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چکیده
این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی ادراکشده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت
انجام شد .جامعه آماری را کلیۀ کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ( )N=081تشکیل دادند .به
دلیل کوچکبودن حجم جامعه ،نمونۀ آماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد .روش تحقیق از نوع
همبستگی بود .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای عدالت سازمانی ،فرسودگی شغلی و تمایل به
ترک خدمت استفاده شد .اعتبار این پرسشنامهها با استفاده از دیدگاههای استادان مدیریت ورزشی اصالح
شد .پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  1/27 ،1/49و  1/89به دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماری  ،K-Sضریب همبستگی
اسپیرمن ،آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها و تحلیل رگرسیون چندمتغیره (چندگانه) به
انجام رسید .نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی ( )r=-1/081 ،P=1/19و تمایل به ترک
خدمت ( ) r=-1/048 ،P=1/100رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بین ابعاد عدالت رویهای با فرسودگی
 )r=-1/701با تمایل به ترک خدمت رابـطۀ منفی و معناداری مشاهده شد .ازطرفی نتایج تـحلیل رگرسیون
نشان داد که عدالت تـوزیعی فرسودگی شغلی ( )F=7/202 ، t=-7/997 ،P=1/101و تمایل به ترک خدمت
( )F=0/920 ، t=-7/08 ، P≥1/10را پیشبینی میکند .درنهایت چنین نتیجهگیری میشود که هرچه رعایت
عدل و انصاف از سوی مدیریت سازمان درمقابل کارکنان بیشتر و بهتر باشد فرسودگی و ترک خدمت در بین
کارکنان کاهش مییابد و درپی آن عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.
واژههای کلیدی :عدالت توزیعی ،عدالت تعاملی ،عدالت رویهای ،فرسودگی شغلی ،ترک خدمت ،ورزش.
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شغلی ( )r=-1/722 ،P=1/110و عدالت توزیعی ( )r=-1/040 ،P=1/102و عدالت تعاملی (،P≥1/10

ارتباط بين عدالت سازماني ادراکشده...

مقدمه
امروزه سازمانها با رقابتهای پیچیده مواجهند و با تالش بسیار به دنبال رقابت هستند که درپی آن بخش
بسیار زیادی از انرژی و توان سازمانها صرف توجه به کارکنان میشود؛ زیرا منابع انسانی هر سازمانی یکی
از عوامل اصلی ماندن در رقابت است ( .)0کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی
انسانی بستگی دارد .هرقدر شرکتها و سازمانها بزرگتر میشوند ،به مشکالت این نیروی عظیم نیز افزوده
میشود ( .)7سازمانها ،دستگاههایی اجتماعی و هدفمند هستند که پایداری آنها وابسته به وجود پیوندی قوی
میان اجزا و عناصر تشکیلدهنده است .ادراک بیعدالتی در سازمان میتواند اثرات مخربی بر روحیه کار
جمعی داشته باشد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)0رب ،بواری
و راسل ( )7111بیان میکنند که درواقع ،افراد دربرابر احساس برخورد غیرمنصفانه به شیوههای گوناگون
واکنش نشان میدهند .بخش درخور توجهی از این واکنشها برای سازمان مضر است و به بـروز پیامدهای
منفی میانـجامد ( .)9سازمانها بـدون تمایل کارکنان بـ ه همکاری ،قادر به توسعۀ اثربخشی و کارآیی خود
نخواهند بود ( .)5بیعدالتی و توزیع غیرمنصفانۀ دستاوردها و ستادههای سازمان ،روحیه کارکنان را تضعیف
میکند و روحیۀ تالش و فعالیت آنها را تنزل میدهد .بنابراین ،رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان
توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است ( .)1بنابراین ،ازجمله وظایف اصلی مدیریت سازمانها ،حفظ و
توسعۀ رفتارهای عادالنه و احساس عدالت در بین کارکنان است .رعایت عدالت بهخصوص در برخی
رفتارهای مدیران با کارکنان مانند توزیع پاداشها ،روابط سرپرستی و ارتقاها و انتصابها برای کارکنان بسیار
حائز اهمیت است ( .)2متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت به منزله مبنای اساسی و
ضروری برای سنجش اثربخشی سازمانی پیبردهاند .چنین توجهی به عدالت در سازمانها غیرمنتظره نیست،
زیرا ادعا میشود عدالت اولین عامل سالمتی مؤسسات اجتماعی بهشمار میرود ( .)8دافی ( )7111اذعان
دارد که عدالت سازمانی 0به این موضوع میپردازد که باید با چه شیوهای با کارکنان رفتار شود تا احساس
کنند عادالنه با آنها برخورد شده است ( .)4جکس و بیر به نقل از غفوری ( )0088اذعان دارند که عدالت
سازمانی به ادراک کارکنان از انصاف 7و رفتارهای عادالنه شغلی اشاره میکند ( .)2درواقع عدالت سازمانی
درجهای است که کارکنان احساس میکنند قوانین ،رویهها و سیاستهای سازمانی مربوط به کار آنها منصفانه
است (.)01
کارکنان سازمانها دیده میشود ،پدیدۀ فرسودگی شغلی 0است ( .)00نتایج تحقیقات گذشته نشان داده است
کارکنانی که از فرسودگی در شغل خود رنج میبرند ،بهرهوری و کارآیی کمتر و در نتیجه مشارکت کمتری از
خود نشان میدهند که بهطور مستقیم بر سازمان تأثیرگذار است ( .)07فجین و بنسیرا ( )0440به این نتیجه

