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Abstract
The key role of human resources in the growth, development, and sustainability of organizations
is obvious. Thus, the coaches of various sport federations – as the most important human
resources of these federations – have a crucial role in the development and improvement of
sports fields. The purpose of this study was to examine the effect of social capital (as an
instrument to increase the quality of life) on professional burnout in the light of the moderating
role of demographic variables among coaches of various sport federations. The study adopted a
descriptive-correlational research method. The statistical population was comprised of all elite
coaches of the Iranian federations of swimming, taekwondo, and badminton, out of which 223
individuals were selected based on Morgan’s table and through simple random sampling
method. In order to analyze the data, KMO and Spearman tests as well as structural equation
modeling were run in SPSS 25 and PLS2.8.3 software packages, respectively. The results
showed that although the moderating factors of gender, marital status, education, and experience
do not have significant effects on professional burnout, the moderating variable of age has a
negative significant effect on the relationship between social capital and professional burnout.
Moreover, the model was found to have good fitness. Professional burnout afflicts huge costs on
organization’s human resources and brings about financial, physical, and mental damages in
organizations. Based on the study findings, it is suggested that sports federations pay attention to
social capital variables to reduce the burnout in their coaches. It is noteworthy that due to the
high rates of stress among the coaches, the federations addressed in this study should provide
conditions for the earlier retirement of their coaches.
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بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر تحلیلرفتگی با توجه به نقش
تعدیلگر متغیرهای جمعیتشناختی و سازمانی
(مورد مطالعه :مربیان نخبة فدراسیونهای ورزشی)
شعله خداداد کاشی ،1رقیه سرالب ،2زهرا علیپور نادینلویی
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 .1استادیار ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت 1401/01/16 :ـ تاریخ پذیرش)1401/04/04 :

چکیده
اهمیت منابع انسانی در رشد و توسعه و بقای سازمانها بسیار روشن است .مربیان فدراسیونهای ورزشی در مقام مهمترین سرمایة
انسانی نقش کلیدی و محوری در توسعه و ارتقای رشتههای ورزشی دارند .هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی ،به مثابة
وسیلهای برای افزایش کیفیت زندگی ،بر فرسودگی شغلی ،با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیرهای دموگرافیک ،در مربیان فدراسیونها
بود .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش را مربیان نخبة فدراسیونهای شنا و تکواندو و بدمینتون به
تعداد  223نفر تشکیل دادند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از
آزمون کیاماُ اسپیرمن با کمک نرمافزار اسپیاساس  25و معادالت ساختاری با نرمافزار پیالاس  2،8،3استفاده شد .نتایج نشان داد
بهرغم اینکه متغیرهای تعدیلگر جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،و تجربه اثر معناداری بر تحلیلرفتگی شـغلی ندارند ،متغیر سن اثر منفی و
معنادار تعدیلگر بر رابطة بین سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی دارد .همچنین مدل از برازش مناسبی برخوردار بود .فرسودگی شغلی
هزینههای کالنی برای سازمانها از نظر نیروی انسانی در بر دارد که موجب ضرر و زیان مالی و جسمی و روانی در سازمانها میشود.
بر اساس یافتههای مطالعه ،پیشنهاد میشود فدراسیونهای ورزشی با ایجاد بستر افزایش سرمایه اجتماعی زمینه کاهش تحلیل رفتگی
مربیان نخبه را فراهم آورند ،بعالوه به دلیل تایید نقش تعدیلگر سن در مدل تحقیق ،فدراسیونهای منتخب شرایط را برای بازنشستگی
مربیان خود در سنین پایینتر مهیا کنند.

