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Abstract
the aim of this research is prediction of the
burnout based on organizational justice and
commitment whit an emphasis on role mediating
of role conflict and ambiguity among the staff of
the Islamic Azad University of Shiraz. the
research is descriptive and correlational.
Statistical society is contain of 320 employees of
Islamic Azad University of Shiraz witch by
random stratified sampling, 151 persons were
selected samples. the Research instruments
include inventories of burnout (Maslach, 2001),
organizational commitment (Allen & Meyer,
2004), role conflict and ambiguity (Lu et al.,
2001), and organizational justice (Colquitte,
2001). data analyzsis was done by using path
analysis by help of LISREL software. to test of
significant indirect paths, the Bootstrap
procedure in the macro model of Preacher and
Hayes (2008) was used. The results of this study
showed organizational commitment has direct
and significant negative effect on burnout
(p<0/01). also organizational commitment has
indirect and significant negative effect via role
ambiguity and conflict on burnout (p<0/01).
organizational justice has indirect and significant
negative effect via role ambiguity and conflict on
burnout (p<0/01). There is no direct significant
effect between organizational justice and burnout
(p<0/01). finally role ambiguity and role conflict
(p<0/01) has positive direct significant effect on
burnout. According to the fitted indices, the final
model of the study has a relatively good fit.
Keywords: burnout, organizational justice,
organizational commitment, role conflict, role
ambiguity, staff of the Azad University
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چکیده
 پیشبینی فرسودگی شغلی بر اساس عدالت و تعهد،هدف این پژوهش
سازمانی باا تأکیاد بار نقاش واساه ای تعااض و ابهاا نقاش دض باین
 توصاییی از، ضوش پاژوهش.کاضکنان دانشگاه آزاد اسالمی شیراز بود
 نیار از023  جامعاة آمااضی ایان پاژوهش شاام.نوع همبستگی اسات
کاضکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز بود ک با ضوش نمون گیری
 ابهاضهاای. نیار با عناوان نمونا انتاااش شادند151 تصاادفی طبقا ای
،)2331 ،پژوهش عباضت بودند از پرسشنام فرسودگی شغلی (ماسالچ
 تعاااض و ابهاا نقاش (لااو و،)2332 ،تعهاد ساازمانی (آلاان و ماییار
 تجهی وتحلی.)2331 ،) و عدالت سازمانی (کلکوئیت2331 ،همکاضان
 بارای آزماون معنااداضی.دادهها با استیاده از نر افهاض لیهضل انجا شاد
مسیرهای غیرمستقیم از ضوش بوتاستراپ دض برنام ماکروی پریچار و
 نتااایپ پااژوهش نشااان داد ک ا تعهااد.) اسااتیاده گردیااد2332( هااای
سازمانی داضای اثر مستقیم منیی و معناداض بار فرساودگی شاغلی اسات
 همچنین تعهد سازمانی داضای اثر غیرمستقیم منیی و معناداض.)p<3/31(
بااا میااانجیگااری ابهااا و تعاااض نقااش باار فرسااودگی شااغلی اساات
 عدالت سازمانی داضای اثار غیرمساتقیم منیای و معنااداض باا.)p<3/31(
.)p<3/31( میانجیگری ابها و تعاض نقش بر فرسودگی شغلی است
بین عدالت ساازمانی و فرساودگی شاغلی اثار مساتقیم معنااداض وجاود
)p<3/31(  دضنهایات ابهاا نقاش و تعااض نقاش.)p<3/31( نداشت
 طبا.داضای اثر مساتقیم مثبات و معنااداض بار فرساودگی شاغلی اسات
 مدل نهایی پاژوهش از بارازش نسابتا خاوبی،شاخصهای برازش شده
.برخوضداض است
 تعهاد، عادالت ساازمانی، فرسودگی شاغلی:واژههای کلیدی
. کاضکنان دانشگاه آزاد، تعاض نقش، ابها نقش،سازمانی
m.y_90@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
قسمت عمده زندگی هر شخص صرف اشتغالل متیگتردد و
میتوان گفت ،افراد بیش از نیمی از اوقلت بیداری خود را در
محیط کلر می گذرانند (کوهپلیه زاده ،عقیلینژاد ،مکمت زاده و
گ آبلدی .)1390 ،در محیط کلر پنج دسغه از عوام  ،سالمغی
انسلن را تهدید می کنند؛ عوام فیزیکی ،شیمیلیی ،بیولوژیک،
ارگونومیک و روانی .استغر

بتهعنتوان یکتی از مهت تتری

تأخیرهلی مغوالی ،کشمکش و تضتلد در محتیط کتلر ،تاییتر
شا و درنهلیت ترک شا میشود (رفیعی ،شمستیختلنی.،

زارعی ،حقلنی و شمسی خلنی .)1391 ،تعهد ستلزملنی 9یتک
حللت روانشتنلخغی بتل یتک تفکتر عتلدتگونته استت کته
منعکسکنندة احسلستلت یتل بلورهتل در رابطته بتل ارتبلطتلت

کلرمنتتدان بتتل ستتلزملن استتت (تلگتتلر .)2009 ،10عتتدالت
ستتلزملنی ،11بیتتلن احسلستتی استتت کتته کلرکنتتلن در برابتتر

عوام روانی مؤثر بر ستالمغی در نرتر گرفغته متیشتود کته

رفغلرهلیی که بل آنلن به عم می آید ،بروز متی دهنتد (وایت ،

درواقع مجموع واکنشهلی جسمی ،روانی ،ذهنتی و رفغتلری
است که بدن در برابر عوام بره زنندة ثبلت و تعلدل طبیعی

دانش کلفی در مورد شتا استت .ایت ابهتلم ممکت استت

از خود نشلن می دهد و هر محرکی کته ایجتلد تتنش نملیتد،

درنغیجة آموزش نلکلفی ،ارتبلطلت غعیف و امغنلع عمدی یتل

علم اسغر زا شنلخغه میشود (الدو .)2007 ،1درصورتیکته
فتترد در مقلب ت عوام ت استتغر زا قتتلدر بتته مقلبلتته نبلشتتد،
دسغخوش عوام مغعدد جسمی -روانتی و رفغتلری خواهتد
شد .یکی از مه تری عوام طوالنی شدن فشلرهلی روانتی،

فرسودگی شالی 2است (گتلنزالز-متورال ،پیترو ،رودری تز و

بلیز2011 ،3؛ سلطلنی و روحتلنی .)2005 ،فرستودگی شتالی

هوی و تلرتر .)2004 ،12ابهلم در نقش 13نداشغ اطالعلت یتل

تحریف اطالعلت ارائه شتده توستط همکتلران و سرپرستغلن
ایجلد شود (جوده ،)2011 ،14بنلبرای سرپرسغلن می تواننتد از
طریق آموزش کلرکنلن و نیز ارائه اطالعلت کلفی و صحیح به
آنلن سبب کلهش ابهلم شالی گردند .تعلرض نقتش 15ممکت

است به دلی خواسغههلی مغنتلق

یتک سرپرستت (جیمتز،

کونیک و دیت  )2007 ،16و یتل در اثتر برختورد کلرکنتلن بتل

بهعنوان سندرمی از خستغ ی عتلطفی ،4مست شخیتیت 5و
7
کلهش موفقیت فردی ،6اولی بلر توسط هربرت فرویدنبرگر

بل توجه به پژوهشهلی فراوانی که درزمینة فرسودگی شتالی

در سلل  1974معرفی گردید .ای سندرم شلم مجموعهای از

انجلم شده ،روش شده است کته مغایرهتلیی در ایت زمینته

عالئ و نشلنه هتلی هیجتلنی ،ن رشتی ،رفغتلری و ستلزملنی

نقش دارند که بل شتنلخت اوغتلعواحتوال و شترایط مغعتدد
درونستتلزملنی و ویژگتتیهتتلی شخیتتیغی فتترد ،متتیتتتوان

تقلغلهلی مغنلق

دو سرپرست یل گروه کلری ایجتلد گتردد.

