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چکیده 
فرسودگی شغلی به علت تبعات فردی و اجتماعی آن همواره موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و
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ادراکشده ،تعهد سارمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب  0/781 ،0/904و  0/908بهدست آمد .فرضیههای
پژوهش به کمک مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شدند .طبق نتایج ،بیعدالتی ادراکشده تأثیری
مستقیم ،مثبت و معنادار بر فرسودگی شغلی کارکنان دارد؛ از سویی دیگر تعهد سازمانی میتواند موجب
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.1مقدمه

سالمت سازمان تا حد بسیار زیادی متأثر از سالمت جسمی و روانی افراد سازمان است .از
مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی کارکنان آن به اندازه امر تولید
و بهرهوری موردتوجه مدیریت سازمان قرار گیرد (عباس پور .)1388 ،در یک جامعه سالم،
مسئولیت سازمانهای تولیدی منحصر به تولید هر چه بیشتر کاالها و خدمات سودآور نیست و
مدیران سازمانهای چنین جوامعی میدانند که تولید بیشتر محصول مدیریت اثربخش است که
این امر بدون توجه و اعتقاد به سالمت روانی کارکنان حاصل نمیشود .یکی از مفاهیمی که در
پژوهشهای اخیر توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف ساخته است ،از پا در
آوردن ،از رمق افتادن ،بیحالی و رخوت متصدی شغل است که دراصطالح «فرسودگی شغلی»
نامیده میشود (ساعتچی .)1380 ،مسلچ بر این باور است که فرسودگی شغلی میتواند باعث افت
کیفیت ارائه خدمات شود ،عاملی برای دستکشیدن از یک شغل ،غیبت و یا روحیه پایین باشد و
با اختاللهایی همچون خستگی بدنی ،بیخوابی ،رویآوردن به الکل و مواد و مشکالت
خانوادگی و زناشویی ارتباط داشته باشد .نشانگان فرسودگی شغلی ،یک اختالل روانی نیست ولی
به آهستگی در طول زمان گسترش مییابد و ممکن است به یک ناتوانی روانی تبدیل شود
).(Schaufeli et al, 1994

شناخت متغیرهای فزاینده و کاهنده فرسودگی شغلی همچون بیعدالتی ادراکشده و تعهد
سازمانی برای مدیریت سازمانهای کنونی اهمیت بسزایی دارد .عدالت اولین عامل سالمتی
سازمانها محسوب میشود و متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت
سازمانی به عنوان پایه و اساس اثربخشی فرآیندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پی
بردهاند .عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای
شغلی ارتباط دارد ،میپردازد .در عدالت سازمانی شیوهای که باید با کارکنان رفتار شود تا احساس
کنند بهصورت عادالنه با آنها رفتار شده است ،مطرح است (شکرکنو همکاران .)1384 ،اهمیت
عدالت سازمانی به این علت است که ادراک منفی آن از سوی کارکنان میتواند فرسودگی شغلی
را تشدید و محیط کاری را تحملناپذیر کند .از سویی دیگر آگاهی از نگرشهای کارکنان درباره
شغل بهدلیل تبدیل آنها به نیات رفتاری و تأثیرگذاری بر رفتار ،برای مدیران ضروری است.
یکی از نگرشهای سازمانی که در دهههای گذشته مورد عالقه پژوهشگران علوم رفتاری و
مدیریت بوده ،تعهد سازمانی است .تعهد سازمانی ،پیوند افراد با سازمان است که توسط سه عامل
«اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان /تعهد عاطفی»« ،تمایل به تالش زیاد برای
سازمان /تعهد مستمر» و «میل قوی برای باقیماندن در سازمان /تعهد تکلیفی» مشخص
میشود ).(Leach, 2005
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عملکرد سازمانها به صورت انکارناپذیری با کارکنان آن گره خورده است؛ بهطوریکه یکی
از رمزهای اصلی موفقیت سازمانهای پیشروی امروزی کارکنان آن هستند .کارکنان سالم،
بانشاط و خشنود میتوانند به طرز شگفتی سازمان را به جلو پیش برند و منشأ مزیت رقابتی
شوند .یکی از موضوعهایی که سالمت روانی و جسمی کارکنان را تهدید میکند ،فشارهای منفی
محیطهای کاری است که میتواند کیفیت زندگی کاری و شخصی و در نهایت کیفیت زندگی را
مختل کند .یکی از پیامدهای فشارهای روانی ،فرسودگی شغلی است که میتواند اثربخشی
سازمانی را تحتتأثیر قرار دهد .شناسایی عواملی که میتواند موجب فرسودگی شود نیاز به
پژوهشهای بیشتر دارد .یکی از متغیرهایی که میتواند فرسودگی شغلی کارکنان را تشدید کند،
بیعدالتی ادراکشده از سوی آنها است که در پژوهشهای پیشین کمتر به این موضوع
بهعنوان یک متغیر اصلی پرداخته شده و بیشتر جنبهی جانبی داشته است .هدف مقاله حاضر
بررسی تأثیر متغیر بیعدالتی ادراکی بر فرسودگی شغلی بهعنوان متغیر اصلی و در یک محیط
متفاوت با پژوهشهای پیشین است.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

یکی از پیشنیازهای جامعه توسعهیافته ،داشتن سازمانهای توسعهیافته است .مهمترین منبع
برای توسعه هر سازمان نیروی انسانی آن بهشمار میرود؛ تا جایی که از آن بهعنوان «سرمایه
استراتژیک» یاد میشود .یکی از موضوعهایی که در عصر حاضر ،کارکنان سازمانی را با مشکل
مواجه کرده ،فرسودگی شغلی است .در این پژوهش ،سعی پژوهشگران پاسخگویی به این سوال
است که آیا بیعدالتی ادراکشده از سوی کارکنان میتواند بر تعهد سازمانی و همچنین
فرسودگی شغلی آنها تأثیرگذار باشد؟ و همچنین تعهد سازمانی تا چه اندازه میتواند در کاهش
فرسودگی شغلی اثربخش باشد و اثرات بیعدالتی ادراکی را کاهش دهد؟