کلیدواژگان
تحلیلرفتگی شغلی ،سرمایة اجتماعی ،فدراسیون ورزشی ،مربی.
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مقدمه
اهمیت منابع انسانی در رشد و توسعه و بقای سازمانها بسیار روشن است (نعمتی و نویدی
 .)44 :1395سرمایة اجتماعی یک سرمایة اثرگذار و مهم در کنار سرمایة انسانی و مالی و اقتصادی
در سازمانها و جوامع است .این مفهوم در جامعهشناسی جدید است و با سرمایة انسانی ارتباط
بسیار نزدیک دارد و در واقع مهمترین منبع سازمانها به شمار میرود (مهاجران و همکاران :2018
 .)40سرمایة اجتماعی یک دارایی است ( .)Barron et al. 2019: 188فریس 1و همکارانش ()2017
سرمایة اجتماعی را مجموعهای از اطالعات ،اعتماد ،هنجارها ،و آیینهای روابط متقابل در شبکة
اجتماعی تعریف میکنند .بـا وجـود سرمایة اجتماعی در هــر جامعــه حــس اطمینــان و
انســجام و همبستگی پدید میآید و با افزایش اعتماد به نقش ناشــی از حمایــت اجتمــاعی و
نیــز حمایــت روانــی و کنترلهـای غیـررسـمی بـر رفتارهـا سـالمت ارتقـا مییابد؛ درحالیکه
با کاهش مشارکت ناشی از کاهش سرمایة اجتماعی ،آسیبها و جرایم اجتماعی و بیاعتمادی و
همچنین بیماری افزایش مییابد (چالشگر کردآسیابی و همکاران  .)195 :1399منشأ سرمایة
اجتماعی را برخی ساختار اجتماعی و برخی دیگر ویژگیها یا هنجارهای اجتماعی میدانند .نتیجه
و اثر سرمایة اجتماعی به طور کلی تقویت هماهنگی و همکاری بین افراد گروه و سازمان با
یکدیگر است که به صورت منبع مولد مزیت یا بازدهی در روابط اجتماعی از آن نام برده میشود
(به نقل از صفری گرایلی و رضایی پیتهنویی .)63 :1399
مربیان فدراسیونهای ورزشی در جایگاه مهمترین سرمایة انسانی نقش کلیدی و محوری در
توسعه و ارتقای رشتههای ورزشی دارند و بدون حضور آنها موفقیت و پیشرفت ورزشی حاصل
نخواهد شد .همچنین در زمینههای علمی رو به رشد در ارتباط با فرسودگی در ورزش دیدگاه
مربیان بهندرت نمایان میشود .بهعالوه ،اکثر مطالعات منتشرشده دربارة فرسودگی شغلی به دیدگاه
ورزشکاران پرداختهاند .بنابراین ،بررسی تحلیلرفتگی شغلی آنها با متغیرهای اثرگذاری چون
سرمایة اجتماعی در فدراسیونهای ورزشی بسیار حائز اهمیت است .اهمیت و نقش شغل در
زندگی افراد بر کسی پوشیده نیست .همچنین پدیدة استرس و فشار روانی بخش جداییناپذیر
1. Ferris
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زندگی شغلی و حرفهای افراد است .فعالیتهای ناکافی مداوم یا فقدان بهبودی قبل یا بعد از این
موقعیتهای استرسزا میتواند به نقص کنار آمدن با واکنشهای عاطفی و جسمی و روانی منجر
شود ( .)Kallus 2016: 28از این رو ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که بین
سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی در مربیان نخبة فدراسیونهای ورزشی با نقش تعدیلگری
متغیرهای جمعیتشناختی و سازمانی چه رابطهای وجود دارد؟ امید است نتایج پژوهش حاضر
بتواند کمک شایانی در این زمینه بکند.
مبانی نظری
سرمایة اجتماعی به بعضی ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند اعتماد و هنجارها و شبکههایی اشاره
دارد که قادرند اجتماع را بهبود بخشند .این سرمایه از روابط و تعاملهای بین افراد به وجود
میآید .در تعریف دیگری سرمایة اجتماعی منبعی است که در ساختار اجتماعی قرار دارد و برای
اعمال و اهداف سودمند در دسترس است یا تجهیز میشود (به نقل از نصر اصفهانی و همکاران
 .)113 :1395عالوه بر این سرمایة اجتماعی از طریق تقویت هنجارهای غیررسمی و افزایش
اعتماد بین شبکههای اجتماعی اثربخشی جمعی و شغلی را در کارکنان افزایش میدهد و نهادهای
شغلی را به توسعه و بهبود سازمانی وامیدارد (خضری و همکاران  .)40 :1398دای 1و همکارانش
( )2015نوآوری و جسارت شغلی و توسعة آن را منوط به تقویت سرمایة اجتماعی میدانند.
رابرت پاتنام شبکهها و هنجارهای معاملة متقابل و اعتماد اجتماعی را عناصر سرمایة اجتماعی
معرفی کردهاند و جیمز کلمن عوامل کمک ،ایدئولوژی ،اطالعات ،و هنجارها را سبب ایجاد و
گسترش سرمایة اجتماعی دانسته است .در یک تحقیق پیمایشی دربارة اندازهگیری سرمایة
اجتماعی در پنج ناحیة محلی در استرالیا هشت عنصر شناسایی و تعریف شده است :مشارکت در
جامعة محلی ،فعالیت گسترده در بطن جامعه ،احساس اعتماد و امنیت ،ارتباطات همسایگی و
دوستانه و خانوادگی ،پذیرش و تحمل تفاوتها ،ارزش زندگی ،ارتباطات کاری .این عناصر جهت
سنجش سرمایة اجتماعی در استرالیا به کار گرفته شده است.
مروری اجمالی بر مطالب فوق نشاندهندة این واقعیت است که دانشمندان و محققان از یک
1. Dai
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الگوی منظم برای مطالعة سرمایة اجتماعی تبعیت نکردهاند و هر یک از این افراد با توجه به جامعة
مورد مطالعه به برخی از اجزا و عناصر سرمایة اجتماعی پرداختهاند ،با این حال نقطه اشتراک همة
الگوها فضایل اخالقی؛ در ادبیات سازمانی همان رفتار شهروندی سازمانی ،و اعتماد است (ارقند و
همکاران .)1393
از دیگر سو ،یکی از مسائل عمدهای که همة سازمانها ،از جمله سازمانهای دولتی ،با آن
روبهرو هستند و میتواند کارایی کارکنان و در نتیجه بهرهوری سازمانها را تحت تأثیر قرار دهد
موضوع فرسودگی شغلی است .فرسودگی شغلی عوارض متعددی بر زندگی فردی و اجتماعی و
سازمانی اشخاص بر جای میگذارد که مهمترین آنها غیبتها و تأخیرهای متوالی در دوران
خدمت و تعارض و تضاد سازمانی و بینفردی با همکاران و شکایات مختلف روانشناختی است
(کوهی  .)78 :1399فشار روانی شدید ناشی از ماهیت یا نوع یا وضعیت نامناسب کار و تبعیض و
یکنواختی کسالتبار همگی به پیدایش حالتی در کارکنان منجر میشود که تحلیلرفتگی نامیده
شده است (خدابخشی و همکاران  .)49 :1398طبق تئوری تناسب بین فرد و محیط کار ،عوامل
سازمانی نقش مهمی در شکلگیری تحلیلرفتگی شغلی دارند .تحلیلرفتگی شغلی در بلندمدت
موجب فشار روانی برای فرد میشود؛ طوری که میتوان یکی از علل اصلی تحلیلرفتگی شغلی را
عدم تناسب بین فرد و محیط کارش دانست .پژوهشهای بسیار دربارة ارتباط سرمایة اجتماعی و
تحلیلرفتگی شغلی انجام پذیرفته است.
پیشینة پژوهش
هاسمن 1و همکارانش ( )2019در مطالعة خود فرایند فرسودگی شغلی هشت مربی نخبة فوتبال را
سه بار در مدت دَه سال پیگیری کردند .هفت نفر از این مربیان نمرة خستگی خود را کاهش دادند.
همة مربیان در طول مصاحبهها اعالم کردند که برای مدیریت تعادل کار و زندگی خود تالش
میکنند ،برخی ساعتها بیش از حدّ کار میکردند ،برخی در مدیریت درخواستهای در تضاد با
نقش مشکل داشتند ،و برخی با فشارهای خارجی دست به گریبان بودند .آنها دور شدن از

