلی و درگیری
شغلی " نشان دادند که بین خودکار آمدی شغلی و درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
سیمون و پالنتا  ) 2219 ( 9در تحقیقی با عنوان " نقش رضایت شغلی ،درگیری شغلی  ،خودکارآمدی و ظرفیت های سازمان
بر رضایت شغلی و رضایتمندی بیماران پرستاران .به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی پرستاران و درگیری شغلی
آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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.Liu
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ژن و همکاران  ) 2219 ( 8در تحقیقی با عنوان "نقش میانجی از خودکارآمدی علمی و عواطف علمی در رابطه بین نیازهای
روانشناختی پایه و تعامل در میان دانش آموزان نوجوان چینی" به این نتیجه دست یافتند که بین خودکار آمدی دانشجویان
با درگیری تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
آلبرشت و همکاران(  ) 2219در تحقیقی با عنوان منابع سازمانی،جوسازمانی درگیر  ،درگیری کارکنان " به این نتیجه دست
یافتند که بین استقالل شغلی به عنوان یکی از مولفه های منابع شغلی و درگیری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری
دارد.
گارگ و دهار  ) 2219 (12در تحقیقی با عنوان " رفتارهای نوآوری کارکنان :نقش میانجی تبادل رهبر -عضو ،درگیری شغلی و
استقالل شغلی " به این نتیجه دست یافتند که درگیری شغلی و استقالل شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند و این
تحقیق نشان می دهد که درگیری شغلی و استقالل شغلی بر رفتارهای نوآوری کارکنان اثر مثبت و معنی داری دارد.
زاهد بابالن و خالق خواه (  ) 1387در تحقیقی با عنوان " نقش توان بالقوه انگیزشی مشاغل با استفاده ا ز مدل ویژگی های
شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران شهرستان داراب " به این نتیجه دست یافتند که بین استقالل شغلی به عنوان یکی
از مولفه های مدل ویژگی های شغلی با درگیری شغلی دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .این تحقیق نشان می
دهد که بین همه مولفه های مدل ویژگی های شغلی با درگیری شغلی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.این مدل  37درصد
واریانس درگیری شغلی را تبیین می کند.
با توجه به این مباحث فرضیات پژوهش ما به بیان زیر می باشد :
استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و فرسودگی شغلی
نقش میانجی دارد.
استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی
نقش میانجی دارد.
استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و بیگانگی شغلی
نقش میانجی دارد.