استتت .عالئتت شتتلم افستتردگی ،رغتتلیت شتتالی پتتلیی ،
عیبجویی ،کلهش عملکرد شتالی ،افتزایش مشتکالت بتی

فرسودگی شالی را در او تشخیص داد .همچنی بتل شتنلخت

فردی و مشکالت خلنوادگی ،عالئ روانتنتی مثت احستل

ای عوام میتوان اندازه یتل شتدت ایت اختغالل را روشت

کوفغ ی ،خسغ ی ،سردرد ،اختغالالت ختواو و گوارشتی و
بلالخره بینرمی در انجلم کلرهل و غیبت زیتلد استت (دمیتر،

ستتلخت (ینتتر ،استتکلیبل

2013؛ هوپر.)2013 ،19

17

18

و دورستتون 2014 ،؛ کتتالدو ،

اولسوی و اولسوی .)2003 ،8فرستودگی شتالی در کلرکنتلن
منجر به ن رشهلی منفتی و رفغلرهتلی غیرمعقتول ،تخریتب

فرسودگی شالی بر تعهد سلزملنی و رغلیت شالی در بخش

شخییغی ،تأثیر منفی خسغ یهلی روحی ،عدم ان یتزه بترای

ختتدملت پرداخغنتتد و نغتتلیج پتتژوهش آنهتتل نشتتلن داد کتته

اجرای وظلیف ،ن رش منفی نسبت به فعللیت هلی حرفتهای،

فرسودگی شالی بل رغلیت شالی و تعهد سلزملنی دارای اثتر
معکو است و هر چه فترسودگی شالی در کلرکنتلن کمغتر

2. Burnout
4. Emotional exhaustion
6. Personal accomplishment
8. Demir, Ulusoy & Ulusoy
10. Taggar
12. Wayne & Hoy & Tarter
14. Judeh
16. James, Coninck & Dean
18. Cllado

1. Ladou
3. Gonzalez-Morales,Peiro, Rodriguez & Bliese
5. Depersonalization
7. Freudenberger
9. Organizational Commitment
11. Organizational Justice
13. Role ambiguity
15. Role conflict
17. Yener, Oskaybas & Dursun
19. Hooper

عدم ارتبلط مطلوو بل متراجعتتلن ،غیبت کلرکنتتلن از کتتلر،

ینتتر ،استتکلیبل

و دورستتون ( )2014بتته بررستتی اثتتر
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شود ،رغلیت شالی و تعهد سلزملنی آنهل افزایش متییلبتد.

توزیعی و رویهای رابطته معکوستی بتل فرستودگی شتالی و

کلیک )2013( 1در پژوهشی که بر روی  200نفر از معلملن و

غیبتتت کلرکنتتلن از کتتلر دارنتتد .کتتلن و بیوستتیر ( )2007در

مدیران متدار ابغتدایی در ملنستیل و دینزلتی انجتلم داد بته
بررسی رابطه بی عملکرد بل میتلنجیگتری ابهتلم و تعتلرض

پژوهشی نشلن دادند کته بتی خشتنودی شتالی ،فرستودگی
شالی ،ابهلم و تعلرض نقتش رابطته منفتی معنتلداری وجتود

نقش بر فرسودگی شالی پرداخت و نغلیج پژوهش حتلکی از

7

دارد .واکوال و نیکولوا )2005( 8در پژوهشی بیلن کردنتد کته

آن بود که ابهلم و تعلرض بتل نقتش میتلنجیگتری ختود بتر

بی تعهد سلزملنی و فرسودگی شالی (مست شخیتیت) اثتر

عملکرد اثر میگذارد و منجر به فرسودگی شالی متیشتود و

منفی معنلدار وجود دارد .اجرایی ( )1390در پلیلننلمهاش بته

اثر مسغقی و غیرمسغقی ابهلم و تعلرض نقش بتر عملکترد و
فرسودگی شتالی معنتلدار بتود .فلکتت ،کتوری و پولینت

2

بررسی رابطه بی ابهلم و تعلرض نقش بل فرسودگی شتالی و
تعهد سلزملنی در پرسغلران بیملرسغلن شهید فقیهی پرداخت و

( )2013در پژوهشتتی کتته بتتر روی  179نفتتر از روحلنیتتت

نغلیج ای پژوهش حلکی از آن بود کته فرستودگی شتالی از

آمریکل انجلم داد به بررسی رابطه بتی فرستودگی شتالی بتل

طریق ابهلم و تعلرض نقش بر تعهد سلزملنی پرستغلران تتأثیر

ابهلم و تعتلرض نقتش و رغتلیت شتالی و تعهتد ستلزملنی
پرداخت و به ای نغیجه رسید که هتر چته ابهتلم و تعتلرض

میگذارد و هر چه ابهلم و تعلرض نقش در پرستغلران بیشتغر
بلشد فرسودگی شالی در آنهل بیشغر و تعهد ستلزملنی کمغتر

نقش کمغر بلشد و به تبع آن فرستودگی شتالی کمغتر بلشتد

است .اندکلزلکی ( )1390در پژوهش خود به بررستی رابطته

رغلیت شالی بیشغر و تعهتد نیتز در ستلزملن بیشتغر استت.

بی عدالت سلزملنی و فرسودگی شالی بل میلنجیگری ابهتلم

فرسودگی شالی بل میلنجیگری ابهلم و تعلرض نقش بر تعهد

و تعلرض نقش پرداخت و به ای نغیجته رستید کته عتدالت

سلزملنی و رغلیت شالی افراد اثر میگذارد و بل کلهش ابهلم

سلزملنی رابطه معکو

و معنلداری بل ابهلم و تعلرض نقش و

و تعلرض نقش و فرسودگی شالی در آن هل ،رغلیت شتالی

فرسودگی شالی دارد ،به عبلرتی نغلیج تحقیتق نشتلن داد کته

و تعهد سلزملنی افزایش مییلبد .هتوپر ( )2013نیتز بتر ایت

هر چه عدالت در سلزملن بیشغر رعلیت شود ،ابهلم و تعلرض

اعغقلد است که تعلرض نقش بل فرسودگی شالی اثر معنلداری

نقش در کلرکنلن کمغر و به تبتع آن فرستودگی شتالی کمغتر

دارد .نجف آقلیی ،مشیری و شهربلنیلن )2012( 3در پژوهشتی
به بررسی ارتبلط بی عتدالت ستلزملنی و فرستودگی شتالی

است .همچنی بی ابهلم و تعلرض نقش بل فرسودگی شتالی
رابط ته مستتغقی معنتتلداری وجتتود دارد .ارشتتدی و شتتکرک

پرداخغند و به ای نغیجته رستیدند کته عتدالت ستلزملنی بتل

( )1387در پژوهشی بل عنوان «بررستی رابطته فشتلر روانتی

فرسودگی شالی دارای ارتبلط منفی معنتلدار استت .جتواهر،

نلشی از تعلرض و ابهلم نقش بل عملکرد شتالی و خشتنودی

کیستتلمور ،استتغون و راه ت  )2012( 4تحقیقتتی بتتر روی 171

شالی» به ای نغیجه رسیدند که فشلر روانی از طریق ابهتلم و

کلرمند دفغری انجلم دادند و به ای نغیجه رسیدند که تعلرض

تعلرض نقش بر عملکرد و خشنودی شالی اثر متیگتذارد و

کلر -خلنواده بل فرسودگی شالی رابطته دارد .همچنتی بتی

هر چه تعلرض و ابهلم نقش بیشغر بلشد فشلر روانی بیشتغر و

تعتتلرض نقتتش و ابعتتلد ستتهگلنتته فرستتودگی شتتالی رابطتته

خشنودی و عملکرد شالی کمغر است.