1. Hassmen
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مربیگری در سطح نخبگان را به عنوان یک گزینه برای بهبود شرایط بیان کردند .همچنین داویس

1

و همکارانش ( )2019به بررسی کاهش خطر فرسودگی شغلی ورزشکاران :مالحظات روانیـ
اجتماعی ،فرهنگیـ اجتماعی ،و فردی برای مربیان پرداختند و ویژگیهای فردی (جنس ،سن،
سطح ورزش) و عوامل فرهنگیـ اجتماعی (نوع ورزش) را به منزلة تعدیلکنندة این رابطه بررسی
کرده است .یافتهها حاکی از اثر متقابل معنادار برای جنسیت و سن بود .نتایج پژوهش کوهی
( )1399حاکی از آن بود که الگوی ساختاری فرسودگی شغلی بیانکننده آن است که سرمایة
اجتماعی و سرمایة روانشناختی و جوّ سازمانی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلیاند.
همچنین نتایج تحقیق رنجبر و همکارانش ( )1396نشان داد بین سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی
شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان میناب رابطة معنادار وجود دارد .یافتههای خضری و
همکارانش ( )1398در فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی و علمکرد شغلی حاکی از ناهمگنی
اندازة اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی بود .یافتههای حاصل از سیزده پژوهش
نشان داد اندازة اثر کلی سرمایة اجتماعی بر عملکرد شغلی معادل  0/474است و میتواند در
مجموع  47درصد از تغییرات عملکرد شغلی را تبیین و پیشبینی کند .یافتههای ارقند و
همکارانش ( )1393نشـان داد بین سرمایة اجتماعی با تحلیلرفتگی شغلی معلمان رابطة منفی و
معنادار وجود دارد و با افزایش میزان سرمایة اجتماعی تحلیلرفتگی شغلی این افراد کاهش
مییابد .همچنین ابعاد اعتماد بینفـردی و اعتمـاد سـازمانی و شـهروندی سازمانی مهمترین ابعاد
در پیشبینی تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیالن بـه شـمار مـیروند .جشوقانی
( )1392رابطة بین اعتماد درونسازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان را مورد
تحقیق قرار داد .نتایج نشان داد بین اعتماد درونسازمانی و ابعاد تعهد شغلی رابطة مثبت و معنادار
وجود دارد و مؤلفة پایبندی به ارزشهای کار پیشبینیکنندة اعتماد درونسازمانی است.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر کاربردی و از نوع تحلیلی همبستگی است .جامعة آماری پژوهش حاضر مربیان
نخبة فدراسیونهای شنا و تکواندو و بدمینتون بودند به تعداد  223نفر که با روش نمونهگیری
1. Davis
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تصادفی انتخاب شدند .پس از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامههای سرمایة اجتماعی،
تحلیلرفتگی ،و اطالعات دموگرافیک از مدلسازی معادالت ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و
تحلیل مسیر برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون کیاماُ اسپیرمن با
کمک نرمافزار اسپیاساس  25و معادالت ساختاری با نرمافزار پیالاس  2،8،3استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی آزمودنیهای تحقیق نشان داد در متغیر جنسیت مردان  86/1درصد و زنان 13/9
درصد جامعة آماری را تشکیل میدهند .در متغیر تأهل  162نفر ( )%72/6متأهل و  61نفر ()%27/4
مجرد بودند .در متغیر سن بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی  31تا  40سال به تعداد  68نفر ()%30/5
و کمترین فراوانی مربوط به ردة سنی باالی  51تا  60سال به تعداد  45نفر ( )%20/2بود .در متغیر میزان
تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس با  105نفر ( )%47/1و کمترین فراوانی مربوط به دکتری
با  8نفر ( )%3/6بود .در متغیر میزان سابقة فعالیت نیز بیشترین فراوانی مربوط به  16تا  20سال با 66
نفر ( )%29/6و کمترین فراوانی مربوط به  1تا  5سال با  10نفر ( )%4/5بود.
قبل از وارد شدن به مرحلة آمار استنباطی و آزمون فرضیهها ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
به منظور بررسی وضعیت نرمال بودن دادهها استفاده شد .نتایج جدول  1نشان میدهد که توزیع
متغیرهای تحقیق نرمال نیست ( .)P>0/05بنابراین از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف

متغیرها

کولموگروف اسمیرنوف

معناداری

نتیجه :توزیع داده

تحلیلرفتگی شغلی

0/154

0/000

نرمال نیست

فرسودگی عاطفی

0/119

0/000

نرمال نیست

بازده عملکرد

0/072

0/007

نرمال نیست

تهی شدن از ویژگیهای شخصی

0/155

0/000

نرمال نیست

سرمایة اجتماعی

0/053

0/010

نرمال نیست

اعتماد بینفردی

0/087

0/000

نرمال نیست

اعتماد سازمانی

0/094

0/000

نرمال نیست

شهروندی سازمانی

0/077

0/003

نرمال نیست

مشارکت سازمانی

0/074

0/005

نرمال نیست
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قبل از اجرای تجزیهوتحلیل عاملی از آزمون  KMO1برای تعیین کفایت نمونهگیری استفاده
شد .از آزمون بارتلت برای تعیین ارتباط گویهها با مؤلفهها و فراهم کردن مبنایی معقول برای
تجزیهوتحلیل عوامل استفاده شد (جدول  .)2ضمن رعایت پیشفرضهای آزمون ،نتایج قابلیت
استفاده از تحلیل عاملی را تأیید کرد.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل عاملی آزمون بارتلت و KMO

پرسشنامه
متغیرهای تحقیق

آزمون

مقدار

آزمون KMO

0/785

آزمون بارتلت

712/817

معناداری
0/000

از آنجا که مقدار شاخص  KMOبرابر  0/785و مقدار آزمون بارتلت برابر  712/817است،
تعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با معادالت ساختاری کافی است .مقدار معناداری
( )0/000کوچکتر از  0/05است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی
مناسب است .در ادامه برای بررسی برازش و نیکویی مدلهای اندازهگیری از معیار تحلیل مسیر
(در دو حالت ضرایب بارهای عاملی و  ،)tپایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ ،روایی همگرا ،2نیز
معیارهای  GOF3 ،Q2 ،R2استفاده میشود .بارهای عاملی از طریق محاسبة مقدار همبستگی
سؤاالت یک متغیر با سازة مربوط به خود سؤال محاسبه میشود .اگر این مقدار برابر یا بیشتر از
 ±0/300شود ،بیانگر این مطلب است که واریانس بین متغیر و سؤاالت آن از واریانس خطای
اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده است و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است.
ضرایب مسیر اگر باالی  0/600باشد بدین معناست که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد .اگر
بین  0/300تا  0/600باشد ،ارتباط متوسط است .و اگر زیر  0/300باشد ارتباط ضعیفی وجود دارد
و باید حذف شود تا بررسی سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار نگیرد (شکل .)1
گفتنی است ارزش  )T-Value( Tمعنادار بودن رابطة متغیرها با هم را نشان میدهد .اگر مقدار
 Tبیشتر از  +1/96باشد یعنی رابطة قوی وجود دارد و معنادار است (شکل .)2
1. kaiser-meyer-olkin measure
2. reliability composite, cronbach's alpha, average variance extracted
3. goodness of fit
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شکل  .1ضرایب بارهای عاملی در حالت تحلیل مسیر

شکل  .2نتایج آزمون T

تحلیل هر یک از روابط موجود در مدل طبق ضرایب مسیر و  Tکه در واقع نشاندهندة
فرضیههای تحقیق است به صورت مختصر در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  .3مقادیر مربوط به مدل اندازهگیری در مورد متغیرهای تحقیق و ارتباط آن با یکدیگر

متغیرها

ضریب مسیر

T

معناداری

میزان رابطه

نتیجه

اعتماد بینفردی ← سرمایة اجتماعی

0/931

74/973

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

اعتماد سازمانی ← سرمایة اجتماعی

0/884

60/796

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

شهروندی سازمانی ← سرمایة اجتماعی

0/931

89/857

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

مشارکت سازمانی ← سرمایة اجتماعی

0/880

51/625

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

فرسودگی عاطفی ← تحلیلرفتگی شغلی

0/894

65/271

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

کاهش بازده عملکرد ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/833

2/346

0/019

قوی ،منفی و معنادار

تأیید

تهی شدن از ویژگیهای شخصی ← تحلیلرفتگی شغلی

0/681

11/921

0/000

قوی ،مثبت و معنادار

تأیید

جنسیت ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/222

0/000

0/990

سن ← تحلیلرفتگی شغلی

0/201

1/018

0/309

تأهل ← تحلیلرفتگی شغلی

0/229

0/000

0/995

تحصیالت ← تحلیلرفتگی شغلی

0/035

0/343

0/991

تجربه ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/262

1/476

0/141

نقش تعدیلگری جنسیت ← تحلیلرفتگی شغلی

0/085

0/000

0/993

نقش تعدیلگری سن ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/229

2/171

0/030

نقش تعدیلگری تأهل ← تحلیلرفتگی شغلی

0/260

0/000

0/990

نقش تعدیلگری تحصیالت ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/118

1/012

0/312

نقش تعدیلگری تجربه ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/120

0/762

0/446

سرمایة اجتماعی ← تحلیلرفتگی شغلی

-0/496

5/886

0/000

ضعیف ،منفی و عدم
معناداری
ضعیف ،مثبت و عدم
معناداری
ضعیف ،مثبت و عدم
معناداری
ضعیف ،مثبت و عدم
معناداری
ضعیف ،منفی و عدم
معناداری
ضعیف ،مثبت و عدم
معناداری
ضعیف ،منفی و معنادار
ضعیف ،مثبت و عدم
معناداری
ضعیف ،منفی و عدم
معناداری
ضعیف ،منفی و عدم
معناداری
متوسط ،منفی و معنادار