1. Organizational justice.
2.Fairness.
3. Job burnout.
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یکی از مهمترین مسائل شغلی که معموالً به صورت واکنش درمقابل تنیدگیهای شغلی و سازمانی در بین
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رسیدند که سه عامل مربوط به موقعیت شغلی که بیشترین تحلیلرفتگی را برای افراد دربر دارند عبارتاند از
حقوق کم ،محدودیتهای بوروکراتیک و محدودیتهای شغلی ( .)00لیتر و ماسالچ ( )7119مطرح کردند
که هرچه بین فرد و شغلش تناسب کمتری وجود داشته باشد ،احتمال بروز تحلیلرفتگی شغلی در او بیشتر
خواهد بود ( .)09براساس تعریف مزالچ و همکاران ( ،)7110تحلیلرفتگی سازمانی درواقع به تجربه
جسمی ،احساس و فرسودگی فکری با استرس مداوم اطالق میشود .اصطالح فرسودگی معادلهای دیگری
ازجمله تحلیلرفتگی ،بیرمقی ،ازتوانافتادگی ،زدگی از کار ،سقوط شغلی ،خستگی مفرط کاری ،وازدگی،
تهیشدگی و فرسایش روانی دارد ( .)05از طرفی با افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی،
سازمانها میکوشند کارکنان بااستعداد خود را حفظ و آنان را توانمند کنند تا بتوانند عملکرد باالیی از خود
بروز دهند .اما سازمانها همواره بیم دارند که سرمایههای انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند (.)01
البته علل غیـبت ،تـرک خدمت یا حضـور بیانگیزه در کار تنها در درون سازمانها نیست و میتواند به
مسائل خانوادگی و اجتماعی برگردد و باید در خارج از سازمانها به دنبال آن بود .همواره غیبت کارکنان و
عدم حضور به موقع ،مناسب و مؤثر کارکنان در سر کار واکنشی ضعیفتر محسوب میشود و ترک خدمت
واکنشی شدیدتر است که بیشتر کانون توجه و تأکید پژوهشگران علوم رفتاری و اندیشمندان سازمانی است.
ترک خدمت کارکنان زیانهایی را برای سازمان به بار میآورد .ازجمله آنها هزینههایی برای کارمندیابی
مجدد ،آموزش افراد جدید و اجتماعیکردن آنها از یک سو و کاهش تولید ،عملکرد و بهرهوری سازمان از
سوی دیگر است ( .)02پرایس ( ) 0422ترک خدمت را خروج از سازمان و اظهار نارضایتی از شغل تعریف
کرده است .ترک خدمت کارکنان و نیروهای متخصص یکی از معضالت سازمانی است که به حرکت سازمان
ضربه میزند و برای مدیران سازمانها ،که درپی حفظ ،نـگهداری ،بهبود و بهرهوری نیروی انسانی خودی
هستند ،به صورت مشکل بروز میکند و تـوجه خاصی میطلبد (.)02
مسعودی ،اعتمادیفر ،افضلی ،خیری و حسنپور ( )0082نیز از عدم تناسب حقوق و پاداش دریافتی با میزان
کار انجامشده کارکنان ،که یکی از شاخصهای عدالت توزیعی است ،بهمنزله عامل فرسودگی شغلی کارکنان
یاد کردهاند ( .)1گلپرور و نادی ( )0084در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین ترک خدمت با
عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛
بهطوریکه اگر عدالت سازمانی و عاملهای آن بهبود یابد ،متناسب با آن ،میزان ترک خدمت پایین میآید
کارکنان باشد .رابرت ( )0444نیز دریافت که عدالت سازمانی با ترک خدمت رابطه منفی دارد ( .)04از طرف،
دیگر بین ترک خدمت با هرسه بعد عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی
رابطه معناداری وجود دارد .دلیل این است که افراد اوالً فکر میکنند با ترک خدمت چیز زیادی از دست
نمیدهند و ثانیاً بر اثر بیعدالتی به این نتیجه رسیدهاند که سازمان برای آنها ارزش زیادی قائل نیست (.)71
در پژوهش مولینر ،مارتینز تور ،راموس و پیرو ( )7115رابطه مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و ابعاد
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( .)08به نظر میرسد احساس بیعدالتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت

ارتباط بين عدالت سازماني ادراکشده...

آن با فرسودگی شغلی وجود داشت .همچنین از بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت رویهای قویترین رابطه را
با فرسودگی شغلی داشت ( .)70در تحقیق درباره الیوانیو ( )7119تأثیر عدالت سازمانی بر سالمت روان
کارکنان مدت دو سال در بین  7414نفر از کارکنان در فنالند به این نتیجه رسید که اجرای عدالت در سازمان
با سالمت کارکنان و کاهش غیبت از کار به علت بیماری تأثیر دارد ( .)77اریک و نانسی ( )7118دریافتند که
عدالت سازمانی بهطور غیرمستقیم تصمیم کارکنان برای ترک خدمت را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)70صالح،
زورانی ،راملی ،مُهد ،اتمان و جلیس ( )7114با بررسی مدیران دریافتند که عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی
رابطۀ منفی و معناداری با تمایل به ترک خدمت کارکنان دارند ( .)79لیلجگرن ( )7114با بررسی  978نفر از
افسران سوئدی با استفاده از روش معادالت ساختاری بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و
معناداری را گزارش کرد ( .)75آیوون و هلندس ( )7114با بررسی  700نفر از استادان دانشگاه دریافتند که
عدالت سازمانی با نقش واسطهای تعهد توان پیشبینی فرسودگی را دارد ( .)71آالم ( )7101در پژوهشی
اذعان داشتند که وقتی کارکنان از کار خود رضایت داشته باشند تمایل آنها برای ترک خدمت نیز کاهش پیدا
میکند ( .)72المبارت ،هوگان ،نانسی ،شانهه ،اُکو ،بارباران ،آنجال ،الکس و پائوال ( )7101نیز در پژوهش
خود دریافتند عدالت توزیعی و عدالت رویهای ،عالوه بر ارتباط معناداری که با فرسودگی شغلی دارند ،با
تمایل به ترک خدمت کارکنان هم ارتباط معناداری دارند ( .)78اریک ،هوگان ،شانهه ،الچی ،بارباران،
موریس ،الک و پائوال ( ) 7101در پژوهشی به بررسی رابطه میان عدالت توزیعی و رویهای با فرسودگی
شغلی پرداختند .آنها با بررسی  951آزمودنی دریافتند که عدالت توزیعی و عدالت رویهای رابطه منفی و
معناداری با فرسودگی شغلی دارد ( .)74الزهرانی ( )7100در تحقیق خود نشان داد هرسه بعد عدالت
سازمانی (عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی) میتوانند  01درصد از فرسودگی شغلی کارکنان
بیمارستانهای خصوصی ریاض عربستان را پیشبینی کنند ( .)01توماس ،لویس و کارزوِل ( )7100در
پژوهشی با عنوان "شخصیت کارکنان ،درک عدالت و پیشبینی انحراف از محل کار" ،با مطالعه  919کارمند
اظهار کردند که مداخلههای مربوط به شخصیت و عدالت بهمنظور کاهش انحراف از محل کار اثرگذار است
( .)00آدموال ( )7107در پژوهشی درباب  711نفر از کارکنان در کشور نیجریه اذعان کرد که عدالت سازمانی
تأثیر درخورتوجهی بر قصد ترک خدمت دارد (.)07
با توجه به اهمیت موضوع فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان سازمانها ،بهویژه
شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان ،عدالت سازمانی است ،محقق بر آن شد تا رابطه این متغیرها را در
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،که سازمان اصلی متولی ورزش استان است و عملکرد آن در کلیۀ
ابعاد ورزش تأثیرگذار است و زمینهساز دستیابی به اهداف تربیتبدنی و ورزش است ،بسنجد .محقق در
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین عدالت سازمانی ادراکشده با فرسودگی شغلی و
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سازمانهای خدماتی همچون سازمانهای ورزشی ،و با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر فرسودگی
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تمایل به ترک خدمت رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا ابعاد عدالت سازمانی میتوانند فرسودگی شغلی و
تمایل به ترک خدمت را پیشبینی کنند؟
روششناسی
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که به صورت میدانی صورت گرفته است.
جامعه آما ری را کلیۀ کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ( )N=081تشکیل دادند که با توجه به
کوچکبودن حجم جامعه ،نمونۀ آماری برابر با کل جامعه انتخاب شد و از این تعداد  002نفر در تکمیل
پرسشنامهها همکاری کردند.
ابزار جمعآوری دادهها شامل سه پرسشنامه به شرح زیر بود:
 -0پرسشنامۀ عدالت سازمانی چستر و تاد ( )7112که  71سؤال دارد و شامل سه بعد عدالت رویهای،
عدالت توزیعی و عدالت تـعاملی است .پرسشنامه از نـوع پاسخبسته و مقیاس اندازهگیری سؤاالت
پرسشنامه مقیاس لیکرت بـوده است که گزینههای خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلیزیاد را در بر میگیرد و
روش امتیازگذاری آن به ترتیب  5 ،9 ،0 ،7 ،0است.
 -7پرسشنامۀ تحلیلرفتگی شغلی هزل و مزالچ ( )0422که  77سؤال دارد .پرسشنامه از نوع پاسخبسته و
مقیاس اندازهگیری سؤاالت آن لیکرت بوده است که شامل گزینههای کامالً مخالف ،مخالف ،بدوننظر ،موافق
و کامالً موافق و روش امتیازگذاری به ترتیب  5 ،9 ،0 ،7 ،0بوده است.
 -7پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کیم و لیونگ ( )7112که  0سؤال دارد .پرسشنامه از نوع پاسخبسته و
مقیاس اندازهگیری سؤاالت لیکرت بوده که شامل گزینههای کامالً مخالف ،مخالف ،بدوننظر ،موافق و کامالً
موافق و روش امتیازگذاری به ترتیب  5 ،9 ،0 ،7 ،0است.
اعتبار هرسه پرسشنامه با بهرهگیری از دیدگاههای اصالحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد .با مطالعۀ
آزمایشی  71نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران پایایی پرسشنامههای عدالت سازمانی،
فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  1/89 ،1/27 ،1/49به
دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماری  ،K-Sضریب همبستگی
نرمافزار  SPSSو در سطح معناداری  P≥1/15انجام شد.
یافتهها
نتایج آمار توصیفی در این پژوهش نشان داد که 90/1درصد از آزمودنیها مرد و 51/9درصد زن هستند.
میانگین سن کارکنان در این پژوهش  02±2/88سال بود .در بررسی وضعیت تأهل کارکنان مشخص شد که
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اسپیرمن ،آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها و تحلیل رگرسیون چند متغیره (چندگانه) در