معنلداری وجود دارد .فیچتر ،ستیپوال و راتتون )2010( 5نیتز

تحقیقلت مخغلفی درزمینة اثر فرسودگی شالی بر عدالت

ارتبلط فرسودگی شالی بل ابهلم و تعتلرض نقتش را بررستی
کردند و به ای نغیجه رسیدند که ابهتلم و تعتلرض نقتش بتل

و تعهد سلزملنی ،ابهلم و تعلرض نقش بهصورت جداگلنته در
داخ و خلرج از کشور انجلم شتده استت ،امتل تحقیقتی کته

فرسودگی شالی رابطه معنلدار دارد .اریک ،المبرت و شلنهه

بغواند در مورد فرسودگی شالی ،عدالت سلزملنی ،ابهلم نقش،

6

( )2010در تحقیقی که بر روی  160کلرمند در یک موسسته

تعهد سلزملنی و تعلرض نقش بحث کند و مدلی جلمع از ای

امنیغی خیوصی انجلم دادند به ای نغیجه رسیدند کته عدالت

ارتبلطلت را ارائه کند ،ک و یل بسیلر نلچیز است .درنغیجه بتل

2. Faucett, Corwyn & Polling
4. Jawahar, Kisamore, Stone & Rahn
6. Eric, Lambert & Shanhe
8. Vakola & Nikolaou

1. Celik
3. Najafaghaei,Moshiri & Shahrbanian
5. Fichter, Cipolla & Raton
7. Khan & Byosiere
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توجه به بحث هلی نرری ارائه شده ،پژوهش حلغر درصتدد

معرض ابغال به فرسودگی شالی قرار میدهد .غترورت ایت

است که به بررسی تأثیر فرسودگی شالی بر عتدالت و تعهتد

مطللعه بل توجته بته حسلستیت و اهمیتت وظتلیف شتالی و

سلزملنی ،ابهلم و تعلرض نقش در بی کلرکنتلن دانشت له آزاد
اسالمی واحد شیراز در چلرچوو مدل بپتردازد ،بنتلبرای بتل

ارتبلط مداوم و نزدیک کلرکنتلن بتل دانشتجویلن قلبت بحتث
است .کسلنی که بل دانشجویلن تعلم دارند بلید افرادی بلشند

توجه به اثرات زیلنبلری که فرسودگی شالی ،بتر ستلزملنهتل

که خود از مشکالت مخغلف روانی علری هسغند و درواقع بل

تحمی میکند ،لزوم تعیی عوام مرتبط بل ای سندرم حتلئز

انجلم ای پژوهش به دانش لههل کمک میشود تل نقلط غعف

اهمیت است .در تحقیق حلغر فرسودگی شالی کلرکنتلن بتر

خود را شنلسلیی نملیتد و بتل برطترف کتردن آنهتل موجتب

عدالت و تعهد سلزملنی ،ابهلم و تعلرض نقتش متورد

تقویت روحیه ،ایجلد ان یزه ،افزایش کلرایی کلرکنتلن شتوند.

بررسی قرار گرفغه است .پیشفترض پتژوهش آن استت کته

همچنی شورونشلط و می به کلر کردن و ملندن در ستلزملن

حسلسیت و تنیدگی شالی بتلالی نلشتی از وظتلیف اجرایتی

را در بی کلرکنلن افتزایش دهنتد؛ بنتلبرای هتدف پتژوهش

کلرکنلن ،بهعالوه فشلرهلی نلشی از کلر در محیط سلزملنی بتل

حلغر ،پیشبینی فرسودگی شالی بر اسل

عتدالت و تعهتد

سطح بلالیی از انغرلر پلس گویی ،ابهلم و تعتلرض در نقتش،
نبتود عتدالت و تعهتتد ستلزملنی ،کلرکنتتلن دانشت لههتتل را در

سلزملنی بل تأکید بر نقش واسطهای تعلرض و ابهلم نقتش در
بی کلرکنلن دانش له آزاد اسالمی واحد شیراز است.

اسل

شدل  .1الگوی مفهوم ،پیشنهادی پژوهش

فرغیلت پژوهش ،بهصورت زیر مطرح میشوند؛

فرضیة ششم :بی تعهد سلزملنی و فرسودگی شالی در کلرکنتلن

فرضیة اول :بی عدالت ستلزملنی و تعتلرض نقتش در کلرکنتلن

تأثیر مسغقی وجود دارد.

تأثیر مسغقی وجود دارد.

فرضیة هفتم :بی ابهلم نقش و فرسودگی شالی در کلرکنلن تتأثیر

فرضیة دوم :بی عدالت سلزملنی و فرسودگی شالی در کلرکنتلن

مسغقی وجود دارد.

تأثیر مسغقی وجود دارد.

فرضیة هشتم :بی تعلرض نقش و فرسودگی شالی در کلرکنتلن

فرضیة سوم :بی عدالت سلزملنی و ابهلم نقش در کلرکنلن تتأثیر

تأثیر مسغقی وجود دارد.

مسغقی وجود دارد.

فرضیة نهم :بی ابهلم نقش و تعتلرض نقتش در کلرکنتلن تتأثیر

فرضیة چهارم :بی تعهد سلزملنی و ابهلم نقش در کلرکنلن تتأثیر

مسغقی وجود دارد.

مسغقی وجود دارد.

فرضیة دهم :ابهلم نقش از طریق واسطهگری تعتلرض نقتش بتر

فرضیة پنجم :بی تعهد ستلزملنی و تعتلرض نقتش در کلرکنتلن

فرسودگی شالی اثر غیرمسغقی دارد.

تأثیر مسغقی وجود دارد.
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فرضیة یازدهم :عدالت سلزملنی از طریق واستطهگتری تعتلرض
نقش و ابهلم نقش بر فرسودگی شالی اثر غیرمسغقی دارد.
فرضیة دوازدهم :تعهد سلزملنی از طریق واستطهگتری تعتلرض
نقش و ابهلم نقش بر فرسودگی شالی اثر غیرمسغقی دارد.
روش
روش پژوهش جامعة آماری و نمونی  :تحقیتق از نرتر هتدف
کلربردی است .روش اجرای پژوهش توصیفی و طرح پتژوهش
از نوع طرح هلی همبسغ ی است .جلمعه آمتلری ایت پتژوهش،
کلیه کلرکنلن دانش له آزاد اسالمی واحد شتیراز استت کته 320
نفر بودند .در ای پژوهش بل توجته بته پراکنتدگی و گستغردگی
دانشکدههلی مخغلتف از روش نمونتهگیتری تیتلدفی طبقتهای
برای انغخلو اعضلی نمونه اسغفلده شد .بل توجه به اینکته افتراد

ابزار سنجش
ابزارهلی اسغفلده شده در ای پژوهش عبلرتاند از:
پرسشیینامة فرسییودگ ،شییغل( ،ماسیی

1

:)2001

فرسودگی شالی بل  22گویه از ملسالچ ( )2001سنجیده شد.
غریب آلفلی کرونبلخ ای مغایر برابر بل  0/789به دست آمتده
است .عزیزی ،فتی آبتلدی و صتللحی ( )1387در پتژوهش
خود غریب پلیلیی ای پرسشتنلمه را بتل استغفلده از غتریب
آلفلی کرونبلخ برابر  0/78بهدست آوردند .جمتللی ،تقتیپتور
ظهیر و صتللحی ( )1388غتریب پلیتلیی ایت پرسشتنلمه را
 0/91گزارش کردهاند .برای پلس گویی بته ستؤالهتلی ایت
پرسشنلمه از مقیل

 5درجه ای لیکرت ( =1کلمالً مخللف تتل

 = 5کلمالً موافق ) اسغفلده شده استت .نمونتهای از ستؤاالت
ای پرسشنلمه عبلرت استت از« :احستل

متیکتن کتلرم از

لحلظ روانی توان و نیروی مرا گرفغه است».

