فصلنامه علمی چشمانداز مدیریت دولتی
Journal of Public Administration
Perspective

 بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید:عنوان مقاله
 معنویت و خودشیفتگی،بر نقش فرسودگی شغلی

Article Title: Investigating the Relationship between Poor Volunteers’ Fit with their
Organization and Intention to Quit with Emphasis on the Role of Burnout, Spirituality and
Narcissism

 المیرا شاکری و شهرام آذریراد، حامد دهقانان:نویسندگان
Authors: Hamed Dehghanan, Elmira Shakeri & Shahram Azari Rad

.)1399(  شهرام، المیرا و آذریراد، شاکری، حامد، دهقانان:روش رفرنسدهی به این مقاله
بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش فرسودگی
.176-149 ،)2(11 ، معنویت و خودشیفتگی چشمانداز مدیریت دولتی،شغلی

To Cite This Article: Dehghanan, H., Shakeri, E., & Azari Rad, Sh. (2020). Investigating
the Relationship between Poor Volunteers’ Fit with their Organization and Intention to
Quit with Emphasis on the Role of Burnout, Spirituality and Narcissism (Case: Red
Crescent Volunteers Qazvin Province). Journal of Public Administration Perspective,
11(2), 149-176.

1399/04/01 :تاریخ چاپ
 ایران ـ تهران ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده مدیریت و حسابداری:ناشر
Publication Date: 2020/June/21
Publisher: Iran – Tehran – Shahid Beheshti University – Faculty of
Management & Accounting

150

چشمانداز مديريت دولتی ،سال يازدهم ،شماره  ،2تابستان 1399

شاپا چاپی ،2251-6069 :شاپا الکترونیکی2645-4157 :
صص  149ـ 176

بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با
تأکید بر نقش فرسودگی شغلی ،معنویت و خودشیفتگی
(موردمطالعه :داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین)
حامد دهقانان ،*1المیرا شاکری  ،2شهرام آذریراد

2
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چکیده

1

هدف :امروزه داوطلبان یکی از داراییهای مهم سازمانهای غیرانتفاعی ،دولت و سازمانهای بشردوستانه هستند .هدف
پژوهش حاضر ،بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش معنویت ،فرسودگی شغلی
و خودشیفتگی است .این مطالعه بر اساس نظریه حفظ منابع و نظریه تناسب فرد ـ سازمان است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون ضریب همبستگی و مدل معادالت ساختاری استفاده
شده است.
یافتههای پژوهش :یافتههای پژوهش نشان میدهد که تناسب ضعیف داوطلب ـ سازمان با نیت ترک سازمان و
فرسودگی شغلی ،رابطه مثبت معناداری دارد و معنویت ،رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب ـ سازمان ،فرسودگی شغلی و نیت
ترک را تعدیل میکند.
محدودیتها و پیامدها :نیت ترک سازمان بهعنوان یکی از پیشبینیکنندههای قوی ترک سازمان توسط داوطلبان
جمعیت هاللاحمر رصد شد .این پژوهش به لحاظ تعمیم نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمانها محدودیت دارد.
پیامدهای عملی :خروجی این پژوهش میتواند گامی مؤثر در جهت حفظ و نگهداشت داوطلبان سازمانهای غیرانتفاعی،
دولت ،کسبوکار و سازمانهای بشردوستانه باشد.
ابتکار یا ارزش مقاله :این پژوهش با درنظرداشتن نیت ترک سازمان توسط داوطلب بر پایه تناسب فرد ـ سازمان و نظریه
( CORحفظ منابع) به پژوهشهای مدیریتی در حوزه داوطلب و نیت ترک سازمان میافزاید.
کلمات کلیدی :نیت ترک؛ تناسب داوطلب ـ سازمان؛ فرسودگی شغلی؛ معنویت؛ خودشیفتگی.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه

کار داوطلب مزایای زیادی برای جامعه و خود داوطلب به همراه دارد و همچنین کارهای
داوطلبانه سهم مهمی در سرمایههای اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند .گزارشها نشان میدهند
خدمات رفاهی که داوطلبان در استرالیا ارائه میدهند ،تقریباً دو برابر خدماتی است که توسط
دولت انجام میشود ( .)Bittman & Fisher, 2006با توجه به کمک اقتصادی داوطلبان به
جامعه ،تعدادی از سازمانها رفع نیازهای خود را بر پایه کمک داوطلبان پایهریزی کردهاند؛
ازاینرو درک بهتر و درنهایت بهبود تجربه داوطلبان از اهمیت زیادی برخوردار است و روشهای
بهبود تجربههای داوطلبان و بهحداقلرساندن فرسودگی شغلی و ترک خدمت داوطلبان ضروری
به نظر می رسد .با توجه به افزایش سود اقتصادی و اجتماعی که بخش داوطلب به همراه دارد و
با درنظرگرفتن اینکه داوطلبان محدود هستند ،جا دارد که بهطور ویژه بر رفاه درمانی ،آموزش،
مدیریت و سالمت داوطلبان تمرکز شود ( .)Ross, et al, 1999یافتهها نشان میدهد شخصیت
داوطلب ،مطلوبتر و برونگراتر از کارگران است ( 29 .)Elshaug & Metzer, 2001درصد از
داوطلبان رسمی در استرالیا ،بیرون از سازمان خدمات رسانی میکنند ( Bittman & Fisher,
 .)2006داوطلبان یکی از داراییهای مهم سازمانهای غیرانتفاعی ،دولت ،کسبوکار و
سازمانهای بشردوستانه هستند .حدود  64/5میلیون نفر یا  26/5درصد از جمعیت ایالت متحده
آمریکا بین ماههای سپتامبر  2011تا سپتامبر  2012حداقل یکبار و بهطور متوسط  50ساعت
بهصورت داوطلبانه کار کردهاند ( .)Bureau of Labor Statistics, 2013علیرغم این آمار
قابلتحسین ،مسئلهای که شرکتهای غیرانتفاعی با آن مواجه هستند ،تعویض و ترک سازمان
توسط داوطلبان است و این بدان معنا است که داوطلبان سازمان را ترک میکنند و سازمان
ناگزیر به پیداکردن جانشین برای آنان است .کمبود نیروی داوطلب به دنبال ترک حرفه خود بر
کیفیت خدمات ارائهشده تأثیر بسزایی دارد.
یکی از ارکان اصلی پژوهش ،رسالت سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ،جذب نیروی
انسانی داوطلب کارآمد و مؤثر است و این نیروی انسانی داوطلب یکی از ایفاکنندگان نقشهای
اصلی و بنیادین جمعیت هالل احمر بهشمار میرود .این سازمان هر ساله طی مناسبتهای
مختلف و از طریق فراخوانهای متعدد و انعقاد تفاهمنامههای درونسازمانی و برونسازمانی اقدام
به جذب اعضا و داوطلبان جدید میکند؛ ولی هر ساله شاهد افت تعداد داوطلبان عضو جمعیت و
قطع همکاری آنها با جمعیت است؛ حال آنکه سازمان در جذب اعضای جدید هزینههای زیادی
را متحمل میشود؛ ولی همراهینکردن این داوطلبان ،امکان انجام فعالیتهای مناسب را از
سازمان سلب میکند .با توجه به مسائل باال ،در این پژوهش ،رابطه تناسب ضعیف داوطلب با
سازمان و نیت ترک سازمان با تأ کید بر نقش فرسودگی شغلی ،معنویت و خودشیفتگی در
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داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین بررسی میشود .هرچند شواهد زیادی از سوابق و
سازوکارهای پیشبینی نیات کارکنان برای ترککردن سازمان وجود دارد؛ پژوهشگران باید
بررسی کاربرد مدل های ترک کارکنان را برای جمعیت داوطلب ادامه دهند .این مطالعه آغاز
بررسی این موضوع است که آیا عوامل موثر بر نیتِ کارمندان برای ترک سازمان ،بر نیتِ
داوطلب ان برای ترک نیز کاربرد دارد؟ این امکان وجود دارد که عوامل متفاوتی در ترک کارکنان و
داوطلبان وجود داشته باشد .برای مثال ،نارضا یتی شغلی در کارمندان با نیت ترککردن سازمان
مرتبط است؛ اما در میان داوطلبان رابطه کمی بین نارضایتی کار و نیت به ترک کار نشان داده
شده است ( .)Kulik, 2006در ادامه این پژوهش به بررسی نیت به ترک کار در میان داوطلبان
و تفاوت بین داوطلبان و کارکنان میپردازد .با این حال با توجه به کمبودن مطالعات بر روی نیت
ترک در میان داوطلبان ،برای شروع الزم است که از مبانی نظری موجود در مورد کارمندان
استفاده شود .بهطور خاص هدف از این مطالعه ،پژوهش درباره نیت داوطلب برای ترک است ،با
بررسی اینکه تا چه حد تناسب بین داوطلب و سازمان در آن مؤ ثر است و در این فرایند عامل
فرسودگی شغلی نیز در نظر گرفته شده است .هدف دوم از این مطالعه ،بررسی اثرات معنویت بر
رابطه بین تناسب فرد با سازمان و فرسوگی شغلی و همچنین بر رابطه فرسوگی شغلی و نیت
ترک سازمان است .اساس این پژوهش و چارچوب نظری آن بر پایه تناسب فرد ـ سازمان و
نظریه ( CORحفظ منابع )1قرار دارد ( .)Hobfoll, 1989نظریه حفظ منابع بهعنوان نظریه
اساسی برای فهم فشارهای روانی شغلی بهکار میرود .این نظریه نشان میدهد زمانی که افراد،
منابع کافی برای مواجهه با عوامل فشارزا را در اختیار نداشته باشند ،دچار فرسودگی شغلی می-
شوند .این پژوهش ظرفیت این را دارد که ادبیات داوطلب را از سه طریق معنادار توسعه بدهد:
 .1پیشبینی جدیدی که براساس آن معلوم میشود که تناسب کم داوطلب و سازمان موجب
خروج داوطلب ازسازمان میشود؛
 .2این مطالعه نشان میدهد که نظریه  CORکه بهطور سنتی در میان کارمندان مورداستفاده
قرار میگیرد در میان جمعیت داوطلبان نیز کاربرد گستردهای دارد؛
 .3در پایان این مطالعه نشان میدهد که معنویت بهعنوان یک ویژگی فردی و بهعنوان یک
منبع درونی می تواند بر رابطه بین تناسب کم داوطلب با سازمان و فرسوگی شغلی و نیت خروج
تأثیر بگذارد.