فرسودگیشغلی.فرسودگی شغلی برای نخستین بار توسط فرویدنبرگر در اواخر دهه ،1960
زمانی که وی عالئم خستگی را در کارکنان خود مشاهده کرد ،تعریف شد .او این پدیده را
«سندروم تحلیل قوای جسمی ـ روانی» نامید که در افراد شاغل در حرفههای کمکرسانی که
زمان زیادی از ساعتهای کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم میگذرانند ،بهوجود میآید
) .(Brooking, 1992در تعریفی دیگر ،دیک ( ،)1992فرسودگی شغلی را خستگی شدید و
احساس مورد سوءاستفاده قرارگرفتن شخص میداند که این نوع خستگی با استراحت و استفاده
از مرخصی نیز برطرف نمیشود .به اعتقاد او فرسودگی شغلی حالتی است که فرد از نظر
شخصیتی خود را کمتر از دیگران تصور کرده و احساس میکند که کار و عمل او موردتوجه قرار
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نمیگیرد ) .(Dick, 1992فرسودگی شغلی ،یک سازه چندبُعدی است که شامل خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و احساس عدمموفقیت فردی است ) .(Maslach and Jackson 1981
تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه جسمی و روحی است که بهواسطه فشارهای شغلی
ایجاد میشود؛ بهگونهای که فردی که قبالً باانگیزه ،پر انرژی ،سرزنده و پرنشاط بوده است،
احساس میکند کار او خستهکننده و بیمعنا شده است .مسخ شخصیت عبارت است از :پاسخ
منفی و سنگدالنه ،عاری از احساس و همراه با بیاعتنایی مفرط به مشتریان و اربابرجوع؛ یعنی
ازدستدادن عالقه و احساسات عاطفی نسبت به مراجعان و یا پاسخگویی به آنان بهصورت
غیرانسانی ) .(McGrath, 1989کاهش موفقیت فردی به این معنا است که فرد احساس
میکند ،عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه
موفقیت واقعی ).)Maslach and Leiter, 2005
امیری و همکاران ( ،)1390وضعیت فرسودگی شغلی را در میان کارکنان بانک موردبررسی
قرار دادند نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان ،مدرک تحصیلی،
استان محل خدمت و سابقهی کار بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر دارند .آقایی و
همکاران ( )1392با استفاده از نظر  10کارشناس و خبره مدیریت منابع انسانی «ایرانخودرو
دیزل» و با استفاده از روش دیمتل نشان دادند فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جوّ
سازمانی تأثیرگذار است .نتایج پژوهشی در میان کارکنان «اداره کل مخابرات زاهدان» نشان داد
که در مقولههای فرسودگی شغلی  15/4درصد کارکنان در معرض خطر قرار داشتند؛ درنتیجه
الزم است مدیران سازمان برنامههایی برای بهبود و ارتقای انگیزه ،رضایت شغلی ،احساس
خودکارآمدی و روابط انسانی در نظر بگیرند (ناستی زایی و همکاران.)1387 ،
چنورت و همکاران ( ،)2013نقش عدالت سازمانی ،فرسودگی شغلی و تعهد را در غیبت
کارکنان بخش بهداشت و درمان کانادا بررسی کردند .نتایج نشان داد که عدالت رویهای و تعاملی
از طریق عدالت توزیعی تأثیری غیرمستقیم بر فرسودگی شغلی دارد؛ از سوی دیگر ،عدالت
توزیعی بهطور غیرمستقیم و از طریق فرسودگی شغلی با غیبتهای کوتاهمدت مرتبط است.
مولینر و همکاران ( )2005نشان دادند که در بخش خدمات ،عدالت توزیعی و تعاملی بهطور
معکوس با فرسودگی در ارتباط هستند .نتایج پژوهش سیدجوادین و شهباز مرادی ( ،)1385نشان
داد که بین ردههای مختلف شغلی و ابعاد فرسودگی از نظر میزان فرسودگی شغلی تفاوت
معناداری وجود دارد؛ هرچنددر برخی از مقایسهها تفاوت معناداری مشاهده نشد (سیدجوادین و
شهباز مرادی.)1385 ،
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تعهدسازمانی.در اوایل دهه  ،1980تعهد سازمانی کارکنان توجه بسیاری از پژوهشگران را به
خود جلب کرده بود و پژوهشهای وسیعی درباره آن صورت گرفت .والتون در سال  ،1985مقاله
مشهور خود باعنوان «مدیریت بر مبنای تعهد» را منتشر کرد .او در این مقاله «نیاز به حرکت از
مدیریت بر مبنای کنترل» به سمت «مدیریت بر مبنای تعهد» را یادآور شد و به مطالعات
صورتگرفته در این زمینه جهت داد ) .(Kenna, 2005برگمان و همکاران ( )2000معتقدند،
تعهد سازمانی عبارت است از :باور قاطع افراد در پذیرش ارزشها و اهداف سازمان و تمایل به
تالش بیشتر و حفظ عضویت در سازمان ) .(Bergman, 2000مییر و همکاران ( )2002نیز
تعهد را تمایل افراد به صرف انرژی و وفاداری خود در خدمت نظام اجتماعی تعریف میکند.
بیشتر پژوهشگران تعهد را دو جزء مجزا اما مرتبط ( نگرشی و رفتاری) میدانند .تعهد نگرشی،
نشاندهنده درجه وفاداری افراد به سازمان است که بر تطبیق و مشارکت افراد در سازمان تأکید
دارد .تعهد رفتاری ،نشاندهنده فرآیند پیوند افراد با سازمان است؛ اما مییر و آلن تعهد عاطفی،
مستمر و تکلیفی را از اجزا تعهد نگرشی میدانند ) .(Powell and Meyer,2005عوامل
مختلفی از قبیل وابستگی حرفهای ،رضایت شغلی ،وابستگی به سازمان ،پایبندی به ارزشهای
سازمان و همچنین انتظارهای سازمان و همکاران از فرد شاغل میتواند از طریق افزایش میزان
اشتیاق و عالقه او بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان مؤثر باشد ) .(Pardakhtchi, 1995یکی از
یافتههای مهم در مبانی نظری فرسودگی شغلی ارتباط منفی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی
است ) .(Knoop, 1995 ; Miller & Ellis,1998نتایج پژوهش محمودیراد و نعیم حسنی
( )1392در میان پرستاران «بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند» نشان داد بین فرسودگی شغلی و
تعهد سازمانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ بنابراین مدیران میتوانند با تعدیل عوامل
اثرگذار بر فرسودگی شغلی ،تعهد سازمانی را ارتقا دهند .ودادی و همکاران ( ،)1390رابطه بین
تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان را در «شرکت مهر کام پارس» بررسی کردند .طبق نتایج
بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد .کرمپور و
همکاران ( )1392عوامل ترک خدمت کارکنان «شرکت پتروشیمی مبین» در «پارس جنوبی» را
بررسی و الویتبندی کردند که طبق نتایج کاهش تعهد سازمانی بعد از عوامل عدمامنیت شغلی،
تفاوت در حقوق و مزایا و عدمارتقای مناسب در رتبه چهارم قرار گرفت .پژوهش نحریر و
همکاران ( )1389نشان داد که تعهد سازمانی با متغیرهای مسکن و وضعیت تأهل ارتباط معنادار
دارد .انگل و پری ( )1981در پژوهشی در مورد تعهد سازمانی نشان دادند ،کسانی که ترک
خدمت میکنند ،سطح پایینتری از تعهد سازمانی را دارا هستند و همچنین کسانی که غیبت
میکنند ،تعهد سازمانی پایینی دارند .