به نسبتهلی مغفلوتی در دانشکدههل توزیع شده بودند ،بهمنرتور
کلهش خطلی نمونهگیری ،هملن نسبت نیز در انغختلو اعضتلی

پرسشنامة عدالت سازمان( ،كلدوئیت  :)2001عدالت

نمونه لحلظ گردید .چون پتژوهش از نتوع همبستغ ی بتل روش

ستتلزملنی بتتل  20گویتته از کلکوئی تت ( )2001ستتنجیده شتتد.

تحلی مسیر استت ،حتداق حجت نمونته در ازای هتر یتک از

غریب آلفلی کرونبلخ ای مغایر برابر بل  0/853به دست آمد.

مغایرهلی پیشبی  15نفر است (کیلنی و ختدابخش .)1394 ،از

صیف ،ثلبتت مهتلرلوئی ،رستغ لر و رکنتی ( )1393غتریب
پلیتتلیی ایتت پرسشتتنلمه را  0/91گتتزارش کتتردهانتتد .بتترای

2

آنجل که ای پژوهش دارای  4مغایر پیشبی (عتدالت ستلزملنی،
تعهد سلزملنی ،ابهلم نقش ،تعلرض نقش) و  4مغایتر دمتوگرافی

پلس گویی به سؤالهلی ای پرسشنلمه از مقیل

(جنسیت ،تحییالت ،ست  ،ستلبقه ختدمت) بتود ،لتذا حتداق

لیکرت ( =1کلمالً مخللف تل  = 5کلمالً موافق ) اسغفلده شتده

حج نمونته الزم بترای ایت پتژوهش  151نفراستت؛ بنتلبرای

است .نمونهای از سؤاالت ایت پرسشتنلمه عبتلرت استت از:

به منرور رعلیت ای حداق و بل توجه به احغملل نتلقص ملنتدن
برخی پرسشنلمههل و بیعالق ی برخی از کلرکنلن به شترکت در

«رویههلی جلری و حلک بتر ستلزملن بتهگونتهای استت کته
میتوان احسلسلت و دیدگلههلی خود را بیلن کن ».

پژوهش ،به تعداد بیشغر در حدود  175نفر از کلرکنتلن بتل روش

 5درجتهای

پرسشنامة تعارض و ابهام نقیش (لیو وال و باملیال

3

نمونهگیری تیلدفی طبقهای انغخلو شدند .معیلر ورود یک فترد

 :)2001تعلرض و ابهلم نقش ،بل  11گویه ( 7گویه مربوط به

به مطللعه ،اشغالل او در بختشهتلی دانشتکده و انغختلو او بته

ابهلم نقش و  4گویه مربوط به تعتلرض نقتش) از لتو ،وال و

شیوه تیلدفی از بی اعضلی گتروه ختود بتود و معیتلر ختروج
فردی از پژوهش تکمی نلقص پرسشنلمه و اظهتلر بتیعالق تی

بلمبلل ( )2001سنجیده شتد .غتریب آلفتلی کرونبتلخ بترای
تعلرض نقش  0/791و برای ابهلم نقش  0/573به دست آمد.

نسبت به شرکت در پژوهش بود .بل احغسلو معیلرهتلی ورود و

برای پلس گویی به ستؤالهتلی ایت پرسشتنلمه از مقیتل

5

خروج از مطللعه  151نفر بتل محتدوده ستنی  21-60ستلل وارد

درجهای لیکرت ( =1کتلمالً مختللف تتل  = 5کتلمالً متوافق )

مطللعه شدند .بیشغر کلرکنلن شرکتکننده در ایت پتژوهش مترد
( 63درصد) ،کلرشنلستی ( 36درصتد) ،ستلبقه ختدمت 10-20

اسغفلده شده است .نمونه ای از سؤاالت ای پرسشنلمه عبلرت
است از« :رویههلی جلری و حلک بر سلزملن بهگونهای است

سلل ( 40درصتد) بودنتد .میتلن ی ست  38و میتلن ی ستلبقه

که میتوان احسلستلت و دیتدگلههتلی ختود را بیتلن کتن ».

خدمت نیز  38سلل بود.

«نسبت به مسلئلی که در انجتلم کتلر از مت انغرتلر متیرود،
2. Colquitt

1. Maslach
3. Lu, H., While, A. E., & Barriball
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آگلهی دارم»« ،به هن لم انجلم وظلیف اطالعتلت مغنلقضتی از
دو یل چند نفر دریلفت میکن ».
1

یافتهها
از میلن مغایرهلی برونزا (عدالت سلزملنی و تعهد ستلزملنی) ،بته

پرسشنامة تعهد سازمان( ،آلین و می ،ییر  :)2004 ،تعهتد

ترتیتتب عتتدالت ستتلزملنی ( )-0/55و تعهتتد ستتلزملنی ()-0/34

سلزملنی بتل  24گویته از آلت و متییتر ( )2004ستنجیده شتد.
غریب آلفلی کرونبلخ ای مغایر برابر بتل  0/792بتهدستت آمتده

دارای بلالتری تل پلیی تتری غتریب همبستغ ی بتل فرستودگی
شالی هسغند که هر دوی ای غرایب به لحلظ آملری به ترتیتب

است .یعقوبی ،سقلییلن نژاد اصفهلنی ،ابوالقلس گرجی ،نتوروزی

در سطح  0/05و  0/01معنلدار هسغند .از میلن مغایرهتلی درون زا

و رغلیی ( )1388غریب پلیلیی ای پرسشنلمه را  0/90گزارش

(تعلرض نقش و ابهلم نقش) نیتز تعتلرض نقتش ( ،)0/67ابهتلم

کردهاند .همچنی ابیلی و نلسغیزایی ( )1389غریب پلیلیی ایت

نقش ( )0/35به ترتیب بلالتری تل پلیی تری غتریب همبستغ ی

پرسشنلمه را  0/82بیلن کردند .برای پلس گویی به سؤالهلی هر

را بل فرسودگی شالی دارا هسغند که هر دو ای غترایب از نرتر
آملری در سطح  0/01معنلدار هستغند .غتمنلً در متلتریس فتو

تل  = 5کلمالً موافق ) اسغفلده شتده استت .نمونتهای از ستؤاالت

بلالتری غریب همبسغ ی مربوط به رابطه بی فرسودگی شتالی

متیکتن حتس تعلتق

و تعلرض نقش ( )0/67و پتلیی تتری غتریب همبستغ ی نیتز

ای پرسشنلمه از مقیل

 5درجهای لیکترت ( =1کتلمالً مختللف

ای پرسشنلمه عبلرت است از« :احستل
شدیدی به شا خود دارم».

مربوط به رابطه بی ابهلم نقش و تعلرض نقش ( )0/32است.
در ای پژوهش برای بررستی اثترات مستغقی و غیرمستغقی
مغایرهلی برون زا (عدالت سلزملنی و تعهتد ستلزملنی) و درون-

روش اجرا و تحلیل دادهها
برای گردآوری اطالعلت متورد نیتلز در ایت پتژوهش از روش

زای تحقیق (تعلرض نقش و ابهلم نقش) بتر فرستودگی شتالی،

میتتدانی و پرسشتتنلمهای استتغفلده گردیتتد .بتترای تعیتتی اعغبتتلر

یک مدل فرغی بر اسل

پیشینه نرری و تجربی طراحتی شتده

پرسشنلمه هل از روایی محغوایی و صوری و برای تعیتی قلبلیتت
اعغملد پرسشنلمه هل از غریب آلفتلی کرونبتلخ استغفلده گردیتد.