)1. Conservation of Resources (COR
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نیت ترک سازمان .پژوهشگران نیت ترک سازمان را میل هوشیارانه و متفکرانه برای ترک
سازمان تعریف کردهاند ( .)Griffeth, 2000نیت ترک خدمت ،ادراک فرد نسبت به ترک خدمت
است؛اگرچه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد .نیت ترک خدمت مترادف
ترک خدمت پیشبینیشده بوده که به معنی احتمال ترک موقعیت شغلی توسط فرد است
( .)Volk & Lucas,1991اثر ترک خدمت بر اثربخشی یک سازمان بسیار مهم است
( .)Shields & Ward, 2011ازآنجاکه امروزه سازمانها سرمایه زیادی را در قالب استخدام،
آموزش ،توسعه و پیشرفت و نگهداری برای کارکنان خود صرف میکنند ،مدیران باید هزینههای
احتمالی ترک خدمت کارکنان را به حداقل برسانند .نیت ترک خدمت یکی از عوامل مهم
پیشبینیکننده ترک خدمت حقیقی است (.)Brough & Frame, 2004, Jaros, 1997
پژوهشها نشان دادهاند که بین ترک خدمت پیشبینیشده و ترک خدمت واقعی ،رابطه
مستقیمی برقرار است .نیت ترک ،یک جلوه شناختی از تصمیمهای رفتاری برای ترککردن
(خروج از سازمان) است (.)Shader, et al., 2001
تناسب داوطلب با سازمان و چارچوب نظریه  .CORتناسب فرد ـ سازمان ( )po1به لحاظ
تاریخی ریشه در نظریه های روانشناختی تعامل بین فرد ـ محیط(  )PE2دارد .از جمله نظریه
روانشناسی تعاملی و بهویژه نظریه میدانی کرت لوین )1938(3که بیان میکند بهتر است رفتار
به عنوان محصول محیط و تجربه ذهنی فرد از آن درک شود .تناسب فرد و محیط بهعنوان یک
فرانظریه میتواند شامل نظریههای تناسب فرد ـ محیط ،تناسب فرد ـ شغل ،تناسب فرد ـ
سازمان ،تناسب فرد ـ گروه و تناسب فرد ـ سرپرست باشد؛ اما بهطورکلی بهعنوان «سازگاری
بین فرد و محیط کار که ویژگی آنها بهخوبی با هم سازگار باشد» ،تعریف میشود (Kristof-
 .)Brown, et al, 2005, 281روشهای مختلفی برای اندازهگیری تناسب فرد ـ سازمان ارائه
شده است .کریستف ( ،)2005این روشها را به سه دسته تقسیم کرده است :تناسب ذهنی؛
تناسب درکشده و تناسب عینی.
در می ان تمام ابعاد تناسب ،تناسب فرد ـ سازمان بهطور گسترده بررسی شده است .پژوهشها
نشان میدهد که هرچه تناسب افراد با سازمان بیشتر باشد ،پیامدهای شغلی مثبتتر خواهد بود.
سطوح کمتر تنش ،عجینشدن با شغل ،تعهد سازمانی باالتر ،نگرشهای شغلی بهتر ،نرخهای
عملکرد باالتر و ترک خدمت پایینتر از جمله این پیامدها هستند (.)Gholipour, et al, 2010
1. Person–organization (PO) fit
2 .Person–environment (PE) interaction
3. Kurt Lewin
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ورکوور و همکاران ( ،)2003رابطه تناسب فرد ـ سازمان و نگرش افراد را بررسی کردند.
نتایج پژوهش آنان نشان داد که تناسب فرد ـ سازمان به میزان زیادی رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی و نیت ترک را پیشبینی میکند .هافمن و ووهر ( ،)2006تأثیر تناسب فرد ـ سازمان بر
خروجی روابط کار را بررسی کردند .بررسیهای آنها نشان داد که عدمتناسب فرد ـ سازمان
باعث افزایش ترک سازمان ،کاهش رفتار شهروندی و کاهش عملکرد سازمانی میشود
( .)Andrews, et al, 2011در پژوهش ون وینن و همکاران ( ،)2008بر اساس نتایج
بهدستآمده از داوطلبان هندی در شش سازمان مشخص شد که تناسب شخصیت (شباهت بین
خودتوصی فی داوطلبان از شخصیت و ادراک شخصیت داوطلب در سازمان) ،رابطه مثبت و
معناداری با رضایت داوطلب و تعهد عاطفی او دارد و نیت ترک سازمان را کاهش میدهد؛
بنابراین با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه فرضیه نخست پژوهش بهصورت زیر
پیشنهاد میشود:
فرضیه  :1تناسب ضعیف داوطلب و سازمان با نیت ترک سازمان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرسودگی شغلی .فرسودگی شغلی بهعلت تبعات فردی و اجتماعی آن همواره موردتوجه
پژوهشگران قرار گرفته و شناسایی عوامل تشدیدکننده و کاهنده آن حائزاهمیت بوده است
( .)Rastgar & Siahsarani, 2016مسلچ و جکسون ( ،)1986معتقدند که فرسودگی شغلی
سندرم خستگی هیجانی ،شخصیتزدایی و کاهش عملکرد شخصی به علت قرارگرفتن در
معرض تنش مزمن است .صاحبنظران مختلف ،فرسودگی شغلی را در ابعاد مختلف بررسی
کردهاند ،اما در اغلب پژوهشهای انجامشده ،فرسودگی شغلی در سه بُعد احساس خستگی ،مسخ
شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی در کار نشان داده شده است ( Schwarzkopf,
 .)2016بهطورکلی میتوان بیان کرد فرسودگی شغلی عاملی دوبُعدی است که هم تحت تأثیر
ویژگیهای محیط کار قرار دارد و هم مربوط به ویژگیهای شخصیتی افراد است ( karankula,
 .)2011به عقیده هابفول ( ،)2011نظریه  CORیک نظریه اساسی در زمینه فرسودگی شغلی و
در زمینه نوظهوری از روانشناسی بهخصوص در زمینه شرایط کار است .تناسب ضعیف فرد و
سازمان یک عامل تنشزا است که فرسودگی شغلی و نتایج منفی آن را تسهیل میکند و
میتوان این موضوع را از نظریه  CORاستنباط کرد ( .)Edwards, 2008شواهد علمی زیادی
مبنی بر سودمندی نظریه  CORدر پیش بینی فرسودگی شغلی وجود دارد .در فرض اولیه،
نظریه  CORبهعنوان منبع بسیار باارزش و مثبت در نظر گرفته شده است که دارای پیامدهای
روانی ،جسمی و رفتاری مثبت است .درمقابل عوامل تنشزا بهعنوان عاملی برای کاهش منابع،
فرسودگی شغلی و نتایج منفی استنباط شده است؛ بنابراین هنگام مواجه فرد با عوامل تنشزا،
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عواملی که باعث ازدستدادن منابع و باعث خطر فرسودگی میشوند باید موردبررسی قرار گیرند
( .)Hobfoll, 2010پژوهشهای بسیاری در رابطه با عواقب منفی تناسب ضعیف برای کارمندان
و داوطلبان انجام شده است که می توان از جمله به فشار روحی ،فرسودگی شغلی ،پیامدهای
منفی عاطفی ،تظاهرات رفتاری و عوامل زیانآور سالمتی اشاره کرد ( .)Edwards, 2008پیالتو
و همکاران ( ،)2011رابطه تناسب فرد ـ سازمان و فرسودگی شغلی معلمان فنالندی را بررسی
کردند .نتایج پژوهشهای آنها نشان داد که بین تناسب ضعیف فرد ـ سازمان و فرسودگی شغلی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .تانگ و همکاران (  ،)2015در پژوهشی به بررسی رابطه تناسب
فرد ـ سازمان و فرسودگی شغلی کارکنان تولیدی چین پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد
رابطه مثبت و معناداری بین تناسب ضعیف فرد ـ سازمان و فرسودگی وجود دارد؛ بنابراین فرضیه
دوم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :2تناسب ضعیف داوطلب و سازمان با فرسودگی شغلی رابطه مثبت معناداری دارد.
فرسودگی شغلی پیامدهای زیادی در سازمان و زندگی اجتماعی و فردی در پی دارد.
هنگامی که فرسودگی شغلی رخ میدهد ،فقدان روزافزون واقعبینی ،کاهش انرژی در ادامه
فعالیتهای سودمند ،ازدستدادن فلسفه نهایی زندگی ،فقدان احساس همدردی و اختالالت
روحی و جسمی پدیدار میشوند ( .)Hosseinzadeh, Rastegar, 2013فرسودگی شغلی و نیت
ترک سازمان بهطور گسترده در میان کارکنان سازمانها موردمطالعه قرار گرفته است .نتایج
پژوهش کوبان اغلو و اویگونگیل ( ،)2018نشان داد که فرسودگی شغلی ،رابطه مثبت و معناداری
با نیت ترک سازمان دارد .الن و مولر (  ،)2013در پژوهشی بر روی داوطلبان حمایت از حیوانات،
به این نتیجه رسیدند که بین فرسودگی شغلی و نیت ترک سازمان ،رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .یافته های این مطالعات در مورد فرسودگی شغلی و نیت ترک سازمان مطابق با نظریه
 CORدر فرسودگی شغلی هستند؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :3فرسودگی شغلی داوطلب با نیت ترک سازمان ،رابطه مثبت معناداری دارد.
شواهد پژوهشی موجود بهخوبی مؤید ارتباط بین تناسب فرد ـ سازمان و فرسودگی شغلی با