ارتباط بين عدالت سازماني ادراکشده...

 78نفر از آنها (70/4درصد) مجرد و  84نفر (21/0درصد) متأهل هستند .درباب سابقه کار کارکنان نتایج
نشان داد تعداد کارکنانی که  0تا  5سال سابقۀ کار داشتند 04 ،نفر (01/7درصد) 1 ،تا  01سال  72نفر
(70/0درصد) 00 ،تا  05سال  00نفر (71/5درصد) 01 ،تا  71سال  70نفر (04/2درصد) و تعداد کسانی که
باالتر از  71سال سابقۀ کار داشتند  02نفر (09/5درصد) است.
نتایج بهدستآمده از جدول  0نشان میدهد که بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی (-1/081 ،P=1/19
= )rو تمایل به ترک خدمت ( )r=-1/048 ،P=1/100رابطۀ منفی و معنیداری وجود دارد .بین ابعاد عدالت
رویهای با فرسودگی شغلی ( )r=-1/722 ،P=1/110و عدالت توزیعی ( )r=-1/040 ،P=1/102و عدالت
تعاملی ( )r=-1/701 ،P≥1/10با تمایل به ترک خدمت رابـطۀ منفی و معناداری مشاهده شد.
جدول .3ضرايب همبستگي بين عدالت سازماني با فرسودگي شغلي و تمايل به ترک خدمت
عدالت سازمانی و ابعاد آن
عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عدالت تعاملی