است .فرغیه هلی ارائه شده نیتز بیتلن ر روابتط میتلن مغایرهتلی
موجود در مدل است .در ای پژوهش بررسی ه زملن فرغیه هتل

کلرکنلن بهصورت شفلهی رغلیت خود را در متورد شترکت در

در قللب مدل اولیه صورت میگیرد .برای ارزیتلبی متدل فرغتی

پژوهش اعالم کردند و بهمنرور جلوگیری از سوگیری در پلست

ای پژوهش ،ابغدا بل اسغفلده از روش بیشینه احغمتلل بته بترآورد

دادن به پرسشهلی پرسشنلمه ،بته آنهتل اطمینتلن داده شتد کته

پلرامغرهل می پردازی  .پلرامغرهلی برآورد شده شلم غترایب اثتر
مسغقی است که برای ایت پلرامغرهتل جتدولی حتلوی غترایب

پلس هلی آنهل محرملنه خواهد ملند و همچنی سعی بر آن شتد
تل در تدوی پرسش هلی پرسشنلمه از عبتلرات ارزشتی استغفلده

بتترآورد استتغلندارد شتتده ،خطتتلی استتغلندارد بتترآورد و ارزش t

نشتود کته در غیتتر ایت صتورت بلعتتث بتران یخغ حسلستتیت

مربوط به آزمون معنلداری ای پلرامغرهل ارائه شده استت .عتالوه

کلرکنلن و درنغیجه موجب سوگیری در پلس دهی به پرستشهتل

بر ای  ،تأیید یل عدم تأیید فرغیه هلی پژوهش بتل توجته بته ایت

می شود .در تحلی دادههل بهمنرور بررسی اثرات مسغقی هر یک
از مغایرهلی مسغق بر مغایرهلی وابسغه ،از روش تحلیت مستیر

غرایب مورد بررسی قرار می گیرد .درنهلیت نیتز مشخیته هتلی
برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده فرستودگی شتالی بتر

به کمک نرم افزار  LISREL8.7اسغفلده شد .آزمون آملری تحلیت

اسل

مغایرهلی برونزا و درونزا ارائه خواهد شد.

مسیر ،ملتریس همبسغ ی ،آزمون برازندگی مدل کلی بل استغفلده

در ای قسمت بل توجه به اطالعلت مندرج در جتدول  ،1بته

از شلخصهلی نکویی برازش مورد اسغفلده قترار گرفغته استت.

بحث و بررسی پیرامون رد یل تأیید فرغیههلی مترتبط بتل اثترات
مسغقی مغایرهل بر یکدی ر پرداخغه خواهد شد.

در پژوهش حلغتر عتدالت و تعهتد ستلزملنی بتهعنتوان مغایتر
برونزا و ابهلم نقش و تعلرض نقش بتهعنتوان مغایتر درونزا در
نرر گرفغه شدهاند.

1. Allen & Meyer
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جدول  .1برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم
متغیرها برآوردها

پارامتر استاندارد

خطای استاندارد

شد

برآورد

سطح معناداری

T

نتیجة فرضی

اثر مسغقی عدالت سلزملنی بر:
**

تعلرض نقش
ابهلم نقش
فرسودگی شالی
اثر مسغقی تعهد سلزملنی بر:

-0/19
**-0/29
-0/14

0/02
0/02
0/03

2/72
3/84
1/53

0/01
0/01
-

تأیید
تأیید
تأیید نشده

تعلرض نقش

**-0/20

0/03

2/84

0/01

تأیید

ابهلم نقش
فرسودگی شالی

-0/26
**-0/30

0/02
0/03

3/49
3/19

0/01
0/01

تأیید
تأیید

**

**

اثر مسغقی تعلرض نقش بر:
فرسودگی شالی
اثر مسغقی ابهلم نقش بر:
تعلرض نقش
فرسودگی شالی

0/28

0/02

3/62

0/01

تأیید

**0/43
**0/37

0/03
0/04

6/36
4/51

0/01
0/01

تأیید
تأیید

بی عدالت سلزملنی و تعلرض نقش در کلرکنلن اثر مستغقی
معنلدار وجود دارد .همچنی بی عدالت ستلزملنی و ابهتلم نقتش
در کلرکنلن اثر مسغقی و منفی معنلدار وجود دارد .هر دو فرغیه

کلرکنلن اثر مسغقی و مثبت معنلدار وجود دارد؛ بنلبرای هتر پتنج
فرغیه تأیید شد.

هملن گونه که صلحب نرتران (پریچتر و هتلیس)2008 ،1

تأیید شدند .بی عدالت سلزملنی و فرسودگی شالی اثر مستغقی

پیشنهلد کرده اند برای آزمون اثرهلی واسطهای بهغتر استت از

معنلدار وجود ندارد؛ بنتلبرای فرغتیه تأییتد نشتد .بتی تعهتد
سلزملنی و تعلرض نقش در کلرکنلن اثر مسغقی و منفتی معنتلدار

روش بوتاسغراپ اسغفلده شود .نغتلیج بتوتاستغراپ بترای
مسیرهلی واسطه ای مدل پیشنهلدی در جدول  2ارائه گردیده

وجود دارد .همچنی بی تعهد سلزملنی و ابهلم نقش در کلرکنتلن

است ،سطح اطمینلن برای تملمی فواص اطمینلن  95و شملره

اثر مسغقی و منفی معنلدار وجتود دارد .بتی تعهتد ستلزملنی و

بلز نمونهگیریهلی بوتاسغراپ  5000بوده استت .بتل توجته

فرسودگی شالی در کلرکنلن اثر مسغقی و منفتی معنتلدار وجتود

به اینکه در تملمی مسیرهل ،صفر بیرون از فلصله اطمینلن قرار

دارد .بی ابهلم نقش و تعلرض نقش در کلرکنتلن اثتر مستغقی و

میگیرد ،تملمی مسیرهلی واسطهای معنلدار

هسغند.

مثبت معنلدار وجتود دارد .ابهتلم نقتش و فرستودگی شتالی در
جدول  .2نتایج بوتاستراپ برای مسیرهای واسط ای
متغیر پیشبین

متغیر واسط ای

متغیر م ک

بوتاستراپ

حد پایین

حد باال

فاصلة اطمینان

عدالت سلزملنی

تعارض نقش

فرسودگ ،شغل،

-0/022

-0/039

-0/002

%92

عدالت سازمان،

ابهلم نقش

فرسودگی شالی

-0/029

-0/021

-0/002

%92

عدالت سازمان،

ابهلم و تعلرض نقش

فرسودگی شالی

-0/032

-0/072

-0/002

%92

تعهد سازمان،

تعلرض نقش

فرسودگی شالی

-0/042

-0/032

-0/011

%92

تعهد سازمان،

ابهلم نقش

فرسودگی شالی

-0/022

-0/071

-0/041

%92

تعهد سازمان،

ابهلم و تعلرض نقش

فرسودگی شالی

-0/029

-0/043

-0/012

%92

1. Preacher, K. J., and Hayes
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جدول  .3واریانس تلیین شد متغیرهای پژوهش
متغیرها

واریانس تلیین شد R2

ابهلم نقش

0/19

تعلرض نقش

0/16

فرسودگی شالی

0/32
**-0/19

تعارض نقش

**0/28

فرسودگي شغلي

عدالت سازماني

**-./14

**-/43

**-0/29

**

-0/20

**-0/30

**0/37

تعهد سازماني
ابهام نقش

**

-0/26

شدل  .2نمودار مدل برازش شد فرسودگ ،شغل،
بهمنرور بررسی برازندگی مدل از شتلخصهتلی برازنتدگی

آمده بتل تحقیقتلت بتو

( ،)2010آنتدریو و جستیکل (،)2008

اسغفلده شده است .بهطورکلی از میتلن مشخیتههتلی برازنتدگی

اندکلزلکی ،سروقد و برزگر ( )1392همسو استت .ایونستوی و

مغنوعی که وجود دارد ،در ای پتژوهش شتلخصهتلی بترازش

( )1980چنی اظهلرنرر کردهاند که تنیدگی نلشتی از

،RMSEA=0/062 ،x2/df=2/63

ملتس

1

 GFI=0/95 ،CFI=0/96و

نقش زملنی رخ می دهد که بی انغرلرات یل خواسغههلی فترد

 AGFI=0/94گزارش میشود .بل توجه به مشخیههتلی نکتویی
برازش ،برازش مدل فرسودگی شالی در سطح مطلوبی است.