رد
رد
رد
رد
رد
رد
تایید
رد
رد
رد
تایید

طبق نتایج بهدستآمده از جدول :3
 اعتماد بینفردی ،اعتماد سازمانی ،شهروندی سازمانی ،مشارکت سازمانی اثری قوی و مثبت
و معنادار بر سرمایة اجتماعی دارند (.)P> 0/05
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 فرسودگی عاطفی و تهی شدن از ویژگیهای شخصی اثری قوی و مثبت و معنادار و نیز
کاهش بازده عملکرد اثری قوی و منفی و معنادار بر تحلیلرفتگی شغلی دارند (.)P> 0/05
 هیچیک از متغیرهای دموگرافیکی جنسیت ،سن ،تأهل ،تحصیالت ،و تجربه اثر معنادار بر
تحلیلرفتگی شغلی ندارند (.)P< 0/05
هیچیک از متغیرهای نقش تعدیلگری جنسیت ،نقش تعدیلگری تأهل ،نقش تعدیلگری
تحصیالت ،و نقش تعدیلگری تجربه اثر معنادار بر تحلیلرفتگی شـغلی ندارند ( .)P< 0/05اما
متغیر نقش تعدیلگری سن اثر معنادار بر تحلیلرفتگی شغلی دارد (.)P> 0/05
با توجه به نتایج جدول  ،3مقادیر ضرایب مسیر و  Tگزارششده برای هر یک از متغیرها
بررسی شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد متغیرهایی که مقدارشان از عدد  1/96کمتر است
از مدل نهایی تحقیق حذف خواهند شد ( .)P<0/05متغیرهایی که مقدار  Tآنها از  1/96بزرگتر
است در مدل نهایی خواهند آمد و معنادارند ( .)P> 0/05بنابراین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر،
 Tو نیز اعداد معنادار گزارششده به مدل نهایی شکل  3خواهیم رسید.

شکل  .3مدل نهایی تحقیق
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جدول  .4نتایج آزمونهای پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ ،و روایی همگرا

متغیر

CR

CA

AVE

نتیجه

تحلیلرفتگی شغلی

0/839

0/823

0/664

مطلوب

فرسودگی عاطفی

0/718

0/712

0/552

مطلوب

بازده عملکرد

0/711

0/720

0/505

مطلوب

تهی شدن از ویژگیهای شخصی

0/705

0/728

0/542

مطلوب

سرمایة اجتماعی

0/724

0/742

0/565

مطلوب

اعتماد بینفردی

0/796

0/742

0/739

مطلوب

اعتماد سازمانی

0/808

0/811

0/572

مطلوب

شهروندی سازمانی

0/775

0/735

0/760

مطلوب

مشارکت سازمانی

0/703

0/713

0/543

مطلوب

تعدیلگری سن

0/763

0/720

0/505

مطلوب

همانطور که در جدول  4مشخص است ،مقدار معیارهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و
روایی همگرا برای همة متغیرها آمده است .طبق نتایج جدول  7برای همة متغیرها مقدار پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از  0/70و حاکی از پایایی مناسب مدل است .مقدار روایی همگرا
نیز بیشتر از مقدار  0/50به دست آمده که حاکی از آن است که پرسشنامه اعتبار همگرا دارد و
آزمون آنچه را باید سنجیده میشد سنجیده است.
تحلیلرفتگی شغلی

فرسودگی عاطفی

بازده عملکرد

سرمایة اجتماعی

تهی شدن از

تهی شدن از ویژگیهای شخصی

0/621

0/605

0/683

0/743

اعتماد بینفردی

ویژگیهای شخصی

بازده عملکرد

0/548

0/663

اعتماد سازمانی

فرسودگی عاطفی

0/302

0/752
0/736

سرمایة اجتماعی

0/226

0/131

0/268

0/606

0/711

اعتماد بینفردی

0/166

0/499

0/511

0/584

0/604

0/756

اعتماد سازمانی

0/448

0/139

0/290

0/378

0/369

0/647

0/872

شهروندی سازمانی

تحلیلرفتگی شغلی

0/815

مشارکت سازمانی

متغیر

شهروندی سازمانی

0/355

0/251

0/311

0/417

0/566

0/637

0/629

0/737

مشارکت سازمانی

0/242

0/308

0/245

0/378

0/496

0/465

0/425

0/567

0/711

تعدیلگری سن

0/314

0/421

0/229

0/242

0/326

0/388

0/378

0/470

0/482

تعدیلگری سن

جدول  .5نتایج آزمون روایی واگرا بر اساس روش فورنل الرکر

0/860
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معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشخص میشود میزان رابطة یک سازه با شاخصهایش
در مقایسة رابطة آن سازه با سایر سازههاست؛ طوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی
از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازهها .در روش
حداقل مربعات جزئی و مدلیابی معادالت ساختاری ،این امر با یک ماتریس صورت میگیرد که
خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و قطر اصلی ماتریس جذر
 AVEمربوط به هر سازه است .مقادیر خانههای زیرین و راست قطر اصلی باید از مقادیر قطر
اصلی (جذر  )AVEکمتر باشد ( .)Fornell & Larcker 1981مطابق جدول  5برای همة متغیرهای
تحقیق مقدار قطر اصلی ،که همان جذر  AVEاست ،از خانههای زیرین و راستش بیشتر است و
روایی واگرای مدل بر اساس روش فورنل الرکر تأیید میشود.
جدول  .6معیارهای نیکویی و برازندگی مدل تحقیق
2