130

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 24زمستان 1394

ادراکشده .عدالت سابقهای به طول تاریخ انسان دارد که در همه فرهنگها و

بیعدالتی 

تمدنها میتوان آن را جستوجو کرد .واژه «عدالت سازمانی» ابتدا توسط گرین برگ ()1978
بهکار گرفته شد .به نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان
مرتبط است (سیدجوادین و همکاران .)1387 ،بیعدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و
ستادههای سازمان ،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تالش و فعالیت در آنان
میشود؛ بنابراین رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن
است (الوانی و پورعزت .)1382 ،عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی بهعنوان ابعاد عدالت سازمانی
معرفی شدهاند ( ; (Khanifar, Jandghi, & Shojaie,2010 ; Dowall & Fletcher, 2004
 .)Nirmala, and Akhilesh,2006عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده درخصوص
توزیع پیامدها و ستادههادر مقایسه با عملکرد و آوردههای کارکنان اشاره دارد ( & Lambert
 .)Eric, 2003عدالت توزیعی نشاندهنده ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع
تخصیصها ،منابع و پاداشها است؛ به بیان دیگر حدی که افراد پاداشها را با عملکرد مرتبط
میدانند« ،عدالت توزیعی» نامیده میشود (رضائیان .)1390 ،عدالت رویهای بر انصاف
مشاهدهشده از روشهای بهکاررفته برای تعیین میزان مجازات یا پاداش متمرکز میشود
) .(Deconinck, & Stilwell, 2004در سازمانهایی که کارکنان معتقدند فرایندهای
تصمیمگیری ناعادالنه است ،نسبت به کارفرمایان خود تعهد کمتری نشان میدهند ،کمکاری
بیشتر میشود ،قصد و نیت آنها برای ترک خدمت افزایش مییابد ،عملکرد کاهش یافته و
رفتارهای تبعی سازمانی به میزان کمتری مشاهده میشود (& Folger, Robert
 .)Cropanzano, 1998این ادراک غیرمنصفانهبودن رویهها ،حتی میتواند بیشتر از پیامدهای
غیرعادالنه به رنجش و خشم کارکنان منجر شود ).(Lambert & Eric, 2003
عدالت مراودهای جنبههایی از فرآیند ارتباطات از قبیل ادب ،صداقت و احترام بین منبع و
دریافتکننده را دربرمیگیرد .مطالعه عدالت مراودهای بر چگونگی برخورد نمایندگان سازمان با
کسانی است که موضوع اختیارات و تصمیمها و اعمال آنها هستند ( & Cobb, Wooten
 .)Folger, 1995بیعدالتی ادراکشده از سوی کارکنان میتواند موجب تبعاتی چون نارضایتی
شغلی ،کاهش انگیزه ،پایینآمدن بازده کاری و فرسودگی شغلی شود .در مهرومومهای اخیر
بسیاری از پژوهشگران روابط بین عدالت سازمانی و پیامدهای رفتاری و نگرشی از قبیل تعهد
سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی را بررسی کردهاند ( & Colquit, Conlon, Wesson
 .)Porter, 2001نتایج پژوهشی در میان کارکنان مدارس راهنمایی دخترانه مشهد نشان داد،
تعهد سازمانی کارکنانی که مدیران آنها عدالت سازمانی را رعایت میکنند ،بیشتر است
(بهرامزاده و یادگاری .)1388 ،یافتههای امیرکافی و هاشمینسب ( )1392در یک نمونه 343
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نفری از کارکنان آتشنشانی ،هالل احمر« ،دانشگاه شهید باهنر» و «اداره امور شعب بانک ملّی»
استان کرمان نشان داد که عدالت سازمانی ،به شکل غیرمستقیم ،از طریق دو متغیر حمایت
سازمانی و اعتماد سازمانی بر تعهد تأثیر میگذارد .پژوهش غفوری و گلپرور ( )1388در میان
کارکنان شهرداری اصفهان نشان داد که عدالت سازمانی و سه مؤلفه آن همبستگی مثبت و
معناداری با هر یک از حیطههای تعهد سازمانی دارند؛ بنابراین توصیه آنها به مدیران این بود که
در تعامل با زیردستان خود از اصول و یافتههای نظریه عدالت سازمانی استفاده کنند .سروقد و
برزگر ( )1392به این نتیجه دست یافتند که عدالت سازمانی رابطه معکوس و معناداری با
فرسودگی شغلی دارد؛ همچنین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی ،قویترین پیشبین و عدالت
رویهای ،ضعیفترین پیشبین برای فرسودگی شغلی است.
ماسهلدر و همکاران ( )1998و لیو و راپ ( )2005نشان دادند عدالت سازمانی ادراکشده
رابطه مثبتی با تعهد سازمانی ،خشنودی شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی دارد .مایر و همکاران
( )2002نیز نشان دادند که عدالت سازمانی و بهویژه عدالت تعاملی و رویهای از جمله
پیشایندهای مهم تعهد سازمانی هستند .یافتههای مولینر و همکاران ( )2008نشان داد که رابطه
مثبت بین عدالت رویهای ،عدالت تعاملی و درگیری شغلی وجود دارد .عدالت ادراکشده ارتباط
تنگاتگی با فرسودگی شغلی دارد و با توجه به ادراک کارکنان از عدالت ،میتواند فرسودگی شغلی
را کاهش یا افزایش دهد .در پژوهشی اندکازلکی و همکاران ( ،)2010به این نتیجه دست یافتند
که عدالت توزیعی و رویهای همسویی معکوس مشخصی با فرسودگی شغلی و غیبت از کار دارند.
پژوهش حاضر دارای یک سازهی برونزای بیعدالتی ادراکشده و دو سازهی درونزای تعهد
سازمانی و فرسودگی شغلی است .در نتیجه تأثیر متغیر برونزای بر دو متغیر درونزای پژوهش ،دو
فرضیه و در نتیجه تأثیر متغیر درونزای تعهد سازمانی بر سازهی درونزای فرسودگی شغلی
فرضیهای دیگر حاصل شد .شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش و روابط موجود بین سازههای
پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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با توجه به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری ،فرضیههای زیر طراحی و تدوین شدند:
فرضیه  :1بیعدالتی ادراکشده تأثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بر فرسودگی شغلی کارکنان دارد.
فرضیه  :2بیعدالتی ادراکشده تأثیر مستقیم ،منفی و معنادار بر تعهد سازمانی کارکنان دارد .
فرضیه  : 3تعهد سازمانی تأثیر مستقیم ،منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی کارکنان دارد.
روششناسیپژوهش 

.3

هدف پژوهش حاضر ،تعیین روابط علّی میان متغیرهای بیعدالتی ادراکی ،تعهد سازمانی و
فرسودگی شغلی کارکنان است؛ بنابراین پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است.
جامعه آماری پژوهش ،کارکنان «اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران»
هستند که تعداد این کارکنان  208نفر است .با توجه به در اختیار داشتن فهرست اسامی کارکنان،
از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .برای محاسبه حجم نمونه آماری بهدلیل
محدودبودن جامعه آماری پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه  117نفر بهدست
آمد .برای جمعآوری دادهها 130 ،پرسشنامه توزیع و تعداد 127پرسشنامه قابلاستفاده تشخیص
داده شد.
فرمول ()1