تمایل به ترک خدمت است (Edwards, 2001؛ ) Boyd, et al, 2009؛ اما این شواهد از طرف
دیگر از نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین عدمتناسب فرد ـ سازمان با تمایل به ترک
خدمت حمایت میکند .بهرغم اینکه گستره وسیعی از پژوهشها نشان دادهاند که عوامل
فشارآور سازمانی بهطور جدی باعث افزایش سطح اضطراب شغلی و تمایل به ترک خدمت
میشوند ،ولی باید به این نکته توجه داشت که مطابق با نظریه  ،CORعدمتناسب فرد ـ
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سازمان ،پیش از آنکه افراد را متمایل به ترک خدمت سازد ،آنها را از لحاظ شغلی و هیجانی به
مرحله فرسودگی میرساند .این فرسودگی و احساسات همراه با آن ،با ایجاد حاالت انگیزشی در
افراد ،آنها را وادار به نشاندادن واکنشهای جبرانی برای بازگشت به شرایط روانی و هیجانی
قبل از فرسودگی شغلی میکند که یکی از این واکنشها تمایل به ترک خدمت است
( .)Golparvar & Hosseinzadeh, 2011نتایج پژوهشهای بوید و همکاران ( ،)2009نشان
داد که فرسودگی شغلی یک عامل میانجی بین عوامل تنشزای سازمانی ،عدمتناسب فرد ـ
سازمان و تمایل به ترک سازمان است .گلپرور و حسینزاده ( ،)2011الگوی ارتباط عدمتناسب
فرد ـ سازمان با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت را تبیین کردند .یافتههای پژوهش در
رابطه با عدمتناسب فرد ـ سازمان با تمایل به ترک خدمت از نقش میانجیگر فرسودگی شغلی
حمایت کرد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :4فرسودگی شغلی یک واسطه بین تناسب کم فرد با سازمان و نیت ترک داوطلب
است.
معنویت .زندگی بدون کار بیمعنا میشود؛ ولی کار بدون معنا هم زندگی را میمیراند.
بامعنابودن را میتوان بهعنوان ارزشمندبودن هدف کار تعریف کرد که در ارتباط با ایدهآلها و
هنجارهای افراد است ( .)Hashemi, et al, 2017مطالعات انجامشده در میان کارکنان توسط
اسپرانگ و همکاران )2012( ،و میلیمن و همکاران ( ،)2003نشان داد که معنویت با تنش کم در
ارتباط است .کوییک و گوین ( ،)2001بیان کردهاند که در مقایسۀ داوطلبان معنوی با داوطلبان
غیرمعنوی ،معنویت بهعنوان یک منبع توسط داوطلبان معنوی در موقعیتهای تنشزا
مورداستفاده قرار میگیرد .گالیا ( ،)2014دریافت که فرسودگی شغلی در پرستاران معنوی در
شرایط دشوار کمتر است .پژوهشهایی نیز درباره نقش تعدیلکنندگی معنویت در کاهش اثرات
منفی تنش بر انواع پیامدهای سالمت ،نگرش عاطفی ارائه شده است .دیلمن و همکاران
( ،)2001نشان دادند بیمارانی که دارای معنویت باالتری هستند ،از سالمت روانی و سالمت
جسمانی باالتری برخوردارند .نتایج پژوهش کومار و کومار ( )2014نشان داد که معنویت در
محیط کار اثر تنش بر سالمت را تعدیل میکند؛ ازاینرو معنویت یک اثر و منبع سودمند در
مواجه با موقعیتهای تنشزا است؛ از طرفی تناسب ضعیف فرد ـ سازمان یک عامل تنشزا
محسوب میشود که فرسودگی شغلی و نتایج منفی آن را تسهیل میکند (.)Edwards, 2008
بهطورکلی بیکرتون و همکاران ( ،)2014کوییک و گوین ( )2001و پاتل و کنینگام ( ،)2014نیز
با استفاده از نظریه  CORبهعنوان یک چارچوب نظری برای سازماندهی درک معنویت بهعنوان
یک منبع ،بیان میکنند که منابع بهدستآمده از معنویت با نظریه  CORقابلتفسیر است.
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پژوهشهای راپرت و همکاران ( ،)2015نیز بر اهمیت منابع شخصی در کاهش خطر ابتال به
فرسودگی شغلی تأکید کردهاند .شرر و همکاران ( ،)2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که با توجه به منابع ارائهشده در نظریه  ،CORمعنویت یک منبع باارزش مبتنی بر فرد است که
قادر است خطر ابتال به فرسودگی شغلی را در میان داوطلبان کاهش دهد و با تناسب ضعیف فرد
و سازمان مقابله کند .هابفول ( ،)2010تأکید میکند افرادی که دارای منابع اضافی هستند در
مواجه با موقعیتهای تنشزا کمتر دچار تخلیه منابع (خستگی) میشوند .او معتقد است که منابع
اضافی میتواند جایگزین منابع تخلیهشده یا ازدسترفته شود و برعکس .شرر و همکاران
( ،)2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که معنویت ،رابطه مثبت بین تناسب کم فرد ـ
سازمان و فرسودگی شغلی را تعدیل میکند؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد
میشود:
فرضیه  :5معنویت ،رابطه مثبت بین تناسب کم فرد ـ سازمان و فرسودگی شغلی را تعدیل
میکند؛ وقتی که معنویت افزایش یابد ،این رابطه مثبت ضعیفتر خواهد شد.
منابع معنوی از عوامل مهمی هستند که پیامدهای شغلی را تحت تأثیر قرار میدهند.
معنویت در محیط کار با عملکرد وظیفهای کارکنان رابطه مثبت و معنادار دارد ( Hashemi, et
 .)al, 2017منابع معنوی اشتیاق شغلی را افزایش داده و با بهزیستی در محل کار رابطه مثبت
دارند و نیت ترک سازمان را کاهش میدهند ( .)Schaufeli & Bakker, 2004کسانی که
معنویت باالتری دارند ،حتی زمانی که دچار فرسودگی شغلی هستند نیز کمتر نیت به ترک
سازمان را تجربه میکنند .طبق نظریه  ،CORداوطلبانی که دچار فرسودگی شغلی هستند باید
برای جبران کاهش منابع بهدنبال منابع اضافی بروند .داوطلبانی که دچار فرسودگی شغلی
میشوند به دنبال جذب منابع معنوی هستند و درنهایت با جذب این منابع تمایل داوطلبان برای
خروج از سازمان کاهش پیدا مییابد ( .)Scherer, et al, 2016هاشمی و همکاران ( ،)2017با
پژوهش بر روی کارکنان «شرکت فوالد خوزستان» نشان دادند که منابع معنوی از طریق کاهش
فرسودگی شغلی ،میران نیت ترک شغل را کاهش میدهد .شرر و همکاران ( ،)2016در پژوهش
خود به این نتی جه رسیدند که معنویت ،رابطه مثبت بین فرسودگی شغلی و نیت ترک سازمان را
تعدیل میکند؛ بنابراین فرضیه ششم پژوهش بهصورت زیر تبیین میشود:
فرضیه  :6معنویت رابطه مثبت بین فرسودگی شغلی و نیت ترک سازمان را تعدیل میکند؛ وقتی
که معنویت افزایش یابد ،این رابطه مثبت ضعیفترخواهد شد.
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خودشیفتگی .خودشیفتگی بهعنوان یک ویژگی شخصیتی ،امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران
را به خود جلب کرده است ( .)Yamani, 2012خودشیفتگی دارای دو جزء طبیعی و بیمارگونه
است که هر دو جزء با احساس تکبر ،حقداشتن و بزرگنمایی همراه است .خودشیفتگی طبیعی با
عزت نفس بهطور مثبت در ارتباط است؛ درحالیکه خودشیفتگی بیمارگونه با عزت نفس پایین و
خودتنظیمی ناسازگار همراه است ( .)Maxwell, et al, 2011بهطورکلی افراد خودشیفته،
خودپنداره مثبت بسیار باال و باور به خود بسیار قوی دارند و خود را منحصربهفرد میدانند
( .)Roberts, et al, 2018نتایج پژوهشها نشان میدهد که عزت نفس ،نقش مهمی در
فرسودگی شغلی و خودشیفتگی بازی میکند .ایزرد و همکاران ( ،)2013به این نتیجه رسیدند که
خودشیفتگی باعث می شود فرد برای انجام وظایف بیشتر و تسلط اجتنابی تحریک شود که این
موضوع با فرسودگی شغلی مرتبط است؛ بهطوریکه شافولی و انزمن ( ،)1998فرسودگی شغلی را
اختالل خودشیفتگی توصیف کردند .یافتههای پژوهش آلمینی و همکاران (  ،)2008نیز نشان داد
که شخصیت خودشیفته در دندانپزشکان مبتال به فرسودگی شغلی ،مکرر دیده میشود و
خودشیفتگی با فرسودگی شغلی ،رابطه مثبت معناداری دارد .یافتههای پژوهش شوراتزف و
همکاران ( ،)2016نشان داد که خودشیفتگی ،رابطه مثبت و معناداری با فرسودگی شغلی دارد و
افراد با صفات شخصیتی خودشیفتگی ممکن است ریسک باالی فرسودگی شغلی در کارشان
داشته باشند؛ بنابراین فرضیه هفتم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :7خود شیفتگی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت معناداری دارد.
چارچوب نظری و فرضیههای پژوهش .باتوجه به نتایج مطالعات قبلی و فرضیه های طرح
شده ،چارچوب نظری پژوهش در شکل  1ارائه شده است:

تناسب ضعیف

نیت ترک
سازمان

داوطلب با
سازمان

معنویت

فرسودگی شغلی

خودشیفتگی

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

معنویت
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 .3روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر کنترل شرایط یک بررسی توصیفی است .این
پژوهش از نظر نحوه اجرا ،ازآنجاکه رابطه بین متغیرها را بررسی میکند ،جزو پژوهشهای
همبستگی محسوب میشود و از نظ ر زمانی یک بررسی در زمان حال بهصورت مقطعی است.
جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش ،کلیه داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین
هستند که تعداد این افراد بالغ بر  100000نفر است .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و
جدول نمونهگیری مورگان برابر با  384نفر تخمین زده شد .تعداد  400عدد پرسشنامه توزیع و از
این تعداد  384پرسشنامه بازگردانده شد .روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت تصادفی
ساده است و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شده است:
تناسب داوطلب و سازمان :پرسشنامه سکیگوچی و هوبر)2011(1
فرسودگی شغلی داوطلب :پرسشنامه پینز و آرونسون)1988(2
نیت ترک داوطلب :پرسشنامه جاروس )1997(3و هوم و گریفث)1991(4
معنویت داوطلب :پرسشنامه آندروود و تریسی)2002(5
خودشیفتگی داوطلب :پرسشنامه NPI-16
پرسشنامههای مورداستفاده استاندارد است .با توجه به استانداردبودن و بهکارگیری در
پژوهشهای مشابه ،روایی ابزار پژوهش بهصورت صوری و با استفاده از نظر استاد راهنما تأیید
شد .پرسشنامههای بهکاررفته در این پژوهش بهکرات موردتأیید پژوهشگران و متخصصان امر در
داخل و خارج کشور قرار گرفته است .با توجه به آلفای کرونباخ معادل با  ،0/884پرسشنامه از
ثبات و اعتبار درونی برخوردار است .برای تحلیل مقدماتی نتایج پرسشنامهها از روشهای آماری
توصیفی از قبیل میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون استفاده
شد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان .برای توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از
شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است .فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت ،سن و
میزان تحصیالت مورد بررسی قرار گرفت که در جدول  ،1ارائه شده است.