میزان رابطه

-1/081

-1/189

-1/722

-1/015

سطح معناداری

1/19

1/014

1/110

1/121

تمایل به ترک

میزان رابطه

-1/048

-1/040

-1/001

-1/701

خدمت

سطح معناداری

1/100

1/102

1/704

1/10

متغیرها
فرسودگی شغلی

با توجه به نتایج جدول  7مقادیر آزمون دوربین واتسون  7/18و  0/24به دست آمد که انجام آزمون با
رگرسیون را تأیید میکند .با توجه به ضریب تعیین بهدستآمده از خروجی آزمون تنها  1/118از تغییرات
فرسودگی شغلی و  1/189از تغییرات تمایل به ترک خدمت را عدالت سازمانی در مدل توجیه کند.
جدول  .3نتيجۀ آزمون دوربين واتسون جهت عدم وابستگي خطاها
متغیر

مجذور R

مجذور  Rتنظیم شده

خطای معیار

سطح معناداری

دوربین واتسون

فرسودگی شغلی

1/118

1/190

01/58

1/19

7/18

تمایل به ترک خدمت

1/189

1/11

7/80

1/10

0/24

(.)P≥1/15
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با توجه به نتایج جدول  ،0در آزمون معناداری معادلۀ رگرسیون ،رابطه خطی بین متغیرها معنادار به دست آمد
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جدول .2آزمون معناداری معادلۀ رگرسيون
مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

471/950

0

011/808

باقیمانده

07111/228

000

007/145

کل

00582/700

001

...............

رگرسیون

87/170

0

72/590

باقیمانده

841/577

000

2/409

کل

424/095

001

...............

F

7/202

0/920

سطح معناداری

1/15

1/15

بـا توجه به نتایج جدول  ،9تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد که فقط عدالت توزیعی قدرت پیشبینی
فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت را دارد .براساس نتایج ضریب بتا بهازای یک واحد افزایش عدالت
توزیعی ،میزان فرسودگی شغلی  -1/794و تمایل به ترک خدمت  -1/702واحد کاهش مییابد .بنابراین با
توجه به مقادیر تی و سطح معناداری ،فرض تساوی ضرایب و مقدار ثابت با صفر رد میشود و باید ضرایب
 Bمذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد ،بنابراین معادلههای رگرسیون به صورت زیر است:
(عدالت توزیعی)  =20/442-1/11فرسودگی شغلی
(عدالت توزیعی)  =8/040-1/051تمایل به ترک خدمت
جدول  .4متغير معنادار در رگرسيون چندگانه
متغیر

متغیر

مقدار

پیشبین

مالک

ثابت

عدالت توزیعی
عدالت رویهای

فرسودگی

عدالت تعاملی

شغلی

20/442

عدالت توزیعی
عدالت رویهای

تمایل به ترک

عدالت تعاملی

خدمت

8/040

ضرایب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

سطح

B

خطای استاندارد

بتا

t

معناداری

-1/111

1/720

-1/794

-7/997

1/101

-1/075

1/007

-1/014

-0/077

1/719

-1/0

1/050

-1/045

-0/41

1/157

-1/051

1/115

-1/702

-7/08

1/10

1/090

-1/452

-1/140

1/10

-1/178

1/180

-0/254

-1/020

1/190

-1/127

بحث و نتیجهگیری
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انجام شد .در یافتههای بهدستآمده از این پژوهش مشاهده
شد که بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی ( )r=-1/081 ،P=1/19و تمایل به ترک خدمت (،P=1/100
 )r=-1/048رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیقات گلپرور و نادی ( ،)0084اریک و نانسی
( ،)7118لیلجگرن ( ،)7114المبارت و همکاران ( ،)7101الزهرانی ( )7100توماس و همکاران ( )7100و
آدموال ( )7107همسو بود ( .)07 ،00 ،01 ،78 ،75 ،70 ،08آندور و همکاران ( )7114بیان میکنند که عدالت
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این پژوهش با هدف تعیین ارتباط عدالت سازمانی ادراکشده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت

ارتباط بين عدالت سازماني ادراکشده...