NZ 2    2
208  1.96 2  0.667 2
2
n

 117
2
2
2
 2 ( N  1)  Z 2  2   2 0.08 (208  1)  1.96 0.667

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد که شامل دو بخش است .در بخش اول
سؤالهای جمعیتشناختی چون جنسیت ،سن و غیره مطرح شد و در بخش دوم با استفاده از
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( ،)1993برای ابعاد عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و
عدالت مراودهای هر کدام  5گویه ،برای سنجش ابعاد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،کاهش
موفقیت فردی با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون ( )1981هر کدام 5
گویه و برای سنجش سازه تعهد سازمانی نیز با استفاده از تعریف عملیاتی آن  7گویه طراحی شد.
در این پژوهش برای بررسی روایی محتوا و روایی ظاهری ،پرسشنامهی اولیه در اختیار
جمعی از استاتید و کارشناسان قرار داده شد .در این پرسشنامه ،متغیرهای مکنون ،سؤالهای هر
یک از متغیرها آورده شده بود تا مشخص شود که آیا متغیرهای مشاهدهگر توانایی و همخوانی
الزم برای سنجش متغیرهای مکنون را دارند یا خیر؟ پس از جمعآوری نظرهای اصالحی
خبرگان و اعمال آنها ،پرسشنامه اولیه در اختیار  30نفر از کارکنان قرار گرفت و در این مرحله
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نیز تعدادی از سؤالها اصالح و تعداد آنها نیز کاهش یافت؛ همچنین برای تعیین روایی سازه از
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ،هدف
پاسخگویی به این سؤال است که آیا سنجههای پژوهش قابلیت الزم برای سنجش ابعاد یک
متغیر را دارند یا خیر؟ در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پاسخ به این سوال مدنظر است که آیا
ابعاد موردنظر توانایی سنجش متغیر موردنظر را دارند یا خیر؟ طبق نتایج ،تمام سؤالها و ابعاد
پژوهش روایی الزم برای سنجش ابعاد و سازههای خود را دارند .سوال دوم مربوط به بُعد مسخ
شخصیت با توجه به ضریب استاندارد پایین  0/18و عدد معناداری  1/94که در سطح اطمینان
 0/05کمتر از مقدار بحرانی  1/96بود در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول دارای روایی الزم نبود
و از جمع سوالهای مربوط به این متغیر کنار گذاشته شد؛ در نتیجه تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
اول و دوم با حذف این سؤال مجددا انجام شد .جدول  ،2نتایج مربوط به ضریب پایایی هر یک
متغیرها و همچنین ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مربوط به سؤالهای پرسشنامه پژوهش
را نشان میدهد.
برای تعیین پایایی ابزار گردآوری دادهها از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی هر
یک از متغیرهای بیعدالتی ادراکی ،تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی بهترتیب  0/781 ،0/904و
 0/908بهدست آمد؛ همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر  0/921است که نشان میدهد
پرسشنامه پژوهش از پایایی الزم برخوردار است.
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جدول  .1ضرایب پایایی متغیرها ،ضرایب استاندارد و اعداد معناداری سنجههای پژوهش
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ويافتههایپژوهش 

حلیلدادهها

.4ت

ابتدا در قالب آمار توصیفی ،ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری و وضعیت متغیرهای
پژوهش پرداخته بررسی شد .در مورد رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی و متغیرهای اصلی
پژوهش نمیتوان اظهار قطعی کرد؛ زیرا یافتههای پژوهشهای گذشته در این امر گاهی با هم