و انغرلرات و خواسغههلی سلزملن نلستلزگلری وجتود داشتغه
بلشد .اگر کلرکنلن درک مطلوبی از توزیع وظلیف ،نقتش هتل،
کلالهل ،خدملت ،فرصتهتل ،پتلداشهتل ،دستغمزدهل و ترفیتع

بحث و نتیجهگیری
ای پژوهش که بل هتدف بررستی اثترات بتی عتدالت و تعهتد

خود را در حد بهینه انجلم میدهند .ای بتدی معنلستت کته

سلزملنی ،ابهلم و تعلرض نقش بل فرسودگی شالی در چتلرچوو

درصورتیکه عدالت در انجلم کلرهل بی کلرکنلن وجود داشغه

مدل و به روش تحلیت مستیر اجترا شتد ،نشتلن داد کته متدل
پیشنهلدی بل دادههلی ای تحقیتق بترازش منلستبی دارد .در ایت

بلشد و از تعلرض نقش در سلزملن جلوگیری شود و عتدالت
بی آنهل برقرار گتردد ،مکلنیستمی دوطرفته بتی کلرکنتلن و

پژوهش بعضی از عوامت متؤثر بتر فرستودگی شتالی در بتی

سلزملن ایجلد میشود که ای امر میتواند توانلیی کلرکنتلن را

کلرکنلن دانش له آزاد اسالمی واحتد شتیراز متورد بررستی قترار

در انجلم کتلر بتهصتورت اثتربخش افتزایش دهتد؛ بنتلبرای
کلرکنلنی که سلزملن خود را بهصورت علدالنه درک میکننتد،

داشغه بلشند ،به سلزملن خود اعغملد میکنند و مسئولیتهتلی

گرفت و اثرات مسغقی و غیرمسغقی آنهل بر یکدی ر و بل مغایتر
فرسودگی شالی مورد آزمون قرار گرفت .در ادامته بته استغدالل

کمغر دچلر تعلرض در نقش ستلزملنی ختود متیشتوند ،لتذا

فرغیههل میپردازی :

خشنودترند و عملکردشلن در سلزملن بهغر است؛ بنتلبرای بتل

نغلیج نشلن داد که بی عدالت سلزملنی و تعتلرض نقتش در
کلرکنلن اثر منفی معنلدار وجود دارد (جدول  .)1نغلیج بتهدستت

افتتزایش عتتدالت در ستتلزملن ،تعتتلرض نقتتش در آنهتتل کتتلهش
مییلبد.
1. Ivancevich & Matteson

 / 30دانش و پژوهش در روانشناس ،كاربردی

از سوی دی ر نغلیج دال بر آن بود که بی عدالت ستلزملنی و

وجود دارد (جدول  .)1نغلیج به دست آمده بل تحقیقلت جتوده

فرسودگی شالی اثر مسغقی معنتلدار وجتود نتدارد (جتدول .)1

( ،)2011جیمز ،کونیک و دی ( )2007همسو است .کلرکنتلنی

نغلیج به دست آمتده بتل تحقیقتلت صتفیختلنی ( ،)2014ینتر،
اسکلیبل و دورسون ( ،)2014کالدو ( ،)2013نلهمسو استت.

که ابهلم نقش را تجربه کردهاند ،تملیت دارنتد کته در ستطح
پلیی تری کلر بکنند .اگر ابهلم و سردرگمی در نقش کلرکنتلن

ادراک بیعدالغی در سلزملن بترای بستیلری از کلرکنتلن یتک

در سلزملن زیلد بلشد ،مسلملً فرد را به سمت کلهش تعهد در

علم فشلرزای شالی محسوو میشود و درنهلیت منجتر بته

سلزملن سو میدهد؛ بنلبرای بل کتلهش ابهتلم نقتش ،تعهتد

فرسودگی شالی میگردد؛ امل ای تأثیر بهطتور مستغقی درک

کلرکنلن نسبت به سلزملن ختود افتزایش متییلبتد .در تبیتی

نمیشود؛ بنلبرای به دلی خلص بودن نمونه آملری (کلرکنتلن

معنلدار بودن رابطه بی تعهد سلزملنی و ابهلم نقش متیتتوان

دانش له هتل) و ویژگتیهتلی آنهتل و ملهیتت مغایتر عتدالت

گفت که کلرکنلنی که تعهد بیشغری نسبت به ستلزملن دارنتد،

سلزملنی و اینکه به درک کلرکنلن نسبت به تمل هلی علدالنه

احسل

متیکننتد کته در رستیدن بته اهتداف و ارزشهتلی

در کلر مربوط میشود ،ای پژوهش بل پیشینههلی ذکتر شتده

سلزملن تأثیر بسزایی دارند ،یعنتی احستل

نلهمسو است ،یعنی عدالت سلزملنی بر فرسودگی شالی اثتر
مسغقی ندارد ،بلکه بهواسطة دو مغایر ابهلم و تعتلرض نقتش

تحقق اهداف واالی سلزملن میکننتد و ایت احستل را بته
کلرکنلن دی ر نیز منغق میکنند که ای امر بلعث میشود کته

بر فرسودگی شالی اثر میگذارد ،بنلبرای عدالت ستلزملنی از

فرد در سلزملن یک عنیر مؤثر و سودمند بلشتد و درنهلیتت

طریق کلهش ابهلم و تعلرض نقش بر فرستودگی شتالی اثتر

بلعث افزایش تعهد و کلهش ابهلم در نقتش آنهتل متیشتود؛

گذاشغه و بلعث کلهش آن در کلرکنلن میشود .ای بته نقتش

بنلبرای برای جلب تعهد کلرکنلن نسبت بته ستلزملن بلیتد در

برجسغه مغایرهلی واستطه ابهتلم و تعتلرض نقتش در رابطته

اولی گلم سعی کنند نقش آنهل را بتهطتور واغتح و روشت

عدالت بل فرسودگی شالی مربوط میشود .ایت نقتش بتدی

تعیی کنند.

ستهی بتودن در

شک بود که وقغی ابهلم و تعلرض نقش در کلرکنتلن در ستطح

همچنی بل توجه به نغلیج بهدست آمده در ای پتژوهش بتی

بلالیی بود ،کلهش عدالت سلزملنی ،به افزایش فرسودگی شتالی

تعهد سلزملنی و تعلرض نقش در کلرکنتلن اثتر مستغقی و منفتی

در کلرکنلن منجتر متیگردیتد؛ امتل در مقلبت وقغتی کته ابهتلم و
تعلرض نقش در سطح پلیینی قترار داشتت ،اجترای عتدالت در

معنلدار وجود دارد (جدول  .)1نغلیج بهدست آمده بل تحقیقتلت
جوده ( ،)2011جیمز ،کونیک و دی ( )2007همسو است .اگتر

سلزملن به کلهش فرسودگی شالی منجر میگردید.