. De Simone& Planta,

8

. Zhen

9

. Garg and Dhar
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شکل  5مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی
این پژوهش از نوع توصیفی  -همبستگی است وداده های آن از روش مطالعه میدانی بدست آمده است  .همچنین در طبقه
بندی پژوهش براساس هدف ،این پژوهش از نوع کاربردی است .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه اعضای هیات
علمی دانشگاه هنر تبریز تشکیل می دهند که بر اساس آخرین آمار و اطالعات منتشر از سوی دانشگاه هنر تبریز تعداد آنها
 212نفر است.از میان جامعه آماری ،بر اساس فرمول کوکران تعداد  131نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم
به طور تصادفی انتخاب شدند .بدلیل معلوم بودن تعداد جامعه آماری(  ) 212از فرمول کوکران استفاده شده است .ابزار های
اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استقالل شغلی توسط هاکمن و اولدهام (  ) 1891که این پرسشنامه دارای  12سوال می
باشد که با طیف پنج درجه ای لیکرت (هرگز=  ،1بندرت=  ،2گاهی اوقات=  ،3اکثر اوقات= ،7همیشه =  ) 1پایایی این مقیاس با
استفاده از آلفای کرونباخ  2 /93بدست آمده است و روایی آن نیز با توجه به نظر متخصصان تایید شده می باشد و پرسشنامه
فرسودگی شغلی برای معلمان در سال  1891توسط مسلش ساخته شده است این پرسشنامه دارای  22سوال می باشد که به
سنجش فرسودگی هیجانی ،پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی را در چارچوب فعالیت حرفه ای با طیف پنج
درجه ای لیکرت (هرگز=  ،1بندرت=  ،2گاهی اوقات=  ،3اکثر اوقات= ،7همیشه = ) 1اندازه گیری می کند و به خصوص برای
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سنجش پیگیری از پدیده ی فرسودگی در گروه های حرفه ای ،مانند استادان ،معلمان و غیره به کار بسته می شود .در مطالعه
حاضر پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  2 /99بدست آمده است و روایی آن نیز با توجه به نظر متخصصان تایید
شده می باشد و پرسشنامه درگیری شغلی توسط توسط الداهل و کنجر  ) 1811 (11تدوین شده است .پرسشنامه از  22سوال با
طیف پنج درجه ای لیکرت (هرگز=  ،1بندرت=  ،2گاهی اوقات=  ،3اکثر اوقات= ،7همیشه =  ) 1تشکیل شده است در مطالعه
حاضر پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  2 /99بدست آمده است و روایی آن نیز با توجه به نظر متخصصان تایید
شده می باشدو پرسشنامه خودکارآمدی توسط شِرِر و همکاران  ) 1892 ( 12ساخته شده است .پرسشنامه شامل مولفه های میل
به آغازگری رفتار ،میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع می باشد که از  19سوال با
طیف پنج درجه ای لیکرت ( کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامال موافقم تشکی ل شده است در مطالعه حاضر
پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  2 /98بدست آمده است و روایی آن نیز با توجه به نظر متخصصان تایید شده می
باشد و پرسشنامه بیگانگی شغلی ) (JAدارای  22عبارت است که توسط صداقتی فرد در سال  1399طراحی گردیده است .
نمره گذاری این پرسشنامه در طیف لیکرت پنج درجهای است .بانای و ریسل (  ) 2229با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی،
روایی سازه این پرسشنامه را تایید کردند .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  2 /91بدست آمد .روش اجرا پس از اخذ
مجوزهای الزم جهت اجرا و کسب موافقت و هماهنگی های الزم با دانشگاه هنر اسالمی تبریز  ،پرسشنامه ها در میان اعضای
هیات علمی دانشگاه هنر به صورت انفرادی اجرا گردید و هر آزمودنی  32دقیقه برای پر کردن پرسشنامه ها زمان نیاز داشت و
سپس داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای تجزیه وتحلیل داده ها دراین تحقیق از نرم افزار
 spssنسخه  27استفاده شد .برای انجام تحلیل مسیر طبق نظر کالین  ) 2211 ( 13مبنای نمونه گیری تعداد پارامترها می
باشد که باید به ازای هر پارامتر باید  22نمونه انتخاب شود با توجه به این که در تحقیق  12پارامتر وجود دارد باید حداقل
 222نمونه به عنوان نمونه باید انتخاب شود که در نمونه تحقیق حاضر این شرط رعایت نشده است لذا استفاده از نرم افزار
لیزرل برای تحلیل مسیر معادالت ساختاری امکان پذیر نیست ولی امکان استفاده ار این ابزار برای تحلیل عاملی مشکلی را
ایجاد نمی کند .بنابراین برای بررسی اثرات غیر مستقیم از روش بوت استراپ شروات و بولدر  ) 2222 (17در  spssنسخه 27
استفاده شد .
یافته ها
قبل از بررسی فرضیه های تحقیق ،نرمال بودن داده با استفاده از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف در جدول زیر بررسی شد.
براساس نتایج این آزمون ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها رد نشد و با توجه به اینکه سطح معناداری تمام متغیرها
بزرگ از  2 /21بود ،نشان داد این متغیرها توزیع نرمالی را دارند .بنابراین ،با فرض قرار داشتن متغیرها در سطح فاصله ای ،می
توان برای تحلیل داده از آمار پارامتریک استفاده کرد.
. Lodahl and Kenjer
. Sherer et.al
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جدول  5آزمون کالماگروف اسمیرنف
متغیرها