متناقض است و نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه احساس میشود .برای مثال :در مورد
متغیر جنسیت ،یافتههای انجل و پری ( ،)1983ماتیو و زجاک ( ،)1990گراسکی ( ،)1966صمدی
و مهدوی خو ( ،)2009نشان داد که جنسیت با تعهد مرتبط است و زنان متعهدتر از مردان
هستند .در مقابل مطالعات آرنا و همکاران ( ،)1986بارد و همکاران ( ،)1998تعهد سازمانی
بیشتری در مردان گزارش کردند؛ از سویی دیگر نتایج بیلبی ( ،)1989فرای و گرین فلد ()1980
و کوبرگ و چاسمیر ( )1989نشان داد که هیچ تفاوت جنسیتی معناداری در تعهد سازمانی وجود
ندارد .با توجه به مطالعات مارچ و سایمون ( ،)1958مودی و همکاران ( ،)1982دادههای مربوط
به سن و تجربه کاری پژوهش حاضر تا حد زیادی تقویتکنندهی تعهد سازمانی و متعاقب آن
کاهندهی فرسودگی شغلی خواهد بود؛ زیرا با باالرفتن سن و سابقه خدمت فرصتهای شغلی
جایگزین برای فرد کاهش مییابد؛ همچنین مطالعات مارچ و سایمون ( )1958نشان داد
تحصیالت میتواند تأثیر معکوسی بر تعهد سازمانی داشته باشد؛ زیرا ممکن است سازمان قادر به
برآورده کردن انتظارهای افراد با تحصیالت باالتر نباشد؛ بنابراین به نظر میرسد جامعه پژوهش
حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد و پراکندگی تحصیلی زیادی دیده نمیشود .متغیر مهم دیگر که
میتواند سایر متغیرهای را تحتتأثیر قرار دهد ،درآمد ماهیانه است .عدالت ادراکشده افراد از
طریق مقایسه دورنسازمانی و برونسازمانی درآمد ماهیانه میتواند به طور متفاوتی تفسیر شود
که این امر به صورت مثبت یا منفی میتواند تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی فرد را تحت تأثیر
خود قرار دهد .از نظر درآمد ماهیانه اعضای نمونه آماری پژوهش حاضر در سه طبقه متفاوت قرار
گرفتهاند که اگر این امر بر حسب متغیرهای تأثیرگذار چون تحصیالت ،سابقه خدمت و غیره
باشد تا حد زیادی میتواند بیعدالتی ادراکشده را کاهش دهد .جدول  ،2ویژگیهای
جمعیتشناختی پژوهش حاضر را نشان میدهد.
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جدول . 2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
ويژگی
موردبررسی
جنسیت

درآمد ماهیانه

تحصیالت

گزينهها


تعداد

درصد

مرد
زن
کمتر از 300
هزار تومان
 600-300هزار
تومان
 900-600هزار
تومان
باالتر از 900
هزار تومان
زیر دیپلم
دیپلم و فوق
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و
باالتر

111
16

0/87
0/13

ويژگی
موردبررسی

تعداد

گزينهها


درصد

-

-

 29-18سال

22

0/17

56

0/44

 39-30سال

48

0/38

54

0/42

 49-40سال

53

0/42

17

0/14

باالتر از  50سال

4

0/03

-

-

کمتر از  5سال

23

0/18

21

0/17

 10– 6سال

36

0/28

100

0/78

 20 – 10سال

58

0/46

6

0/05

بیشتر از  20سال

10

0/08

سن

تجربه کاری

برای بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد .معیار تأیید یا رد فرضیهها
اعداد معناداری است .اگر عدد معناداری مسیری بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96باشد
فرضیه یادشده تأیید میشود و چنانچه عدد معناداری مسیری در بازه  1/96تا  -1/96باشد،
فرضیه موردنظر رد میشود .جدول  ،34نتایج فرضیههای پژوهش و شکلهای  2و  3مدل
معادالت ساختاری را در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری نشان میدهند.
جدول  .3نتایج تایید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها
رابطهموجوددرمدلمفهومی 
بیعدالتی ادراکی – فرسودگی شغلی
بیعدالتی ادراکی – تعهد سازمانی
تعهد سازمانی – فرسودگی شغلی