1 . Sekiguchi & Huber
2 . Pines & Aronson
3 . Jaros
4 . Hom & Griffeth
5. Underwood & Terisi
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جدول  .1توصیف متغیرهای جمعیتشناختی در نمونه مورد مطالعه
متغیرها
جنسیت

سن

تحصیالت

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

مردان
زنان
 18تا  25سال
 26تا  35سال
 36تا  45سال
بیشتر از  45سال
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

287
97
230
38
58
58
77
77
153
58
19

74/7
25/3
59/9
9/9
15/1
15/1
20/1
20/1
39/8
15/1
4/9

آزمون تحصیالت .پاسخدهندگان در مطالعه حاضر از نظر تحصیالت به  5دسته تقسیم شدهاند؛
بنابراین برای مقایسه اختالف دیدگاه افراد بر اساس تحصیالت از تحلیل واریانس )(ANOVA
استفاده شده است .با استفاده از تحلیل واریانس مشخص میشود که تأثیر تحصیالت افراد در
دیدگاه آنها پیرامون مؤلفههای پژوهش چگونه است .تحلیل واریانس نیز در سطح اطمینان 95
درصد بررسی شد که بیان آماری این آزمون بهصورت زیر است:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5
H1 : µi ≠ µj

با توجه به یافتههای مندرج در جدول  2و مقدار معناداری محاسبهشده ،میانگین نمره نظرهای
پاسخگویان بر اساس میزان تحصیالت در  5گروه مختلف در خصوص هیچیک از ابعاد پژوهش
در سطح خطای  5درصد دارای تفاوت معناداری نیست؛ بنابراین با اطمینان  95درصد دیدگاه
پاسخدهندگان با میزان تحصیالت مختلف درباره متغیرهای پژوهش مشابه است.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش .همانطورکه توضیح داده شد ،در روشهای توصیفی تالش
بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی ،نظیر شاخصهای مرکزی و
پراکندگی به توصیف دادههای پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول  3شامل آمار توصیفی متغیرهای پژوهش است .در بخش نخست ،مهمترین شاخصهای
مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است .از میان شاخصهای مرکزی ،میانگین و
میانه و از شاخصهای پراکندگی ،انحراف معیار استفاده شده است .ارقام این جدول به کمک
نرمافزار  SPSSمحاسبه شدهاند.
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جدول  .2تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش

تناسب فرد و
سازمان
فرسودگی
شغلی

نیت ترک

معنویت

خودشیفتگی

میان گروهها
درون گروهها
کل
میان گروهها
درون گروهها
کل
میان گروهها
درون گروهها
کل
میان گروهها
درون گروهها
کل
میان گروهها
درون گروهها
کل

جمع
مربعات

درجه
آزادی

5/894
292/540
298/435
6/963
230/870
237/833
9/000
260/414
269/414
2/594
216/029
218/622
2/217
166/510
168/727

4
379
383
4
379
383
4
379
383
4
379
383
4
379
383

Mean
Square

F

1/474
0/772

1/909

1/741
0/609

2/858

2/250
0/687

3/275

0/648
0/570

1/138

0/554
./439

1/261

مقدار
معناداری
0/108

./235

0/172

0/338

0/285

جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

تناسب ضعیف داوطلب
فرسودگی شغلی
نیت ترک
معنویت
خودشیفتگی

3/404
3/479
3/461
3/440
3/617

0/883
0/788
0/839
0/756
0/664

0/779
0/621
0/703
0/571
0/441

-0/426
-0/784
-0/664
-0/453
-0/626

-0/301
0/155
-0/187
0/293
0/553

آزمون نرمالبودن دادهها .چون پژوهشهای مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض
نرمالبودن دادهها هستند ،نخست آزمون نرمالبودن انجام شد .در تحلیل عاملی تأییدی و
مدلیابی معادالت ساختاری نیازی به نرمالبودن تمامی دادهها نیست؛ بلکه باید عاملها
(سازهها) نرمال باشند؛ بنابراین فرض نرمالبودن دادهها در سطح معناداری  5درصد با تکنیک
کولموگروف ـ اسمیرنف آزمون شده است .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری بهصورت زیر
تنظیم میشود:
 :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
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نتایج آزمون نرمالبودن دادهها در جدول  ،4ارائه شده است .با توجه به این جدول ،در تمامی
موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بهدست آمده است؛ بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر
مبتنی بر نرمالبودن دادهها وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر دادههای پژوهش نرمال است و میتوان
آزمونهای پارامتریک را اجرا کرد.
جدول  .4آزمون نرمالبودن دادهها
متغیر
تناسب ضعیف داوطلب
فرسودگی شغلی
نیت ترک
معنویت
خودشیفتگی

کولموگروف ـ اسمیرنوف
معناداری
0/271
0/332
0/323
0/273
0/346

درجه آزادی
384
384
384
384
384

شاپیرو ـ ویلک
معناداری
0/867
0/801
0/819
0/839
0/783

درجه آزادی
384
384
384
384
384

با توجه به جدول  ،1در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بهدست آمده است؛
بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر نرمالبودن دادهها وجود ندارد .بهعبارتدیگر توزیع
دادههای پژوهش نرمال است و میتوان آزمونهای پارامتریک را اجرا کرد.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  0/884محاسبه شد و با توجه به اینکه مقـدار
آلفای کرونباخ محاسبهشده بزرگتر از  0/7است ،پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردا است.
تحلیل عامل تأییدی 1مقیاس مورداستفاده .در این مطالعه برای بررسی فرضیههای پژوهش
از مقیاسی مرکب از  5عامل (متغیر پنهان) و  20گویه (متغیر قابل مشاهده) استفاده شده است.
برای بررسی فرضیههای پژوهش مبتنی بر این مقیاس نخست باید صحت مقیاس مورداستفاده
تأیید شود؛ بنابراین از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویههای
سنجش آنها استفاده شده است .تحلیل عاملی تأییدی ارتباط گویهها (سؤالهای پرسشنامه) را با
سازهها موردبررسی قرار میدهد .درواقع تا ثابت نشود سؤالهای پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را
بهخوبی اندازه گیری کردهاند ،نمیتوان فرضیههای پژوهش را مبتنی بر دادههای پرسشنامه
مورداستفاده قرار داد؛ بنابراین برای اثبات اینکه دادهها درست اندازهگیری شدهاند از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده می شود .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار
عاملی نشان داده می شود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از 0/3

1. Confirmatory factor analysis
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باشد ،رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا 0/6
قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد ،خیلی مطلوب است.
نتایج تحلیل عاملی مقیاس مورداستفاده در شکل  ،2ارائه شده است .بار عاملی در تمامی
موارد مقداری بزرگتر از  0/3دارد که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر
یک از سازههای اصلی) با متغیرهای قابلمشاهده قابلقبول است .پس از اینکه همبستگی
متغیرها شناسایی شد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .برای بررسی معناداربودن رابطه بین
متغیرها از آماره  T-Valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای  0/05بررسی
میشود ،اگر میزان بارهای عاملی مشاهدهشده با آزمون  T-Valueاز  1/96کوچکتر محاسبه
شود ،رابطه معنادار نیست و در نرمافزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد .بر اساس
نتایج مندرج در شکل  ،3شاخصهای سنجش هر یک از مقیاسهای مورداستفاده در سطح
اطمینان  5درصد مقدار آماره  T-Valueبزرگتر از  1/96است که نشان میدهد همبستگیهای
مشاهدهشده معنادار است.