کلرکنلن نقتشهتلی ستلزگلر داشتغه بلشتند ،احستل

وابستغ ی

بهعالوه نغلیج نشلن داد که بی عدالت سلزملنی و ابهلم نقتش در

بیشتتغری بتته ستتلزملن دارنتتد و مهتتلرتهتتل و توانتتلییهلیشتتلن را

کلرکنلن اثر مسغقی و منفی معنتلدار وجتود دارد (جتدول  .)1نغتلیج

بهصورت مثبت ارزیلبی کترده و رویتدادهلی مثبتت را بیشتغر از

( ،)2010آنتدریو و جستیکل

رویدادهلی منفی به یلد میآورند و درنغیجه به تبلدل انرژی مثبت

( ،)2008والنزی و دستلر ( )2006همستویی دارد .بتدی معنتی کته

بل محتیط و اطرافیتلن پرداخغته و تعهدشتلن نستبت بته ستلزملن

عدم اجترای عتدالت در ستلزملن بلعتث متیشتود کته کلرکنتلن در

افزایش مییلبد .در تبیی ای یلفغته متیتتوان گفتت افترادی کته

رویدادهل و دگرگونیهلی سلزملن بل ابهلم و تردیتد مواجته شتوند و

ن رشهل ،اعغقلدات ،احسلستلت ،اهتداف و ارزشهتلی ختود را

نسبت به مسئولیتهلی خود و مستلئلی کته در انجتلم کتلر از آنهتل
انغرلر میرود ،آگلهی نداشتغه بلشتند؛ بنتلبرای هتر چته عتدالت در

هملنند اهداف و ارزشهلی سلزملن ببیند ،نسبت بته آن ستلزملن
احسل تعهد بیشغری میکنند و درنهلیتت از شتالی کته دارنتد

سلزملن بیشغر اجرا شود ،ابهلم در نقش کلرکنلن کمغر است .کلرکنتلن

راغیتر هسغند .سلزملن بترای جلتوگیری از مشتکالت رفغتلری

به دستت آمتده بتل تحقیقتلت بتو

انغرلر دارند که منلبع و پلداشهلی سلزملن بر اسل

همکلریشلن بتل

پیشروی کلرکنلن الزم است به تعهد سلزملنی که نلشی از عوامت

سلزملن و نیلزی که آنهل دارند بهطور یکسلن توزیع شتود و متدیران

بیرونی و درونی محیط کلر است ،توجه ویتژهای کننتد .ستلزملن

از راهکلرهلی منیفلنهای در ای ارتبلط اسغفلده کنند.

برای افزایش تعهد میتواند از طریق ایجتلد امغیتلزات و امکلنتلت

از سوی دی ر نغتلیج پتژوهش نشتلن داد کته بتی تعهتد

مغملیز بل سلیر سلزملنهل ،ارزشتیلبی علدالنته همتراه بتل بتلزخورد

سلزملنی و ابهلم نقش در کلرکنتلن اثتر مستغقی و منفتی معنتلدار

منلسب ،ایجلد سیسغ تشویقی در راسغلی نغلیج حلص ارزشیلبی
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و ایجلد امنیت شالی اقدام کند .وغعیت نقش یکی از مقدملت

احسل

ایجلد تعهتد در کلرکنتلن استت و نلشتی از ادراک حلصت از

منجر شده و نغیجه آن فرسودگی شالی است؛ بنلبرای بل کتلهش

محیط کلری است (قربلنی ،نقری و رغلیی .)1391 ،کلرکنلنی
که دچلر تعلرض نقش هسغند ،اغلب مجبور به انجلم وظلیف

ابهلم نقش در کلرکنلن ،فرستودگی شتالی نیتز در آنهتل کتلهش
مییلبد.

گونلگون میبلشند کته ایت تضتلد در نقتشهتلی کلرکنتلن و

از سوی دی ر نغلیج پژوهش نشلن داد که بی تعلرض نقتش

از آنهل بلعث افتزایش تعتلرض نقتش در

و فرسودگی شالی در کلرکنلن اثر مسغقی و مثبت معنلدار وجتود

کلرکنلن می شود؛ بنلبرای بل کلهش تعلرض نقش در کلرکنلن،

دارد (جتتدول  .)1نغتتلیج بتتهدستتت آمتتده بتتل تحقیقتتلت ینتتر،

تقلغلهلی مغنلق

اسکلیبل

تعهد و وفلداری آنهل نسبت به سلزملن افزایش مییلبد.

تنش ،کتلهش اعغملدبتهنفتس و نلرغتلیغی در کلرکنتلن

و دورسون ( ،)2014هوپر ( ،)2013کلیتک (،)2013

همچنی بل توجه به نغتلیج پتژوهش بتی تعهتد ستلزملنی و

جتتواهر ،کیستتلمور ،استتغون و راه ت ( ،)2012ستتی (،)2012

فرسودگی شالی در کلرکنلن اثر مسغقی و منفتی معنتلدار وجتود

فیچر ،سیپوال و راتون ( )2010همسو است .هتر چته مفتلهی ،

دارد (جتتدول  .)1نغتتلیج بتتهدستتت آمتتده بتتل تحقیقتتلت ینتتر،

ارزش هل ،اهداف و عقلید کلرکنلن بل سلزملن مغنتلق

بلشتد،

اسکلیبل و دورسون ( )2014و کالدو ( )2013همستو استت.
بدی معنی که هرچه تعهد کلرکنلن نسبت به سلزملن بیشغر بلشد،

فرسودگی شالی در کلرکنلن افتزایش متییلبتد .تتنشزاهتلی
مخغلف در محتیط کتلر مثت تعتلرض در نقتش کلرکنتلن بتل
و تقلغلهلی شالی نریر

تملی بیشغری برای ملندن و کلر کردن در سلزملن دارند؛ بنتلبرای

فرسودگی شالی رابطه دارد .اسغر

قتتدرت ستتلزگلری آنهتتل در برابتتر عوام ت فشتتلرزا افتتزایش و

تعلرض نقش ،در قللبی فراگیر در محیطهلی مخغلتف بلعتث

فرسودگی شالی در آنهل کلهش مییلبد .تعهد سلزملنی بهعنتوان

حلالت علطفی و رفغلری منفی در افراد میشتوند؛ بنتلبرای بتل

یک مغایر مبنل ،ایجلدکننده بستیلری از مغایرهتلی ستلزملنی مثت

کتتلهش تضتتلد و تعتتلرض در نقتتشهتتلی محتتول بتته کلرکنتتلن،

رغلیت شتالی ،خشتنودی شتالی و کیفیتت زنتدگی کتلری و

فرسودگی شالی نیز در آنهل کلهش مییلبد.

بسیلری از مغایرهلی دی ری است و به نرر میرسد یتک مغایتر

بهعالوه نغلیج نشلن داد که بی ابهلم نقتش و تعتلرض نقتش

زیربنلیی برای فرسودگی شالی نیز هستت؛ بنتلبرای بتل افتزایش

در کلرکنلن اثر مسغقی و مثبت معنتلدار وجتود دارد (جتدول .)1

تعهد کلرکنلن بته ستلزملن ،فرستودگی شتالی در آنهتل کتلهش
مییلبد ،به عبلرتی تعهد سلزملنی قلدر بته پتیشبینتی فرستودگی

نغلیج به دست آمده بل تحقیقلت مریدیت ( )2007همسو است.
مریدیت ( )2007در پژوهش خود به ای نغیجه رستید کته بتی

شالی در کلرکنلن است.

ابهلم نقش و تعلرض نقش در پزشکلن اثتر مستغقی و معنتلداری

همچنی بی ابهلم نقش و فرسودگی شالی در کلرکنتلن اثتر

وجود دارد .ترک خدمت کلرکنلن ،اگر در ستلزملن بته کلرکنتلن

مسغقی و مثبت معنلدار وجود دارد (جدول  .)1نغتلیج بتهدستت

نقشهلی گونلگونی داده شود و بی وظلیف و مسئولیتهتلی

آمده بل تحقیقلت کلیک ( ،)2013سی ( )2012و فیچر ،ستیپوال

شالی و انغرلرات و توقعتلت از آن هتل تطتلبق کتلفی وجتود

و راتون ( )2010همسو است .بتدی معنتی کته ابهتلم در نقتش

نداشغه بلشد ،نوعی تضلد و تعلرض در نقش ایجلد متیشتود.