ادراکشده از طریق افزایش رضایت در بین کارکنان به سطوح باالتری از تعهد منجر میشود .هرقدر میزان
عدالت سازمانی ادراکشده در بین کارکنان باالتر باشد ،تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک
خدمت آنها دارد و باعث کاهش فرسودگی در محیط کار و عدم تمایل آنها به ترک خدمت میشود که
درمجموع باعث افزایش اثربخشی و کارآیی فعالیتهای سازمانی خواهد شد ( .)00میتوان گفت وقتی
عدالت سازمانی بین کارکنان به خوبی رعایت شود ،از یک طرف منجر به کاهش خستگی روحی (عاطفی)،
زدگی از کار و عدم موفقیت فردی در بین کارکنان میشود که درپی این اثر ،فرسودگی کارکنان افول خواهد
کرد و از طرفی دیگر با این اتفاق اثربخشی ،کارآیی و تـعهد کارکنان افزایش پیدا میکند که درپی آن
عملـکرد کارکنان افـزایش مییـابد و مدیریت سازمان میتواند از این جنبه به خوبی استفاده کند و درجهت
دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت خود گام بردارد .نتایج پژوهش کیم ( )7114نشان داد کارکنانی که
درک کردند سازمانشان عادالنه با آنها رفتار میکند ،به توسعه و حفظ روابـط اشتراکی با سازمانشان تمایل
داشتند .هنگامی که کارکنـان احساس کردنـد سازمان عادالنه با آنـها رفتـار میکند ،بهطور محتمل متعهدتر،
بـااعتمادتر و راضیتر از هنگامی بـودند که تـصور میکردند بهطور ناعادالنه با آنـها برخورد میشود.
بنابراین ،پیشنهاد میشود با رعایت انصاف در پرداخت حقوق و پاداش به کارکنان ،رعایت رویه اجرای
قوانین در سازمان ،مشارکتدادن کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی ،رعایت مسائل اخالقی ،احترام و
صداقت در هنگام برخورد با کارکنان و پرهیز از دروغگویی ،دادن بازخورد به موقع به آنها ،قدردانی از
عملکرد کارکنان موفق و فراهم آوردن محیطی با ارتباطات فراوان و خوب در بین کارکنان زمینه درک عدالت
سازمانی ازطرف کارکنان را فراهم آورند تا فرسودگی و تحلیلرفتگی آنها کاهش یابد تا بتوانند نیروی انسانی
را بهطور فعال و پـویا در محیط سازمان نگهدارند .البته سازمانهای ورزشی میتوانند ازطریق ایجاد تیمهای
ورزشی و بهخدمتگرفتن افراد ورزشکار در سازمان زمینه بروز فرسودگی را به حداقل ممکن کاهش دهند.
از طرفی با توجه به این موضوع که ترک خدمت ضررهایی را برای سازمان به وجود میآورد ،از جمله
کارمندیابی مجدد ،آموزش کارکنان تازهوارد و اجتماعیکردن آنها ازیکسو و کاهش تولید ،عملکرد و
بهرهوری سازمان از سویی دیگر ،به مدیران سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشود برای جلوگیری از بروز
چنین اتفاقهایی مسائل مربوط به رعایت عدالت در بین تمام کارکنان را جدی بگیرند و در تمام مراحل
کاری در درون سازمان انصاف را در بین کارکنان رعایت کنند تا کارکنان وجود این عدالت را در نظام
نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت رویهای با فرسودگی شغلی رابطۀ منفی و معناداری (-1/722 ،P=1/110
= )rوجود داشت که با نتایج تحقیقات لیلجگرن ( ،)7114اریک و همکاران ( ،)7101المبارت و همکاران
( )7101و الزهرانی ( )7100همخوانی دارد ( .)01 ،78 ،74 ،75این بدان معنی است که اگر کارکنان درک
باالتری از عدالت رویه ای در سازمان داشته باشند ،میزان فرسودگی شغلی آنها نیز کاهش مییابد .به مدیران
سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشود که در بحث عدالت رویهای ،اوالً در برخورد با کارکنان مختلف در
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مدیریتی سازمان درک کنند و بتوانند با انگیزهای مضاعف در جهت پیشبرد اهداف سازمان گام بردارند.