شکل  .2بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه
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شکل  .3آماره معناداری (  )T-Valueتحلیل عاملی پرسشنامه

نیکویی برازش مدل .بهطورکلی در کار با نرمافزار لیزرل ،هر یک از شاخصهای بهدستآمده
برای مدل بهتنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدمبرازندگی آن نیستند؛ بلکه این شاخصها را باید
در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد .برای ارزیابی مدل ساختاری چندین مشخصه برازندگی وجود
دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدلها (مدل اندازهگیری و مدل ساختاری) از شاخصهای
خیدو تقسیم بر درجه آزادی ،)X2/df( 1شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش ،)GFI( 2شاخص نیکویی برازش تعدیلشده (،)AGFI
شاخص نرمشده برازندگی ،)NFI( 3شاخص نرمنشده برازندگی )NNFI( 4و شاخص نیکویی
برازش فزاینده )IFI( 5استفاده شده است .یکی از شاخصهای عمومی برای بهحسابآوردن
پارامترهای آزاد در محاسبه شاخصهای برازش ،شاخص خیدو بهنجار است که از تقسیم ساده
خیدو بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود .چنانچه این مقدار بین  1تا  3باشد ،مطلوب است.

1. Chi square divided to degree of freedom
2. Goodness of fit index2
3. Normed Fit Index
4. Non-Normed Fit Index
5. Incremental fit index
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جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش پرسشنامه
شاخصهای

ریشه خطای
میانگین

برازندگی

مجذورات
تقریب
()RMSEA

مقادیر قابلقبول
مقادیر محاسبه
شده

>0/1
0/039

شاخص
نیکویی
برازش
()GFI

<0/9
0/93

شاخص
نیکویی
برازش
تعدیلشده
()AGFI

<0/9
0/96

شاخص

شاخص

نرمشده

نرمنشده

برازندگی
()NFI

برازندگی
()NNFI

<0/9
0/95

<0/9
0/92

شاخص
نیکویی
برازش
فزاینده
()IFI

1–0
0/95

بررسی فرضیههای پژوهش .پس از تأیید مقیاس مورداستفاده از دادههای گردآوریشده با
استفاده ا ز آزمون رگرسیون برای اثبات فرضیههای پژوهش استفاده شد .در پژوهشهای
رگرسیون هدف پیشبینی یک یا چند متغیر وابسته (مالک) بر اساس یک یا چند متغیر مستقل
(پیشبین) است .در رگرسیون چندگانه هدف پیداکردن متغیرهای پیشبینی است که تغییرات
متغیر وابسته را چه بهتنهایی و چه مشترکاً پیشبینی کند .ورود متغیرهای مستقل در رگرسیون
به روشهای متعددی صورت میگیرد .روش همزمان ،روش گامبهگام و روش سلسلهمراتبی سه
روش اساسی در این تکنیک است.
جدول  .6رگرسیون چندگانه بین سازهها
ضریب بتای
همبستگی

استاندارد
نشده

تناسب کم فرد و سازمان ـ نیت
ترک داوطلب
تناسب ضعیف فرد و سازمان ـ
فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی داوطلب ـ نیت
ترک

خطای
استاندارد

ضریب
استاندارد

مقدار
t

بتا

معناداری
نرمال

0/142

0/044

0/311

3/213

0/000

0/259

0/042

0/618

6/175

0/000

0/311

0/049

0/631

6/345

0/000

تناسب کم فرد و سازمان ـ معنویت

0/347

0/041

0/848

8/453

0/000

معنویت ـ فرسودگی شغلی

0/392

0/046

0/852

8/523

0/000

فرسودگی شغلی ـ معنویت

0/392

0/046

0/852

8/523

0/000

معنویت و نیت ترک سازمان

0/434

0/051

0/844

8/501

0/000

خودشیفتگی ـ فرسودگی شغلی

0/258

0/053

0/486

4/881

0/000
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فرضیه اول :تناسب ضعیف فرد و سازمان با نیت ترک سازمان ،رابطه مثبت معناداری

دارد .در فرضیه اول مقدار همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرم افزار  SPSSبین دو متغیر
تناسب کم فرد و سازمان و نیت ترک داوطلب بر اساس جدول  ،6برابر  0/311بهدست آمد که
نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و قابلقبول است .این آزمون در سطح
اطمینان  95درصد صورت گرفت؛ بنابراین سطح خطا  0/05است؛ بهعبارتدیگر سطح خطا
 α =%5است؛ همچنین آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد
قابلمحاسبه است که عدد  3/213بهدست میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛
بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا
است که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت بین تناسب کم
فرد و سازمان و نیت ترک داوطلب ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :تناسب ضعیف فرد و سازمان با فرسودگی شغلی ،رابطه مثبتی دارد .در
فرضیه دوم مقدار همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر تناسب
ضعیف فرد و سازمان و فرسودگی شغلی بر اساس جدول  ،6برابر  0/618است که نشان میدهد
همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و قابل قبول است .این آزمون در سطح اطمینان  95درصد
صورت گرفت؛ بنابراین سطح خطا  0/05است؛ بهعبارتدیگر سطح خطا  α =%5است .همچنین
آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد قابلمحاسبه است که
عدد  6/175بهدست میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ضریب بتای
مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است که یافته باال را
تأیید می کند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد می توان گفت بین تناسب ضعیف فرد و سازمان و
فرسودگی شغلی ،رابطه معناداری وجود دارد و این فرضیه تأیید میشود.
فرضیه سوم :فرسودگی شغلی داوطلب با نیت ترک ،رابطه مثبتی دارد .در فرضیه سوم
مقدار همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر فرسودگی شغلی داوطلب
و نیت ترک بر اساس جدول ،6برابر  0/631است که نشان میدهد همبستگی بین این دو متغیر
مطلوب و قابل قبول است .این آزمون در سطح اطمینان  95درصد صورت گرفت؛ بنابراین سطح
خطا  0/05است؛ بهعبارتدیگر سطح خطا  α =%5است .همچنین آماره آزمون نیز با تقسیم
ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد قابلمحاسبه است که عدد  6/345بهدست میآید
که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار
معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با
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اطمینان  95درصد میتوان گفت بین فرسودگی شغلی داوطلب و نیت ترک ،رابطه معناداری
وجود دارد و این فرضیه تأیید میشود.
فرضیه چهارم :فرسودگی شغلی یک واسطه بین تناسب کم فرد و سازمان با نیت ترک

داوطلب است .در فرضیه اول رابطه بین تناسب کم فرد و سازمان با نیت ترک داوطلب بر
اساس جدول  ،6برابر  ،0/311رابطه بین تناسب ضعیف و فرسودگی شغلی برابر  0/618و رابطه
بین فرسودگی شغلی و نیت ترک شغلی برابر  0/631است .بهمنظور بررسی اثر میانجی
فرسودگی شغلی در فرضیه موردبحث باید اثر مستقیم دو سازه را با اثر غیر مستقیم در حالت
دخیلساختن متغیر میانجی موردبررسی قرار داد تا در صورت افزایش اثر بتوان اثر میانجی را
قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر اثر برابر  0/311است .اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر
میانجی بهصورت زیر است:
0/618 × 0/631 =0/390
با توجه به بیشتربودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم ،وجود متغیر میانجی تأثیر را
افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه حاضر تأیید میشود.
فرضیه پنجم :معنویت ،رابطه مثبت بین تناسب کم فرد و سازمان و فرسودگی شغلی را