مقدار آزمون

سطح معنا داری

استقالل شغلی

0/99

0/859

خود کار آمدی

0/85

0/199

فرسودگی شغلی

0/15

0/511

درگیری شغلی

0/118

0/925

بیگانگی شغلی

0/59

0/15

جدول 2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و ماتریس همبستگی
5

متغیرها
خودکار آمدی شغلی
استقالل شغلی
فرسودگی شغلی

1

2

1

9

5

5
*

0/19

**

- 0/158

درگیری شغلی

**

بیگانگی شغلی

0/059

0/18

5
*

5

- 0/51
**

**

- 0/195

0/18

**

0/58

0/512

5
0/511

**

/912

5

آمار توصیفی و همبستگی میان متغیرهای پژوهش در جدول باال نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد که میانگین
فرسودگی شغلی (  ) 3 /31و باالتر از مقدار متوسط(عدد  3در طیف  1درجه ای) ،ولی میانگین خودکار آمدی شغلی ( ،) 1 /81
استقالل شغلی(  ) 1 /22و درگیری شغلی(  ) 1 /83پایین تر از مقدار متوسط ( عدد  3در طیف  1درجه ای ) می باشد که در بین
این چهار متغیر ،فرسودگی شغلی باالترین میانگین و استقالل شغلی پایین ترین میانگین را داشت  .نتایج همبستگی نشان
داد که بین فرسودگی شغلی با خودکار آمدی شغلی ( ) r=- 2 /31رابطه منفی و معناداری از نظر آماری در سطح  2 /21و بین
فرسودگی شغلی با استقالل شغلی( ) r=- 2 /19رابطه منفی و معناداری از نظر آماری در سطح 2 /21؛ بین وجود دارد ولی بین
درگیری شغلی با خودکار آمدی شغلی (  ) r=2 /19رابطه مثبت و معناداری از نظر آماری در سطح  2 /21و بین درگیری شغلی
با استقالل شغلی ( ) r=2 /39رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .از آنجایی که ضرایب همبستگی متغیرها معنادار بود  ،امکان
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری فراهم شد.
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تحلیل اثر میانجی به روش هیر و همکاران ) 2217 ( 11و روش تبیین واریانس متغیر وابسته بوسیله متغیر میانجی () VAFشروات
و بو' لگر  ) 2222 (11انجام شد .که این روش به صورت شکل زیر است :

شکل 2روش تحلیل نقش متغیر میانجی در معادالت ساختاری براساس رگرسیون سلسله مراتبی (هیر و همکاران )2059 ،

فرضیه شماره  :5استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و
فرسودگی شغلی نقش میانجی دارد.
برای آزمون فرضیه ،براساس روش هیر و همکاران (  ) 2217از اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای
هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و فرسودگی شغلی تحلیل شد و خالصه ای از نتایج در جدول زیر ارائه شد ه است.
شکل زیر اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و فرسودگی
شغلی را نشان می دهد  .تحلیل غیر مستقیم نشان میدهد رابطه بین رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر
اسالمی تبریز و فرسودگی شغلی معنی دار است  ) 2- /11 ( .و اثر غیر مستقیم خودکارآمدی از طریق استقالل شغلی بر
فرسودگی شغلی معنادار نیست  .بنابراین  ،با توجه به نمودار هیر و همکاران (  ) 2212این اثر معنی دار نیست .بنابراین ،می
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توان نتیجه گرفت که استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و فرسودگی
شغلی نقش میانجی ندارد.

شکل 1تحل ی ل مس یر برای آزمون معنی داری مس یر ها ( مدل آزمون شده در حالت معناد داری  ،آزمون تی )

جدول 1برآورد ضرایب اثرات مستقیم
فرضیه

فرضیات

ضریب مسیر

t- value

وضعیت

1

اثر خودکارآمدی بر استقالل شغلی

2/79

2/18

تایید

2

اثر خودکارآمدی بر بیگانگی شغلی

- 2/31

- 7/17

تایید

3

اثر خودکارآمدی بر فرسودگی شغلی

- 2/11

- 2/11

تایید

7

اثر خودکارآمدی بر درگیری شغلی

2/23

3/17

تایید

1

اثر استقالل شغلی بر درگیری شغلی

2/13

3/21

تایید

1

اثر استقالل شغلی بر فرسودگی شغلی

2/23

1/19

رد

9

اثر استقالل شغلی بر بیگانگی شغلی

- 2/19

- 9/31

تایید

فرضیه شماره  :2استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و
درگیری شغلی نقش میانجی دارد.
برای آزمون فرضیه ،براساس روش هیر و همکاران (  ) 2217از اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای
هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی تحلیل شد .شکل زیراثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین
خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی را نشان می دهد .تحلیل مستقیم نشان میدهد
رابطه بین رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی معنادار است ( ) 2 /23
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بنابراین با توجه به نمودار هیر و همکاران ( ) 2212این اثر معنادار است  .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که استقالل شغلی در
رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی نقش میانجی دارد .