متغیر

R2

Q

تحلیلرفتگی شغلی

0/642

0/397

فرسودگی عاطفی

0/275

0/255

بازده عملکرد

0/312

0/259

تهی شدن از ویژگیهای شخصی

0/243

0/389

سرمایة اجتماعی

0/272

0/212

اعتماد بینفردی

0/332

0/255

اعتماد سازمانی

0/417

0/473

شهروندی سازمانی

0/307

0/359

مشارکت سازمانی

0/517

0/353

تعدیلگری سن

0/226

0/309

GOF

0/339

ضریب تعیین  R2معیاری است که میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابستة مدل را بیان
میکند که به وسیلة متغیرهای مستقل تبیین میشود .مقدار  R2تنها برای متغیرهای درونزای مدل
ارائه میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار آن برابر صفر است .هر چه مقدار  R2مربوط به
سازههای درونزای مدل بیشتر باشد برازش بهتر مدل را نشان میدهد .دومین شاخص برازش مدل
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ساختاری شاخص  Q2است .این معیار ،که استون گیسر )1975( 1آن را معرفی کرد ،قدرت
پیشبینی مدل در سازههای درونزا را مشخص میکند .به اعتقاد او مدلهایی که دارای برازش
ساختاری قابل قبولاند باید قابلیت پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داشته باشند؛ بدین معنی
که اگر در یک مدل روابط بین سازهها بهدرستی تعریف شده باشد ،سازهها تأثیر کافی بر یکدیگر
میگذارند و از این راه فرضیهها بهدرستی تأیید میشوند .سومین معیار ،یعنی  ،GOFمربوط به
بخش کلی مدلهای ساختاری است .سه مقدار  0/01و  0/25و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف و
متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است ( )Wetzels et al. 2009و فرمول آن در رابطة  1قابل
مشاهده است:
() 1

در این رابطه  Communalityاز میانگین مقادیر اشتراکی هر عامل درونزای مدل به دست
میآید و  R2میانگین مقادیر مجذور  Rعاملهای درونزای مدل است.
طبق جدول  8مقدار  R2برای همة متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب قرار دارد و بیشتر از
مقدار  0/190به دست آمده است .مقدار  Q2نیز برای همة متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب
قرار دارد .مقدار شاخص  GOFطبق رابطة  1در نهایت  0/339به دست آمد که حاکی از آن است
که مدل از برازش مناسب برخوردار است.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش متغیرهای جمعیتشناختی و سازمانی بر ارتباط
سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی در مربیان نخبة فدراسیونهای ورزشی انجام شد .یافتههای
پژوهش نشان داد اعتماد بینفردی ،اعتماد سازمانی ،شهروندی سازمانی ،و مشارکت سازمانی اثری
قوی و مثبت و معنادار بر سرمایة اجتماعی دارند .نتایج بهدستآمده با نتایج چالشگر کردآسیابی و
همکارانش ( ،)1399آقایی و همکارانش ( ،)1396اسمعیلی و همکارانش ( )1393همسو بود.
اعتماد یکی از عناصر بنیادین تعامل اجتماعی است که در مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش
1. Stone Geisser
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تعیینکننده دارد و پیششرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب میشود (باستانی
و همکاران  .)1387تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای آن با یکدیگر است و مهمترین
راه تسهیل همکاری ،اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر ،و اعتماد میان کارکنان و مدیران سازمان
است (چاوشی  .)1386کاهش اعتماد در سازمان همواره نوعی ترس از برقراری رابطه و نوعی
احساس ناامنی بین اعضا به وجود میآورد که مانع از تقویت رابطه و همکاری و گسترش
تعامالت در سازمان میشود .در نتیجه ،فردگرایی و به دنبال آن منفعتطلبی در سازمان رواج
مییابد .در این مطالعه اطالعات مربوط به  223مربی نخبة فدراسیون تکواندو ،فدراسیون بدمینتون،
و فدراسیون شنا ارزیابی و مشخص شد در فدراسیونهای ورزشی مربیان با اعتماد بینفردی
موجب افزایش سرمایة اجتماعی میشوند .الزم است اشاره شود مفهوم سرمایة اجتماعی سازمانی
بر همکاری و هماهنگی نیروهای انسانی سازمان و هنجارهایی تأکید دارد که همکاری و هماهنگی
را در سازمان افزایش میدهند .همچنین وقتی مربیان درک کنند فرایندهای جذب مربی ،توزیع
منابع و پاداش ،و تسهیل اطالعات در مسیری عادالنه محقق شده و در رفتار بینفردی انصاف
رعایت شده است ،به احتمال زیاد ،رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان میدهند .این موضوع در
تحقیقات کاریکر 1و ویلیامز ( ،)2009بهلولی زیناب و همکارانش ( ،)1389و مرادی و همکارانش
( )1392تأیید شده است .وقتی کارکنان احساس کنند در تصمیمات سازمانی مشارکت داده
میشوند باور خواهند کرد که محیط عادالنه و منصفانه است .این موقعیت میتواند بروز رفتار
شهروندی سازمانی را بهبود بخشد (چگینی گودرزوند و همکاران  .)2011از طرفی گانگلین