تعدیل میکند .در فرضیه دوم ،رابطه بین تناسب کم فرد و سازمان و فرسودگی شغلی برابر
 0/618محاسبه شد .در جدول  6مقدار همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین
دو متغیر تناسب کم فرد و سازمان و معنویت برابر  0/848است که نشان میدهد همبستگی بین
این دو متغیر مطلوب و قابل قبول است .این آزمون در سطح اطمینان  95درصد صورت گرفت؛
بنابراین سطح خطا  0/05است؛ آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای
استاندارد قابلمحاسبه است که عدد  8/453بهدست میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی 1/96
است؛ بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از
سطح خطا است که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت بین
تناسب کم فرد و سازمان و معنویت ،رابطه معناداری وجود دارد.
در ادامه ،مقدار همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر معنویت و
فرسودگی شغلی برابر  0/852است که نشان میدهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و
قابلقبول است .این آزمون در سطح اطمینان  95درصد صورت گرفت؛ بنابراین سطح خطا 0/05
است؛ بهعالوه آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد قابل-
محاسبه است که عدد  8/523بهدست میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین
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ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است
که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت بین معنویت و
فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بهمنظور بررسی اثر میانجی معنویت در فرضیه مورد بحث ،باید اثر مستقیم دو سازه را با اثر
غیر مستقیم در حالت دخیلساختن متغیر میانجی مورد بررسی قرار داد تا در صورت افزایش اثر
بتوان اثر میانجی را قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر اثر برابر  0/618است .اثر غیرمستقیم در
صورت وجود متغیر میانجی بهصورت زیر است:
0/848 × 0/852 =0/722
با توجه به بیشتربودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم ،وجود متغیر میانجی تأثیر را
افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه حاضر تأیید میشود.
فرضیه ششم :معنویت ،رابطه مثبت بین فرسودگی شغلی و نیت خروج را تعدیل

میکند .در فرضیه سوم ،رابطه بین فرسودگی شغلی و معنویت بررسی میشود .مقدار همبستگی
مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر فرسودگی شغلی و معنویت برابر 0/852
است که نشان میدهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و قابلقبول است .این آزمون در
سطح اطمینان  95درصد صورت گرفته است؛ بنابراین سطح خطا  0/05است .آماره آزمون نیز با
تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد قابلمحاسبه است که عدد  8/523بهدست
میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است.
مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با
اطمینان  95درصد میتوان گفت بین معنویت و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد .در
ادامه رابطه بین معنویت و نیت ترک سازمان بررسی میشود .مقدار همبستگی مشاهدهشده در
خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر معنویت و نیت ترک سازمان برابر  0/844است که نشان
میدهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و قابل قبول است .این آزمون در سطح اطمینان 95
درصد صورت گرفت؛ بنابراین سطح خطا  0/05است؛ بهعبارتدیگر سطح خطا  α =%5است.
آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای استانداردنشده بر خطای استاندارد قابلمحاسبه است که
عدد  8/501بهدست میآید که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ضریب بتای
مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است که یافته باال را
تأیید میکند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت بین معنویت و نیت ترک سازمان،
رابطه معناداری وجود دارد.
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بهمنظور بررسی اثر میانجی معنویت در فرضیه مورد بحث باید اثر مستقیم دو سازه را با اثر
غیرمستقیم در حالت دخیلساختن متغیر میانجی بررسی کرد تا در صورت افزایش اثر بتوان اثر
میانجی را قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر ،اثر برابر  0/631است .اثر غیرمستقیم در صورت
وجود متغیر میانجی بهصورت زیر است:
0/852 × 0/844 =0/719
با توجه به بیشتربودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم ،وجود متغیر میانجی تأثیر را
افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه حاضر تأیید میشود.
فرضیه هفتم :خودشیفتگی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت دارد .در فرضیه هفتم ،مقدار
همبستگی مشاهدهشده در خروجی نرمافزار  SPSSبین دو متغیر خودشیفتگی و فرسودگی شغلی
برابر  0/486است که نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب و قابلقبول است .این
آزمون در سطح اطمینان  95درصد صورت گرفته است؛ بنابراین سطح خطا  0/05است؛
بهعبارتدیگر سطح خطا  α =%5است؛ همچنین آماره آزمون نیز با تقسیم ضریب بتای
استانداردنشده بر خطای استاندارد قابل محاسبه است که عدد  4/881بهدست میآید که بزرگتر
از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار معناداری
نرمال نیز کوچکتر از سطح خطا است که یافته باال را تأیید میکند؛ بنابراین با اطمینان 95
درصد میتوان گفت بین خودشیفتگی و فرسودگی شغلی ،رابطه معناداری وجود دارد و این فرضیه
تأیید میشود.
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شکل  .5مقادیر  tمحاسبهشده برای ضرایب مدل مسیر