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سطوح متفاوت سازمان رویههای یکسانی را به اجرا بگذارند؛ ثانیاً ،وقتی میخواهند تصمیمی بگیرند به
دیدگاههای مختلف توجه یکسانی داشته باشند؛ دیگر اینکه سعی کنند با استفاده از اطالعات نادرست به
تصمیمگیری نپردازند؛ در هنگام اجرای رویهها به نظر تمام زیردستان توجه کنند؛ در صورتی که متوجه شدند
اجرای رویهای اشتباه است  ،شهامت اصالح آن را داشته باشند تا بتوانند زمینه نارضایتی ،بیتعهدی و کاهش
انگیزه در بین کارکنان را از بین ببرند و فرسودگی و تحلیلرفتگی را به حداقل ممکن کاهش دهند تا
کارکنانی با شور و نشاط و عالقهمند به شغل و سازمان خود داشته باشند و بتوانند بهآسانی در جهت رسیدن
به اهداف سازمانی نیز گام بردارند.
نتایج نشان داد بین عدالت توزیعی با تمایل به ترک خدمت رابطۀ منفی و معناداری ()r=-1/040 ،P=1/102
وجود دارد که با نتایج تحقیقات گلپرور و نادی ( ،)0084صالح و همکاران ( )7114و المبارت و همکاران
( )7101همخوانی دارد ( . )78 ،79 ،08این یافته بدان معناست که با افزایش رعایت عدالت توزیعی در
سازمان ،میزان تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان نیز کاهش مییابد .نتایج تحلیل رگرسیون در این
پژوهش نشان داد که عدالت توزیعی قادر است فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت را پیشبینی کند .به
نظر میرسد هنگامی که ادراک و قضاوت کارکنان از منصفانهبودن توزیع نتایج مانند سطوح پرداخت حقوق
یا فرصتهای ایجاد ارتقا برای کارکنان مثبت باشد ،آنها به احتمال زیاد رفتار مدیران و سرپرستان خود را
عادالنه ارزیابی میکنند و حتی بدون اینکه پاداشی از سازمان دریافت کنند ،فراتر از شرح شغل رسمی خود
فعالیت میکنند و درپی آن فرسودگی و تمایل به ترک خدمت در بین آنها کاهش پیدا میکند.
نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت تعاملی با تمایل به ترک خدمت رابطۀ منفی و معناداری (،P≥1/10
 )r=-1/701وجود داشت .از بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت تعاملی قویترین رابطه را با تمایل به ترک
خدمت دارد که با نتایج تحقیقات گلپرور و نادی ( ،)0084الوانیو ( ،)7119صالح و همکاران ( )7114و
توماس و همکاران ( )7100همخوانی دارد ( .)00 ،79 ،77 ،08این نتیجه بدان معناست که هرچه ادراک از
عدالت تعاملی در بین کارکنان بیشتر باشد ،تمایل به ترک خدمت در بین آنـها کاهش مییابد .نتایج پژوهش
آندریو و همکاران ( )7118حاکی از آن بود که بین عدالت تعاملی با انسجام گروهی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ( .)00به نظر میرسد اینکه عدالت تعاملی قویترین رابطه با تمایل به ترک خدمت دارد ،به این
دلیل است که اغلب کارکنان جامعه تحت بررسی را زنان (51درصد) تشکیل میدادند .با توجه به اینکه زنان
دست میآورند که یکی از نتایج مثبت آن کاهش تمایل به ترک خدمت است .وقتی کارکنان تعامالت بهتری
با یکدیگر داشته باشند ،بیشتر به یکدیگر در حل مشکالتشان کمک میکنند و با ایجاد حس اتحاد و پیوستگی
میتوانند گامهای مؤثری در جهت دستیابی به اهداف سازمان بردارند .به مدیران سازمانهای ورزشی
پیشنهاد میشود با تـوجه کافی به عملکرد کارکنان ،جـلوگیری از تـعصب شخصی ،استفـاده سازگار از
معیارهای تصمیمگیری ،دادن بازخورد بهموقع و توجیه تصمیمات ،داشتن اعتماد و احترام هنگام برخورد با
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در جامعه ایران اغلب تعامالت بیشتری نسبت به مردان با هم دارند ،درک بهتری از عدالت در سازمان به