2

( )2011رابطة مثبت میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت تأثیر رابطة مبادلة
اجتماعی بین کارکنان و سازمان میداند .کارکنان با احساس بیشتر عدالت نهتنها به رفتارهای درون
نقش و در قالب وظایف توجه میکنند بلکه برای انجام دادن برخی کارهای سازمان ،فراتر از نقش،
رفتارهای خیرخواهانة بیشتری از خود نشان میدهند؛ به این معنی که در صورت وجود رابطة
مبادلة اجتماعی ،به جای دیدگاه صرف اقتصادی بین آنها ،کارکنان به رفتارهای فراتر از نقش روی
میآورند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فدراسیونها با گام برداشتن و تسهیل شرایط
1. Karriker
2. Guangling
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افزایش اعتماد بینفردی ،اعتماد سازمانی ،شهروندی سازمانی ،و مشارکت سازمانی مربیان را یاری
میدهند که با بهرهمندی از مزایای عدالت سازمانی و بینفردی بتوانند محیطی آکنده از رفتار
شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی ایجاد کنند و به مزایای عملکردی حاصل از آن برسند.
دیگر یافتة پژوهش نشان داد که فرسودگی عاطفی و تهی شدن از ویژگیهای شخصی اثری قوی
و مثبت و معنادار بر تحلیلرفتگی شغلی دارد و نیز کاهش بازده عملکرد اثری قوی و منفی و معنادار
بر تحلیلرفتگی شغلی دارد .نتایج بهدستآمده با نتایج خدابخشی و همکارانش ( )1398همسوست.
فرسودگی شغلی عوارض متعددی در زندگی اجتماعی و فردی و سازمان بر جای میگذارد که از
مهمترین آنها غیبت و ترک خدمت ،تأخیرهای متوالی ،شکایات مختلف روانشناختی ،تضاد ،تغیر
شغل ،و تعارضات بینفردی با همکاران است (شاکرینیا و محمدپور .)1389
بهعالوه ،نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی مربیان نخبة
فدراسیون تکواندو ،فدراسیون شنا ،و فدراسیون بدمینتون رابطة منفی و معنادار وجود دارد .در
نتیجه ،با افزایش میزان سرمایة اجتماعی ،تحلیلرفتگی شغلی مربیان نخبه کاهش مییابد .مطالعات
متعدد در این زمینه نتایج یکسانی را نشان داد .مثالً رنجبر و همکارانش ( )1396نشان دادند بین
سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان میناب رابطة معنادار وجود
دارد .یافتههای خضری و همکارانش ( )1398در فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی و علمکرد
شغلی نیز تأییدی بر این رابطه و همچنین حاکی از ناهمگنی اندازة اثر و عدم سوگیری انتشار
مطالعات مورد بررسی بود.
دیگر نتیجة مهم این مطالعه تأثیر متغیر سن بر ارتباط بین متغیر سرمایة اجتماعی و
تحلیلرفتگی بود؛ به این صورت که هیچیک از متغیرهای دموگرافیکی جنسیت ،سن ،تأهل،
تحصیالت ،و تجربه اثر مستقیم و معنادار بر تحلیلرفتگی شغلی نداشتند .این شرایط در نقش
تعدیلگری متغیرهای دموگرافیکی جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،و تجربه نیز بررسی و مشخص شد
هیچیک از آنها اثر معنادار بر ارتباط دو متغیر تحلیلرفتگی شـغلی و سرمایة اجتماعی ندارند؛
درحالیکه فقط متغیر سن نقش تعدیلگری منفی معنادار بر ارتباط بین سرمایة اجتماعی و
تحلیلرفتگی شغلی داشت .یعنی با افزایش سن تأثیر این دو متغیر مثبت میشود؛ به این ترتیب که
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با افزایش سرمایة اجتماعی تحلیلرفتگی افزایش مییابد .این نتیجه با نتایج تحقیق داویس 1و
همکارانش ( ،)2019مصطفوی و قاسمینژاد ( ،)1391طباطبایی و همکارانش ( ،)1396اسکندرنژاد
و عابدینی ( )1393همسوست .داویس و همکارانش ( )2019به بررسی کاهش خطر فرسودگی
شغلی ورزشکاران (مالحظات روانیـ اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فردی برای مربیان) پرداختند.
همچنین ویژگیهای فردی (تفاوتهای جنسی و سنی و سطح ورزشی) و عوامل فرهنگی
اجتماعی (نوع ورزش) را به منزلة تعدیلکنندة این رابطه بررسی کردند .در برخی از مطالعات
یافتهها حاکی از اثر متقابل معنادار برای جنسیت و سن بود .درحالیکه در این مطالعه تأثیر نقش
جنسیت تأیید نشد .ماسالچ 2و همکارانش ( )1996نیز بر آناند که متغیر دموگرافیک جنسیت
پیشبینیکنندة مهمی برای تحلیلرفتگی شغلی زنان نیست .زیرا در برخی پژوهشها میزان
تحلیلرفتگی شغلی زنان بیشتر است و در برخی دیگر میزان تحلیلرفتگی مردان بیشتر هست .کیلی