ضريب

واريانس

ضريب

استاندارد 

تبیینشده 


معناداری 

0/84
0/18
-0/22

0/71
0/03
0/05

7/94
1/57
-2/16

نتیجه 
تایید
رد
تایید
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شکل  .2نتایج تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد

شکل  . 3نتایج تحلیل مسیر در حالت اعداد معناداری

برای بررسی برازش مدل مفهومی از هشت شاخص متداول بههمراه مقدار قابلقبول هر
شاخص پیشنهادشده در پژوهشهای پیشین استفاده شد ) .(Hair et al., 1998طبق جدول ،4
دو شاخص  GFIو  AGFIفاصله اندکی با مقدار پیشنهادشده در پژوهشهای گذشته دارند که
میتواند بهدلیل درجه آزادی باال باشد .شاخص  AGFIمانند  ،GFIوقتی درجه آزادی نسبت به
حجم نمونه زیاد باشد به سمت پایین تورشدار خواهد بود (هومن)1388 ،؛ از سوی دیگر شاخص
 RMRنیز از مقدار پیشنهادی  0/05که در برخی منابع (کالنتری )1388 ،ذکرشده ،بیشتر است
که نشان از برازش نسبی مدل در این شاخص دارد .نکته مهم این است که عوامل تأثیرگذار بر
شاخصهای برازش مدل متفاوت هستند و هنگام قضاوت درباره برازش یک مدل ،باید تمام
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شاخصهای مهم را مدنظر قرار داد و عدمتناسب در یک یا چند شاخص بهمعنای عدمبرازش
کلی مدل نیست؛ بنابراین با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر در سایر شاخصها مقادیر
پیشنهادی را بهدست آورده است؛ بنابراین میتوان گفت که برازش خوبی دارد.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
منبع
)(Joreskog & Sorbom, 1996
)(Bentler, 1990
)(Fornell & Larcker, 1981
)(Bagozzi, 1988
)(Joreskog & Sorbom, 1996
)(Bagozzi, 1988
& (Etezadi-Amoli
)Farhoomand, 1996

مقدارپیشنهادشده

آمارهمدلفرضیات

شاخصبرازش

<5
<0/06
<0/80
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90

1/76
0/078
0/056
0/90
0/93
0/95
0/89

X2/df

GFI

>0/80

0/83

AGFI

RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI


نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

بیشتر عمر انسان در نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و کسبوکار صرف میشود .برای انجام
وظیفه اثربخش در نهادهای اجتماعی ،تعلق و همکاری در روابط میانفردی باید ایجاد شود و هر
عضو از نهاد باید هزینه معینی را از نظر زمان ،تالش و تحمل فشار سنگین بپردازد .در ازای آن،
نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه میدهند که پژوهشگران بهطورکلی آنها را به
دسته اقتصادی و احساسی  -اجتماعی طبقهبندی میکنند .چگونگی توزیع این مزایا ،اهمیت
زیادی برای افراد سازمان دارد .بهطورکلی اگر جنبههای خوب و بد زندگی اجتماعی به روشی
منصفانه توزیع شودف افراد متعهدتر میشوند و تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان
خواهند داد؛ در مقابل ،هنگامی که رخدادهای ناعادالنه دیده شود ،افراد کمتر به وفاداری و تالش
تمایل نشان میدهند و حتی ممکن است به دزدی ،تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان،
.)1390
در پژوهش حاضر تأثیر بیعدالتی ادراکشده بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر
میانجی تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی موردسنجش قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که
بیعدالتی ادراکشده کارکنان (رویهای ،توزیعی ،مراودهای) تأثیر مثبت و مستقیم بر فرسودگی
شغلی آنها دارد؛ بدین معنا که اگر ادراک کارکنان از توزیع و تخصیص منابع و پاداشها،
رویههای جاری در تصمیمگیری برای جبران خدمات آنها ،همچنین نوع برخوردها در روابط
متقابل شخصی ناعادالنه باشد ،فرسودگی شغلی بیشتری از خود نشان میدهند .یافتههای باال با
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نتایج فالحتپور ( ،)1390سروقد و برزگر ( ،)1392مولینر و همکاران ( ،)2008اریک و همکاران
( )2010و چنورت و همکاران ( )2013سازگار است .فالحت پور ( )1390در پژوهشی رابطه بین
عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی را در میان روسا و کارکنان شعب بانکهای «تجارت» و
«اقتصاد نوین» در تهران بررسی کرد .نتایج پژوهش او نشان داد که بین عدالت سازمانی و
فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با نتایج پژوهش حاضر سازگار است.
یافتههای سروقد و برزگر ( )1392نشان داد که عدالت تأثیر معکوس بر فرسودگی شغلی دارد .با
توجه به نتایج باال ،پیشنهادهای زیر در راستای کاهش بیعدالتی ادراکشده کارکنان و متعاقب
آن کاهش فرسودگی شغلی ،به تفکیک ابعاد سهگانه آن به مدیران توصیه میشود:
عدالترويهای 