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه داوطلبان یکی از داراییهای مهم سازمانها هستند و نگهداشت آنها در بیشتر سازمانها
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بر همین اساس در این پژوهش رابطه تناسب ضعیف داوطلب با
سازمان و نیت ترک سازمان با تأ کید بر نقش فرسودگی شغلی ،معنویت و خودشیفتگی در
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین بررسی شد .در ارتباط با فرضیه نخست ،تناسب
ضعیف داوطلب و سازمان با نیت ترک سازمان ،رابطه مثبت معناداری دارد .وقتی که در سازمان،
خصوصیات فردی شاغل و ویژگیهای محیط کاری با هم انطباق داشته یا دستکم همخوانی
باالیی داشته باشند ،احتمال ترک خدمت کاهش مییابد .معموالً سازمانها به دنبال آن هستند
که افرادی را بیابند که بهتر بتوانند تقاضاهای شغلی را برآورده سازند ،با آموزهها و تغییرات شغلی
سازگارتر باشند و به سازمانها متعهد و وفادار بمانند .افراد نیز به دنبال سازمانهایی هستند که
تواناییهای ویژه آنان را بهکار گیرند و نیازهای خاص آنان را برآورده سازند .هرچه تناسب افراد
با سازمان بیشتر باشد ،پیامدهای شغلی مثبتتر خواهد بود .سطوح کمتر تنش ،عجینشدن با
شغل ،تعهد سازمانی باالتر ،نگرشهای شغلی بهتر ،نرخهای عملکرد باالتر و ترک خدمت پایین-
تر از جمله این پیامدها هستند .نتای ج این پژوهش با یافتههای اندرس و همکاران ( ،)2011ون
وینن و همکاران ( )2008و کیم و همکاران (  ،)2007مطابقت دارد .در ارتباط با فرضیه دوم،
یافتههای پژوهش نشان میدهد که تناسب ضعیف داوطلب و سازمان با فرسودگی شغلی رابطه
مثبت معناداری دارد .تناسب ضعیف فرد و سازمان یک عامل تنشزا است که فرسودگی شغلی و
نتایج منفی آن را تسهیل میکند .درواقع فرسودگی شغلی یکی از عمدهترین پیامدهای اجتناب-
ناپذیر تنش شغلی است .عدم تناسب فرد با سازمان سبب ایجاد فشار روحی در فرد میشود و این
امر خستگی و فرسودگی شغلی و درنهایت بهخطرافتادن سالمت روحی فرد را در پی خواهد
داشت .نتایج این پژوهش با یافتههای پیالتو و همکاران ( ،)2011شانافلت و همکاران ( )2009و
تانگ و همکاران (  )2015مطابقت دارد .آنها نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که
تناسب ضعیف داوطلب و سازمان به فرسودگی شغلی منجر میشود .در رابطه با فرضیه سوم
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پژوهش نتایج پژوهش نشان میدهد که فرسودگی شغلی داوطلب با نیت ترک سازمان رابطه
مثبت معناداری دارد .فرسودگی شغلی در طوالنیمدت به عدمرضایت شغلی ،کاهش بهرهوری و
کاهش تعهد نسبت به کار و سازمان منتهی میشود که این موارد نیز درنهایت به غیبت از کار و
ترک شغل منجر میشود .یافتههای شافلی و باکر ( ،)2004الن و مولر ( )2013و چن و یو
( ،)2012نتایج این پژوهش را تأیید میکنند .در رابطه با معنویت نتایج پژوهش نشان میدهد که
معنویت ،رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب ـ سازمان با فرسودگی شغلی و همچنین رابطه
فرسودگی شغلی با نیت ترک سازمان را تعدیل میکند؛ بهطوریکه با افزایش معنویت ،این رابطه
مثبت ضعیف تر خواهد شد .معنویت باعث کاهش فشارهای روحی و تنش میشود و این امر
فرسودگی شغلی را در داوطلبان کاهش میدهد و باعث بهزیستی در محل کار میشود و همین
امر درنهایت نیت ترک سازمان را در داوطلبان کاهش میدهند .نتایج پژوهش با یافتههای شرر و
همکاران ( ،)2016هاشمی و همکاران ( )2017و شافلی و باکر ( )2004مطابقت دارد .در رابطه با
فرضیه هفتم نتایج پژوهش نشان میدهد که خودشیفتگی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت
معناداری دارد .خودشیفتگی بیمارگونه با عزت نفس پایین و خودتنظیمی ناسازگار همراه است.
خودشیفتگی باعث میشود فرد برای انجام وظایف ،بیشتر تحریک شود که این امر با فشار
روحی ،خستگی بیشتر و فرسودگی شغلی داوطلب مرتبط است .بهطورکلی در این مطالعه بهمنظور
دستیابی به هدف پژوهش ،هفت فرضیه مطرح شد .نتایج بررسیها نشان میدهد که تناسب
ضعیف داوطلب و سازمان با نیت ترک سازمان رابطه مثبت و معناداری دارد؛ همچنین نتایج
پژوهش نشان میدهد بین تناسب ضعیف داوطلب ـ سازمان و نیت ترک سازمان با فرسودگی
شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ بهعالوه مشخص شد معنویت این رابطه را تعدیل
میکند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود از تناسب ضعیف داوطلب با سازمان
اجتناب شود .غربالگری اولیه به شناسایی داوطلبانی که با نقشهای سازمانی متناسب هستند،
کمک میکند .این رویکرد به دنبال حداکثرکردن تناسب داوطلب و سازمان و جلوگیری از
فرسودگی شغلی به وسیله ارزیابی درست داوطلبان و گماردن داوطلبان در جاهای مناسب سازمان
است .پیشنهاد میشود جمعیت هالل احمر بهصورت رسمی و غیررسمی از داوطلبان خود بازخورد
دریافت کند و گاهی اوقات آنان را در جلسات با کارکنان برای ازبینبردن نابرابریها شرکت دهند
تا با این کارها فرسودگی شغلی و نیت ترک توسط داوطلبان از سازمان کاسته شود.
بهرسمیتشناختن دستاوردهای داوطلبان بهطور منظم ،ابراز قدردانی کردن و ارسال دستاوردهای
داوطلبان به رسانههای اجتماعی باعث میشود که تناسب اهداف داوطلب و سازمان افزایش یابد.
با توجه به نتایج پژوهش برای جلوگیری از فرسودگی شغلی در افراد خودشیفته پیشنهاد میشود
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این افراد در مشاغلی که آزادیعمل بیشتری دارند و در کارهایی که از لحاظ آنها بااهمیتتر و
بامعناتر است ،گمارده شوند .یافتههای پژوهش ،پیشنهاد کاربردی روشن و صریحی را مطرح
میکنند .بدین معنا که برای کاهش احساس فرسودگی شغلی و به دنبال آن و حتی در کنار آن
تمایل به ترک خدمت ،بخشهای مربوط به مدیریت منابع انسانی سازمانها الزم است
برنامههایی را برای سنجش تناسبهای کلی بین تواناییها ،مهارتها ،منابع ،عالیق و
گرایشهای داوطلب با تقاضاها و شرایط شغلی آنها طراحی و اجرا کنند .این پیشنهاد کاربردی
در توجه به این حقیقت که ترک خدمت تنها یکی از چندین واکنش ممکن به فرسودگی ناشی
از عدمتناسب فرد ـ شغل است ،پررنگتر می شود .دو رویکرد میتواند تناسب ضعیف داوطلب را
کاهش دهد .1 :اصالح روش استخدام داوطلبان برای اطمینان بهتر از سازگاری اهداف ،ارزشها
و شخصیت داوطلبان با سازمان؛  .2تغییر محیط سازمان برای اطمینان از بهدستآمدن هماهنگی
داوطلبان با سازمان .پیشنهاد میشود در کارهای داوطلبانه نیز در مرحله انتخاب و استخدام
داوطلبان دقت کافی صورت گیرد .غربالگری از داوطلبان یک استثنا است و بهعنوان یک قاعده
مطرح نمیشود؛ ولی باید این امر صورت پذیرد .استخدام و غربالگری این فرصت را میدهد تا به
خواسته داوطلبان گوش داده شود و شخصیت داوطلبان موردبررسی قرار گیرد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر تعمیمپذیری نتایج آن است .این نمونه به داوطلبان
سازمان جمعیت هالل احمر محدود بود و ممکن است نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمانها
قابلتعمیم نباشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای داوطلبان سایر سازمانها نیز تحقیقات مشابهی
صورت گیرد .در این پژوهش فقط به بررسی رابطه تناسب داوطلب ـ سازمان و فرسودگی شغلی
با نیت ترک سازمان پرداخته شد و سایر عوامل تأثیرگذار در نظر گرفته نشد؛ ازاینرو پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی نقش میانجیگری متغیرهای دیگری ازجمله تنش شغلی ،فرهنگ
سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی و غیره در تمایل به ترک شغل موردتوجه قرار گیرد .محدودیت
دیگر این است که نیت ترک خدمت با  2سؤال اندازهگیری شده است که بهرغم شواهد روایی و
پایایی قابلقبول ،ممکن است تمام حوزه مفهومی نیت ترک خدمت را پوشش ندهد .پیشنهاد
میشود پژوهشگران در پژوهشهای آینده از مقیاسهای سنجش با سؤالهای بیشتر و دقیقتر
استفاده کنند.
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Abstract11
Purpose: Today, volunteers are one of the major assets of nonprofit organizations,
governments and humanitarian organizations. The purpose of this research is to
survey the relationship between Poor volunteers’ fit with their organization and
intentions to quit with emphasis on the role of burnout, spirituality and narcissism.
This study is based on both Conservation of Resources theory and person–
organization(PO)fit theory.
Design/ Methodology/ Approach: This research is applied in terms of purpose and
descriptive-survey in terms of nature and method. In order to analyze the data from
the confirmatory factor analysis, correlation coefficient and Structural equation
modeling was used.
Research Findings: The result of the study showed that Poor volunteers’ fit with
their organization and burnout have a positive effect on intentions to quit and
Burnout mediate the relationship between poor volunteer fit and intentions to quit.
Limitations & Consequences: The intentions to quit the organization was observed
as a strong predictor of leaving the organization by Red Crescent volunteers. This
research is limited in terms of generalizing its results to volunteers from other
organizations.
Practical Consequences: The output of this research can be an effective step in
maintaining the volunteers of non-profit organizations, the government, business
and humanitarian organizations.
Innovation or Value of the Article: This study, considering the intentions to quit
the organization by the volunteer based on the volunteer – organization fit and COR
theory, adds to the managerial research in the field of volunteer and the intentions to
quit the organization
Keywords: Intentions to Quit, Volunteer – Organization Fit, Burnout, Spirituality,
Narcissism.
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