3

و همکارانش ( )1999در بررسی نمونهای از مربیان زن و مرد تنیس دانشگاهی نشان داد این افراد از
تحلیلرفتگی مشابه با مشاغل کمکی در آموزش رنج میبرند .همچنین زنان استرس بیشتری نسبت به
مردان داشتند .نکتهای که در مورد این مطالعه قابل تأمل است و شاید بتوان دلیل عدم تأثیر متغیر
جنسیت را به آن نسبت داد دو عامل جدا بودن فضاهای کاری مربیان خانم و آقا در ایران و
ویژگیهای شغلی این مربیان (رشتههای ورزشی انفرادی) است که از دیدگاه روانی شرایط یکسان
فرسودگی را برای آنها ایجاد کرده است .در ارتباط با ویژگیهای شغلی مربیان (رشتة ورزشی)
باید توجه داشت که به دلیل ماهیت شغل مربیگری مربیان شنا و مربیان بدمینتون و مربیان تکواندو
مستعد قرار گرفتن در معرض فشار روانی و جسمانی باالیی هستند که با افزایش فشارهای مختلف
ناشی از شرایط فیزیکی کار بر افراد فرد بهتدریج دچار تحلیلرفتگی و فرسودگی در شغل میشود.
همچنین شیوع تحلیلرفتگی تعادل زیستی فرد را بر هم میزند و در نتیجه کارایی و بهرهوری و در
نهایت اثربخشی فردی و سازمانی را مختل میسازد .از آنجا که محیط حرفهای ،نوع کار ،افراط و
تفریط در کار ،چگونگی تطبیق فرد با محیط کار ،و بسیاری از عوامل دیگر منابع فشارهای کار
1. Davis
2. Maslach
3. Kelley
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حرفهای است و این عوامل فشارهای مزمن و شدید و خستگی زیادی را برای مربیان به همراه دارد،
ویژگی ایجاد فرسودگی سریعتر در شغل مربیگری میتواند یکی از عمدهترین مشخصههای این
شغل باشد .به طور کلی ،مربیگری به سبب فشارهای مختلف و شرایط آن تنشزا است و به دلیل
شرایط سخت کاری و فرسودگی شغلی برخی مربیان تصمیم به ترک آن میگیرند (محمدزاده و
همکاران  .)1391نظر به اینکه مربیان در هر جامعه اصلیترین و سنگینترین وظیفه را در رشد و
تعالی ورزش و ورزشکاران جامعه بر عهده دارند ،ویژگیهای روانی آنها تأثیر بسزایی بر عملکرد
آنان دارد .اسکندرنژاد و همکارانش ( )1391به مقایسة میزان فرسودگی شغلی بین مربیان رشتههای
کاراته و شنا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اکثر مربیان رشتههای ورزشی کاراته و شنا
کموبیش فرسودگی شغلی تجربه میکنند .ولی میزان شیوع این نشانگان در مربیان این رشتهها
متفاوت است که تأثیر شرایط خاص کاری و ماهیت رشتههای ورزشی گوناگون بر شیوع فرسودگی
شغلی را نشان میدهد.
به عنوان نتیجه میتوان گفت بر اساس مدل مطالعه سرمایة اجتماعی تأثیر معنادار بر فرسودگی
شغلی مربیان فدراسیونهای مورد مطالعه دارد؛ به این معنی که با افزایش سرمایة اجتماعی سازمانی
افراد فرسودگی شغلی کاهش مییابد .بنابراین میتوان به عوامل سرمایة اجتماعی مانند اعتماد بین
فردی و سازمانی و رفتار مشارکتی و شهروندی سازمانی به عنوان عواملی در جهت کاهش
فرسودگی شغلی افراد اشاره کرد .ولی الزم است توجه شود از بین همة متغیرهای دموگرافیک و
سازمانی این مطالعه تنها متغیر سن متغیری است که بر هر دو متغیر سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی
تأثیر دارد و به عنوان متغیر ضعیفکنندة ارتباط توانسته است وارد رابطه شود .زیرا متغیر سن به
عنوان یک متغیر مهم و تعدیلگر نقشی منفی و معنادار بر این رابطه دارد؛ به این معنی که با افزایش
سن افراد این رابطه ضعیفتر میشود .از طرفی متغیرهای دیگر مطالعهـ مانند سابقة شغلی،
تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سابقة ورزشیـ با اینکه تعدادی از آنها در مطالعات گذشته تأثیری
معنادار بر سرمایة اجتماعی و تحلیلرفتگی شغلی داشتهاند نتوانستند در این رابطه نقش بازی کنند؛ به
این معنی که تأثیری بر شدت و ضعف رابطه نداشتند .بنابراین ،الزم است نقش متغیر سن به عنوان
یک متغیر بیولوژیک بر شکلگیری ارتباط بین متغیرهای روانی و اجتماعی جدّی گرفته شود؛ بهویژه
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در سازمانهای ورزشی که مربیان آنها از سطح اضطراب باالتری رنج میبرند .گفتنی است نقش
متغیرهای اعتماد بینفردی و شهروندی سازمانی در شکلگیری سرمایة اجتماعی و متغیر فرسودگی
عاطفی در شکلگیری فرسودگی شغلی در این مطالعه الزم است مورد توجه قرار گیرد .زیرا مربی در
شغل خود در بیشتر مواقع خود را در شکستها تنها میبیند ،این موضوع به تدریج باعث کمرنگ
شدن دلچسبی و مطلوبیت شغل مربیگری خواهد شد؛ رفتار و گفتار اطرافیان حالت طعنهآمیز برای
شخص پیدا میکند ،که در این شرایط اعتماد بینفردی و رفتار خیرخواهانة شخص و همکاران
میتواند به عنوان یک عامل مثبت در کاهش این احساس نقش بازی کند.
پیشنهاد
با توجه به اینکه فرسودگی شغلی میتواند هزینههای کالنی برای سازمانها از نظر کاهش کارآیی
نیروی انسانی در بر داشته باشد و با توجه به یافتههای این مطالعه پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن
شرایط افزایش سرمایة اجتماعی در سازمانها ،که باعث تسهیل شکلگیری اعتماد بین فردی و
سازمانی و شهروندی سازمانی و مشارکت سازمانی مربیان میشود ،شرایط برای کاهش میزان
تحلیلرفتگی مربیان ایجاد شود .البته همواره باید در نظر داشت که نقش بیولوژیک افزایش سن بر
تحلیلرفتگی شغلی نقشی انکارناپذیر است که در این مطالعه نقش منفی آن تأیید شد.
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