استقالل
0/53

درگیری

0 /48
=P

شغلی

خودکار

=0 /23A

آمدی

شغلی

شکل  9اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی و درگیری شغلی

جدول 9اثر میانجی استقالل شغلی بین خودکار آمدی و درگیری شغلی
اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

VAF

نتیجه

**2/23

**2/2377

**2/7177

% 78 /39

اثر میانجی دارد

 ، VAF >% 22میانجی نیست؛  % 22>VAF< %92میانجی جزئی ؛  ، VAF >% 92میانجی کامل

واریانس تبیین درگیری شغلی با میانجی استقالل ( ) VAFنیز مورد آزمون قرار گرفت  .براساس روش Shout and Bolger
) ، ( 2222مقدار  VAFبرابر  2 /7839است .این آزمون نیز اثر میانجی استقالل شغلی بین خودکار آمدی و درگیری شغلی را
تایید می کند چون مقدار  VAFبیشتر از  22درصد است  .ازسوی د یگر چون مقدار ( ) VAFدر فاصله بین  22درصد و 92
(  )%22 >VAF< %92درصد قرار دارد .بنابراین استقالل شغلی در رابطه بین خودکار آمدی با درگیری شغلی نقش میانجی
جزئی دارد  .ضرایب استاندارد مسیرهای به صورت P=2 /79

و  T=2 /22و A=2 /23

می باشد و اثر غیرمستقیم از رابطه

زیر بدست می آید :
 = P × T =/79 ×2 /22 =2 /2277اثر غیرمستقیم
 = A + P × T= 2 /23 +2 /2277 = 2 /7177اثر کل
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=VAF

=2 /7839 ×122 =78 /39

=

فرضیه شماره  :1استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و
بیگانگی شغلی نقش میانجی دارد.
برای آزمون فرضیه ،براساس روش هایر و همکاران (  ) 2217از اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای
هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و بیگانگی شغلی تحلیل شد .شکل زیر اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین
خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی را نشان می دهد  .تحلیل مستقیم نشان میدهد
رابطه بین رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی معنادار است ( ) 2 /23
بنابراین  ،با توجه به نمودار هایر و همکاران (  ) 2212این اثر معنادار است و می توان نتیجه گرفت که استقالل شغلی در رابطه
بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و درگیری شغلی نقش میانجی دارد.

استقاللل
0/58

ل شغلی

/48
0
=P

0 /36
=A

بیگانگی

خودکارآمد
ی

شغلی

شکل  1اثر میانجی استقالل شغلی در رابطه بین خو دکارآمدی اعضای هیات علمی و بیگانگی شغلی

جدول  1اثر میانجی استقالل شغلی بین خودکار آمدی و بیگانگی شغلی
اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

VAF

نتیجه

**2/23

**2/2377

**2/7177

2/227

اثر میانجی دارد

 ، VAF >% 22میانجی نیست؛  % 22>VAF< %92میانجی جزئی ؛  ، VAF >% 92میانجی کامل
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واریانس تبیین درگیری شغلی با میانجی استقالل ( ) VAFنیز مورد آزمون قرار گرفت  .براساس روش Shout and Bolger
) ، ( 2222مقدار  VAFبرابر  2 ./7312است .این آزمون نیز اثر میانجی استقالل شغلی بین خودکار آمدی و درگیری شغلی را
تایید می کند چون مقدار  VAFبیشتر از  22درصد است  .ازسوی دیگر چون مقدار ( ) VAFدر فاصله بین  22درصد و 92
(  )%22 >VAF< %92درصد قرار دارد .بنابراین استقالل شغلی در رابطه بین خودکار آمدی با درگیری شغلی نقش میانجی
جزئی دارد  .ضرایب استاندارد مسیرهای به صورت  P=2 /79و  T=2 /19و A=2 /31می باشد و اثر غیرمستقیم از رابطه زیر
بدست می آید :
 = P × T =/79 ×2 /19 =2 /2997اثر غیرمستقیم
 = A + P × T= 2 /31 +2 /2997 = 2 /1397اثر کل
=VAF