 .1سازمان در برخورد با افراد متفاوت با رویههای یکسان و بدون تعصب برخورد کند؛ .2
رویههای بهکار برده شده در سازمان قابلیت اصالح داشته باشند؛  .3رویهها باید با استانداردهای
اخالقی منطبق باشند؛ یعنی سن ،جنس و ملیت نباید تأثیری در تصمیم افراد داشته باشند
).(Coyle et al, 2008
عدالتتوزيعی

 .1تخصیص پاداشها و امتیازات بر مبنای معیارهای پذیرفتهشده از سوی کارکنان صورت پذیرد؛
 .2تشریح ابهامات پیشآمده برای کارکنان در مورد پاداشهای تخصیصیافته.
عدالتمراودهای 


 .1صداقت ،پرهیز از دروغگفتن ،رکگویی و ارائه دقیق آنچه هست .2 .با احترام برخورد کردن با
دیگران؛  .3مؤدبانهبودن سؤالها .4 .داشتن دلیل موجه برای رفتارها ( Coyle, Hoque,
.)Kessler & Richardson, 2008
در فرضیه دوم ،تأثیر بیعدالتی ادراکی بر تعهد سازمانی بهصورت منفی بررسی و رد شد؛
بدین معنا که بیعدالتی ادراکشده از سوی کارکنان ،سطح تعهد سازمانی آنها را کاهش
نمیدهد .یافتههای باال با نتایج پژوهش الوانی ،پورعزت و سیار ( ،)1387بهرامزاده و یادگاری
( ،)1388غفوری و گلپرور ( ،)1388امیرکافی و هاشمینسب ( ،)1392ماسهلدرو همکاران
( )1998و لیو و راپ ( )2005ناسازگار است .الوانی و همکاران ( ،)1387رابطه بین عدالت و تعهد
سازمانی در «شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران» را بررسی کردند .آنها تعداد  260پرسشنامه را
در میان کارکنان این شرکت توزیع کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین عدالت و تعهد
سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد؛ در نتیجه با توجه به یافتهها الوانی و همکاران
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( ،)1387تالش مدیریت برای برقراری عدالت سازمانی میتواند به ایجاد تعهد در کارکنان منجر
شود .نتایج باال از یافتههای پژوهش حاضر حمایت نمیکند ،علت آن را میتوان بیشتر در بافت
دینی و فرهنگی جامعه پژوهش حاضر جستوجو کرد؛ زیرا عوامل دیگری چون آموزههای دینی،
معنویت ،وجدان کاری ،اخالق و غیره بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار هستند که تأثیر منفی
ناشی از بیعدالتی ادراکشده را بر تعهد سازمانی کاهش میدهند؛ همچنین نمیتوان نقش
فرهنگ حاکم بر سازمانهای ایرانی را نادیده گرفت .مطالعه پاسکال و آتوس ( )1981درباره
شرکتهای ژاپنی حاکی از آن بود که موفقیت ژاپنیها بهدلیل فرهنگ قوی سازمانی است و این
امر برخاسته از وجود ارزشهای مشترک و دوطرفه بین مدیریت و کارکنان است .عامل دیگری
که از کارکنان جامعه ایران در برابر نامالیمات و فشارهای روانی محیط کار محافظت میکند،
عامل معنویت است .نتایج پژوهشهای گذشته نقش انکارناپذیر معنویت را بر تعهد سازمانی تأیید
میکنند .خنیفر و همکاران ( )2010به این نتیجه دست یافتند که معنویت تأثیر مثبتی بر تعهد
سازمانی دارد و باعث تعهد بیشتر و دقیقتر به کار میشود؛ همچنین مالک و نعیم ( )2011نشان
دادند که رابطه مثبت بین معنویت و تعهد سازمانی وجود دارد و افرادی که معنویت و تعهد
باالتری دارند ،رضایت شغلی بیشتری دارند؛ بنابراین هرچند کارکنان بیعدالتیهای موجود در
محیط کار را ادراک میکنند؛ ولی با توجه به موارد گفتهشده تعهد سازمانی خود را از دست
نمیدهند؛ بنابراین در جامعه ایرانی اگرچه طبق مطالعهای الوانی و همکاران ( ،)1387عدالت
سازمانی میتواند تعهد سازمانی را افزایش دهد؛ اما طبق یافتههای پژوهش حاضر عکس آن
یعنی «بیعدالتی ادراکی میتواند موجب کاهش تعهد سازمانی شود» صادق نیست که بهمعنای
تداوم همیشگی تعهد با وجود بیعدالتی نیست .مرور برخی از پژوهشهای گذشته داخلی
(غفوری و گلپرور1388 ،؛ بهرامزاده و یادگاری1388 ،؛ میرکافی و هاشمینسب )1392 ،و
خارجی (ماسهلدر و همکاران1998 ،؛ مییر و همکاران 2002 ،و لیو و راپ )2005 ،موید این
است که عدالت ادراکشده و تعهد سازمانی ارتباطی تنگاتنگی با هم دارند و تدوام بیعدالتی
ممکن است تبعات ناخوشایندی چون نارضایتی ،فرسودگی ،رفتارهای ضد شهروندی ،تمایل به
فساد ،بیتفاوتی و ترک شغل را در پی داشته باشد .نتایج پژوهش قلیپور و همکاران (،)1386
نشان داد بیعدالتی بیشترین تأثیر را بر بروز رفتارهای ضدشهروندی در سازمان دارد (قلیپور و
همکاران .)1386 ،یافتههای گلپرور و همکاران ( )1390نشان داد رابطه ابعاد بیعدالتی سازمانی
با رفتارهای مخرب (نظیر خروج و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه) در قالب ارجاعشناختی
چندسطحی رخ میدهد .پژوهش سلیمی و پورعزت ( )1390حاکی از همگرایی افزایش تمایل به
فساد با ادراک بیعدالتی است؛ بنابراین با توجه به اثرات منفی بیعدالتی و نیز وضعیت نسبتاً