ارتباط بين عدالت سازماني ادراکشده...

زیردستان و رعایت جنبههایی از فراگرد ارتباطات ازقبیل ادب ،صداقت و احترام بین منبع و دریافتکننده،
گامهای مؤثری درجهت رواج عدالت تعاملی در سازمان بردارند تا درپی آن تمایل به ترک خدمت در بین
کارکنان کاهش یابد.
نتایج نشان داد که بین عدالت توزیعی با فرسودگی شغلی رابطۀ معناداری ( )r=-1/189 ،P=1/014وجود
ندارد که با نتایج تحقیقات لیلجگرن ( ،)7114اریک و همکاران ( ،)7101المبارت و همکاران ( )7101و
الزهرانی ( )7100مغایرت دارد ( .)01 ،78 ،74 ،75از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که بین عدالت
تعاملی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری ( )r=-1/015 ،P=1/121وجود ندارد که با نتایج تحقیقات
لیلجگرن ( )7114و الزهرانی ( )7100مغایرت دارد ( .)01 ،75شاید بتوان ناهمخوانی همخوانی نتیجۀ این
پژوهش را با تحقیقات دیگر به این موضوع نسبت داد که متأسفانه در اغلب سازمانهای کشور ایران تمام
کارکنان سازمان تعامل و همکاری خوبی با هم ندارند و در سازمانها ،گروهها یا به اصطالح باندهای مختلفی
وجود دارند که هر یک از کارکنان با توجه به اهداف و مزایایی که به دنبال آن هستند ،به آن گروهها وابستهاند
و حتی در بسیاری از مواقع برای پیشبردن اهداف خود ،در کار دیگر افراد تداخل ایجاد میکنند .این موضوع
سبب می شود که عدالت تعاملی به نوعی در سازمان معنا و مفهومی نداشته باشد و نتواند تأثیر خود را بر
متغیرهای رفتار سازمانی از جمله فرسودگی شغلی بگذارد.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین عدالت رویهای با تمایل به ترک خدمت رابطۀ معناداری (،P=1/704
 )r=-1/001وجود ندارد که با نتایج تحقیقات گلپرور و نادی ( ،)0084صالح و همکاران ( )7114و المبارت
و همکاران ( )7101مغایرت دارد ( .)78 ،79 ،08این نتیجه شاید نشاندهندۀ بیاثربودن عدالت رویهای بر
تمایل به ترک خدمت یا عدم اجرای مطلوب عدالت رویهای در سازمان است که البته با توجه به محدودبودن
جامعه آماری نمیتوان با قاطعیت بر این موضوع صحه گذاشت .همانطور که رویهای گفتیم ،عدالت رویهای
شامل عدالت درکشده از فرآیندی است که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود.
درنهایت پیشنهاد می شود عواملی که در افزایش عدالت سازمانی دخیل هستند شناسایی و بهکار گرفته شوند
تا تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان کاهش و به تبع آن عملکرد آنها به میزان قابل مالحظهای افزایش
یابد .در این زمینه الزم است در نظام پرداختها بهگونهای تجدید نظر شود تا رابطه درست و متناسبی بین
چگونگی وظایف و مسئولیتها و نیز نوع عملکرد با میزان دستمزد دریافتی کارکنان برقرار شود .با توسعه
سازمان دست یافت که در پی این اتفاق ،کارکنان تمایل بیشتری برای ماندن در سازمان پیدا خواهند کرد و
تمام انرژی و توان خود را برای تحقق اهداف سازمان بهکار خواهند گرفت.
منابع
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This research was done to specify the relationship between perceived
organizational justice and job burnout & intent to leave the profession. The
statistical population was the entire staff of the Office of Youth and Sports of
Tehran (180 = N). Due to the small population size, the statistical model was
considered equal to the total population. Research method was correlation. In
order to collect the data, the questionnaires of organizational justice, job burnout,
and intent to leave were used. The validity of these questionnaires was corrected
by using the opinions of a number of sport management specialists. The reliability
of the questionnaires was obtained respectively as 0.94, 0.72 and 0.84 by using of
Cronbach’s alpha test. Data analysis was performed by the use of explanatory
indexes and K-S statistical test, Spearman correlation coefficient, Durbin Watson
test for independence of errors and Regression stepwise analysis. The results
showed that there was a negative and significant relation between organizational
justice and job burnout (r=-0.186, P=0.04) and intent to leave the profession (r=0.198, P=0.033). Also, there is a negative and significant relation between
procedural justice dimensions and job burnout (r=-0.277, P=0.003) and
distributional justice (r=-0.193, P=0.037) and transactional justice (r=-0.230,
P≤0.01) with intent to leave the profession. Besides, according to the results of
regression analysis, the distributional justice can predict job burnout (F=2.737, t=2.442, P=0.016) and intent to leave the profession (F=3.471, t=-2.38, P≤0.01).
Finally, it is concluded the justice is paid more attention by management towards
employees, it causes decreasing job burnout and turnover among them
proportionally which leads to improvement of employees performance.
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