=

=2 /7312 ×122 =73 /12

بحث و نتیجه گیری
این تحقیق درصدد یررسی آزمون نقش میانجی استقالل شغلی درک شده در رابطه ی بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی با
فرسودگی ،درگیری و بیگانگی شغلی بود و در راستای این هدف سه فرضیه ارائه شد  .یافته های تحقیق نشان می دهد که
استقالل شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی وفرسودگی شغلی میانجی ندارد ولی استقالل شغلی در رابطه
بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی درگیری شغلی و بیگانگی شغلی نقش میانجی دارد.
تایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی اعضای هیات علمی بر درگیری شغلی درک شده توسط اعضای هیات
علمی تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنی داری از طریق متغیر میانجی استقالل شغلی درک شده دارد .نتایج این فرضیه با
پژوهش های هارتر و همکاران (  ،) 2223لوپزو همکاران (  ،) 2221کالمگلو و کسکین (،) 2221طالیی ،مخبر ،محمدنژاد و ثمری
(  ) 1399همسو می باشد .همچنین قنبری و اسکندری و فرهادی(  ) 1381بررسی تاثیر استقالل شغلی کارکنان بر ارتقای
عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی پرداختند .نتایج نشان دادند که :اثر مستقیم
استقالل شغلی بر یادگیری فردی ،یادگیری سازمانی ،عملکرد فردی و عملکرد سازمانی مثبت و معنادار می باشد .به عالوه،اثر
غیرمستقیم استقالل شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجیگری یادگیری فردی مثبت و معنادار است .افزون بر این ،اثر
غیر مستقیم استقالل شغلی بر عملکرد فردی و سازمان ی با میانجیگری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار می باشد .بر اساس
یافته های تحقیق ،مدیران سازمان ها می توانند در فرایند حمایت از استقالل شغلی کارکنان بر مکانیسم های یادگیری فردی
و سازمانی تمرکز نمایند و از این طریق عملکردهای فردی و سازمانی را ارتقاء دهند.
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نتا یج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی اعضای هیات علمی بر فرسودگی شغلی درک شده توسط اعضای هیات
علمی تاثیر غیرمستقیم منفی و معنی داری از طریق متغیر میانجی استقالل شغلی درک شده دارد .نتایج این فرضیه با پژوهش
های هارتر و همکاران (  ،) 2223ابوالرباب (  ،) 2227قنبری و اسکندری و فرهادی(  ، ) 1381ذاکری و بدری (  ،) 1381شریفی و
طالبی بدری(  ) 1387همسو می باشد .همچنین نتایج بوریوکس (  ) 2217به مطالعه اثر تعاملی نظارت نامناسب بر رابطه بین
پاسخ گویی و پیامدهای شغلی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش پاسخگویی زمانی به افزایش استرس شغلی منجر
خواهد شد که کارکنان سطح باالیی از نظارت نامناسب را گزارش کنند.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی اعضای هیات علمی بر بیگانگی شغلی درک شده توسط اعضای هیات
علمی تاثیر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی استقالل شغلی درک شده دارد .فرضیه حاضر با پژوهش های قنبری و
اسکندری و فرهادی(  ،) 1381ذاکری و بدری (  ،) 1381شریفی و طالبی بدری(  ،)1387حسن نیا ،صدق پور و دماوندی( ) 1383
همسو می باشد .وانگ و هو(  ) 2211در پژوهشی با موضوع رفتارهای تسهیم دانش کارکنان براساس دیدگاه استقالل شغلی به
ای ن یافته رسیدند که استقالل شغلی شامل رضایت مندی فردی( کمک و یاری همکاران) و منافع سازمانی(نیل به هدف و رشد
سازمان) بر رفتارهای تسهیم دانش سازمانی تاثیر دارند.
پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران و مسئوالن دانشگاه استقالل شغلی اساتید را افزایش دهند به نظر می
رسد که ساختار سازمانی این دانشگاه در روابط بین اساتید با مدیران و مسئوالن دانشگاه از نوع سلسله مراتبی است و ساختار
این دانشگاه از نوع مکانیکی که باعث کاهش استقالل شغلی آنها شده است لذا مدیران این دانشگاه در جهت اعمال مدیریت
مشارکتی آموزش های الزم را ببیند و در این زمینه آموزش رهبری تحولی به مدیران دانشگاه الزم است تا از این طریق هم
استقالل شغلی اساتید و هم خودکار آمدی آنها افرایش یابد که منجر به تولیدات علمی با کیفیت و خالقیت شود  .مهم ترین
محدودیت تحقیق حاضر کمی بودن می باشد که نمی تواند به طور دقیق ابعاد مساله را شناسایی کند لذا به سایر محققان برای
انجام این تحقیق توصیه می شود که از روش کیفی ( انجام مصاحبه ،گروه های کانونی ) یا آمیخته ( کیفی و کمی ) استفاده
شود  .محدودیت دیگر تحقیق حاضرمحدود بودن نمونه تحقیق به اعضای هیات علمی دانشگاه هنر تبریز است لذا در تعمیم
نتایج به اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید احتیاط کرد.
سپاس
با تشکر از همه ی کسانی که مارا درتدوین این تحقیق یاری نمودند.
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