نامناسبتر میانگین عدالت در مقایسه با سایر متغیرهای پژوهش ،ادامه این روند و عدمتالش
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برای ارتقای عدالت سازمانی ممکن است به انباشتهشدن مشکالت در آینده و وقوع رخدادهای
ناخوشایند احتمالی منجر شود؛ در نتیجه به مدیران سازمان حاضر توصیه میشود ضمن ریشهیابی
زمینههای بیعدالتی ،درصدد بهبود آن بهویژه در دو بُعد بیعدالتی توزیعی و رویهای با استفاده از
راهکارهای ارائهشده در مورد فرضیه اول برآیند.
در فرضیه سوم ،تأثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی بهصورت منفی سنجیده شد و این
سؤال کلیدی مطرح شد که آیا تعهد سازمانی کارکنان میتواند بهعنوان یک سوپاپ اطمینان در
مقابل بیعدالتی ادراکشده عمل کند و فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهد؟ جواب سؤال
مطرحشده مثبت است؛ یعنی هر چه سطح تعهد سازمانی کارکنان بیشتر باشد ،آنها سطح
پایینتری از فرسودگی شغلی را از خود بروز خواهند داد .یافتههای سلطان احمدی و همکاران
( ،)1389کرد تمینی و کوهی ( ،)1390محمودیراد و نعیم حسینی ( ،)1392بورکه و گرین گلس
( ،)1989کنوپ ( ،)1995میلر و الیس ( )1998از نتایج باال حمایت میکند .در پژوهش دیگری،
اشرفی سلطان احمدی و همکاران ( ،)1389رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی را در
میان دبیران مدارس راهنمایی شهرستان مهاباد بررسی کردند .نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی
و فرسودگی شغلی رابطهی معکوس و معناداری وجود دارد .اسمعیل طالیی ( )1379و وحیدیان
رضازاده ( ) 1381نشان دادند که تعهد سازمانی با رضایت شغلی همبستگی مستقیم دارد و هر چه
رضایت شغلی باالتر باشد ،میزان تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود که نتایج باال با پژوهش حاضر
سازگار است .نتایج پژوهشهای قبلی بورکه و گرین گلس ( ،)1989خطیبی ،اسدی و حمیدی
( )2009شیرازی و همکاران ( )2011نشان میدهد که نمرات باال در تعهد سازمانی با درجههای
پایینی از فرسودگی شغلی همراه است .با توجه به نتایج ذکرشده و در راستای کاهش فرسودگی
شغلی از طریق افزایش تعهد سازمانی پیشنهادهایی به شرح زیر به مطرح میشود:
 .1سهیمکردن کارکنان در تعیین اهداف سازمانی و تصمیمگیری مشارکتی؛  .2مدیران سازمان
باید به تعهدات خود در مورد کارکنان عمل کنند و دوطرفهبودن تعهد را نشان دهند؛  .3از بین
بردن تعارضها و ابهامهای موجود در نقشها؛  .4برقراری برخوردهای مبتنی بر روابط دوستانه و
استفاده از سبک برخورد بالغ -بالغ با کارکنان.
پژوهشگران در پژوهش حاضر ،یک متغیر با جنبه مثبت (تعهد سازمانی) را بهعنوان میانجی
در بین دو متغیر با جنبه منفی (بیعدالتی ادراکشده و فرسودگی شغلی) قرار دادند .نتایج نشان
داد این متغیر میتواند نقش مهمی را در مقابله با نامالیمات سازمانی بر عهده گیرد و تأثیر منفی
بیعدالتی ادراکشده بر فرسودگی شغلی را کاهش دهد؛ بنابراین به مدیران سازمانها توصیه
میشود ضمن شناخت عوامل تأثیرگذار بر تعهد ،در تقویت هر چه بیشتر آن کوشا باشند .بنابر
یافتههای پژوهش حاضر به سایر پژوهشگران برای انجام پژوهشهای آتی توصیه میشود که .1
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با استفاده از پژوهشهای کیفی عوامل تقویتکننده و تضعیفکننده تعهد سازمانی را در
سازمانهای ایرانی شناسایی کنند؛  .2تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی را بر متغیرهای پژوهش
حاضر بهعنوان متغیر مستقل و یا متغیر تعدیلگر موردبررسی قرار دهند .3 .یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که بیعدالتی ادراکشده بهصورت منفی بر تعهد سازمانی تأثیر ندارد .با توجه به
جستوجوهای پژوهشگران برای پاسخ به چرایی این موضوع ،یافتهها حاکی از آن بود که عوامل
دیگری چون معنویت ،اخالق و وجدان کاری در عدمتأیید فرضیه باال مؤثر هستند؛ بنابراین به
سایر پژوهشگران توصیه میشود مدل مفهومی پژوهش حاضر را با درنظرگرفتن متغیرهای باال
موردسنجش قرار دهند؛ زیرا نتایج آن میتواند در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش تعهد
سازمانی راهگشا باشد.
پژوهش حاضر با وجود ارائه نتایج قابلتوجه با محدودیتهایی نیز روبهرو بود .مرور پیشینه
پژوهش نشان میدهد در بهوجودآمدن فرسودگی شغلی متغیرهای فراوانی دخیل هستند که در
پژوهش حاضر مدنظر قرار نگرفتهاند؛ همچنین با توجه به عدمتأیید تأثیر بیعدالتی ادراکشده بر
تعهد سازمانی در جامعه پزوهش حاضر ،تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر سازمانها نیازمند
مطالعه بیشتر است.
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