کلرکنلن که نلشی از نلآگتلهی و عتدم وجتود اطالعتلت الزم در

اگر وظلیف شالی کلرکنلن بهصورت واغح بیلن نشود ،ابهتلم

و فرستودگی شتالی در

نقش در آنهل افزایش مییلبد و کلرکنلنی که در سلزملن دچلر

کلرکنتتلن شتتود .در تبیتتی نقتتش فرستتودگی شتتالی در کلرکنتتلن
متتیتتتوان گفتتت کتته بتتدون تردیتتد تتتنشهتتلی روانشتتنلخغی و

سردرگمی و ابهلم در نقش میشوند ،تعلرض نقش بیشغری را
تجربه میکنند؛ بنلبرای وجود ابهلم نقش در کلرکنلن که نلشی

اسغر هتلی شتالی کته کلرکنتلن بتهصتورت طتوالنیمتدت و

از نلآگلهی و عدم وجتود اطالعتلت الزم در متورد شالشتلن

یکنواخت در محیط کلر مغحم میشتوند ،اثترات زیلنبتلری بتر

است ،بلعث ایجلد درگیری و تعلرض در نقتش کتلری آنهتل

سالمت روانی و جسملنی آنهل بر جلی متیگتذارد .فرستودگی

می شود که ای مشکالت بستیلری را در ستلزملن بته وجتود

شالی عموملً از اسغر هلی شتالی از قبیت ادراک بتیعتدالغی،

میآورد .پس در هن تلم طراحتی چتلرت ستلزملنی ،طراحتی

ابهلم نقش ،تعلرض بی فردی ،سوء مدیریت و یکنواخت بتودن

ادارات یل واحدهل بلیتد بته شتکلی صتورت گیترد کته همته

مورد شا است ،میتواند علم اسغر

شا نلشی میشود .تجربه ابهلم نقش به واکتنشهتلی مغنتلق

،

کلرکنلن شرح وظلیف مشخص داشتغه بلشتند .چنلنچته ایت
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ظرافت و لزوم دقت در طراحی لحلظ شود ،ابهلم و درنغیجته

واغح و روش برای کلرکنلن بیلن شتود و نقتشهتلی کتلری

تعلرض نقش در سلزملن کلهش مییلبد.

آنهل مشخص گردد ،ابهلم و تعلرض نقش در کلرکنلن کلهش

نغلیج پژوهش نشلن داد که ابهلم نقش از طریق واسطهگری
تعلرض نقش بر فرسودگی شالی در کلرکنلن اثر غیرمسغقی دارد

و تعهد به سلزملن افتزایش متی یلبتد و درنغیجته خستغ ی و
دلزدگی از کلر در کلرکنلن ک میشود؛ بنتلبرای بتل افتزایش

(جدول  .)2نغلیج بتهدستت آمتده بتل نغتلیج تحقیقتلت کلیتک

تعهد در سلزملن و کلهش ابهلم و تعلرض نقتش در کلرکنتلن،

( ،)2013فیچر ،ستیپوال و راتتون ( ،)2010تونتک و کوتتلنیس

فرسودگی شالی کلهش مییلبد.

( ،)2009پلپسغیلیلنو ،کیال و پولی رونوپولو
بیوسیر ( ،)2007مریدیت ( ،)2007ینر ،اسکلیبل

( ،)2009کلن و
و دورستون

بل توجه به اجغنلونلپذیر بودن برخی عوام استغر زا در
محیط کلر و لزوم پیش یری از آثلر روانی و رفغتلری استغر

( ،)2014هوپر ( )2013و کلیک ( )2013همسو است .بتل توجته

بر کلرکنلن ،بهکتلرگیری تمهیتداتی در جهتت بهبتود شترایط

به ای یلفغه میتوان چنی اسغدالل کرد که ابهلم و تعلرض نقتش

محیط کلر و آموزش روش هلی مقلبلتهای از جملته وظتلیفی

شالی در فرد میشتود و از

هسغند که بر عهده مسئوالن دانشت لههتل استت .ویژگتیهتلی

ای طریق سطح عملکرد و پیلمدهلی رفغتلری کلرکنتلن را تحتت
تأثیر قرار میدهد .هر چه وظلیف کلری کلرکنلن واغحتتر بلشتد

شالی از قبی تعلرض نقش و ابهلم نقش ،همچنی نبود تعهد در
سلزملن و تجربه بیعدالغی در محیط کلر ،بته تجربته فرستودگی

و نقش هلی کمغری به آن هل واگتذار شتود ،ابهتلم و تعتلرض

شالی در کلرکنلن دانش له منجر میشود ،لذا بترای پیشت یری از

نقش در کلرکنلن کمغر است و درنغیجه فرستودگی شتالی در

آن بلید به ای گروه توجه ویژهای مبذول گردد .بهطورکلی نغتلیج

آنهل کلهش مییلبد؛ بنلبرای بل کلهش ابهلم و تعتلرض نقتش

نشلن داد درصورتیکه عدالت در سلزملن رعلیت شود ،اطالعلت

در کلرکنلن ،فرسودگی شالی در آنهل کلهش مییلبد.

و دانش کلفی در مورد شا به کلرکنلن ارائه گتردد و تقلغتلهلی

بلعث به وجود آمدن فشلر و اسغر

از سوی دی ر نغلیج نشلن داد که عدالت سلزملنی از طریتق

مغنلق

از کلرکنلن خواسغه نشود ،کلرکنلن تعهد بیشتغری نستبت

واسطهگری تعلرض نقش و ابهلم نقش بر فرسودگی شتالی اثتر

به ستلزملن ختود دارنتد و فرستودگی شتالی در آنهتل کتلهش

غیرمسغقی دارد (جدول  .)2نغلیج به دست آمتده بتل تحقیقتلت

مییلبد؛ بنلبرای بل افزایش عدالت و تعهتد در ستلزملن و کتلهش

صفیخلنی ( ،)2014ینر ،اسکلیبل و دورسون ( ،)2014کالدو
( )2013و سی ( )2012همستو هستغند .عتدالت ستلزملنی از

ابهتتلم و تعتتلرض نقتتش ،فرستتودگی شتتالی کتتلهش متتییلبتتد.
فرسودگی شالی نه تنهل موجب بروز آسیبهلی جدی روانی در

طریق واسطهگری ابهلم و تعلرض نقش بر فرستودگی شتالی

کلرکنلن میشود ،بلکه بل افزایش میزان غیبتت ،کتلهش انترژی و

کلرکنلن اثر گذاشغه و بتل کتلهش تعتلرض و ابهتلم در نقتش

بلزده کلری ،به افت کیفیت ارائه خدملت به مراجعلن متیانجلمتد.

کلرکنلن ،فرسودگی شالی را در آن هل کلهش میدهد .ای بته

درنهلیت بلید بیلن کرد که هرچه پیشتلیندهلی بیشتغری بترای

دلی نقتش تأثیرگتذار و برجستغه مغایرهتلی واستطه استت؛

فرسودگی شالی شنلسلیی شود ،بهغتر متی تتوان ایت پدیتده

بنلبرای بل روش بودن وظلیف کلرکنلن در ستلزملن و داشتغ

روانشنلخغی مه یعنی فرسودگی شتالی را کنغترل کترد .بتل

اطالعلت کلفی در مورد آنهل ،تکراری شدن کلر و فرسودگی

توجتته بتته مشتتکالت جستتمی ،روانتتی و اجغمتتلعی نلشتتی از

شالی در آنهل کلهش مییلبد.

فرسودگی شالی ،کلیه محققتی بتر روشهتلی پیشت یری از آن

همچنی نغلیج دال بر آن بود که تعهتد ستلزملنی از طریتق
واسطهگری تعتلرض نقتش ،ابهتلم نقتش بتر فرستودگی شتالی

تأکید دارند؛ بنلبرای ایجلد سیسغ هلی حمتلیغی قتوی در محتیط
کلر و خلرج از آن روشتی متؤثر بترای پیشت یری از فرستودگی

کلرکنلن اثر غیرمسغقی دارد (جدول  .)2نغلیج به دست آمتده بتل

شالی است .مسئوالن دانش لههل بل آگلهی از ای نغلیج میتواننتد

تحقیقتتلت جتتوده ( ،)2011واکتتوال و نیکولتتوا ( ،)2005ستتی

بل برقراری ارتبلط صحیح و مطلوو بتل کلرکنتلن ،غتم تتدوی

( ،)2012فیچر ،سیپوال و راتون ( )2010همسو هسغند .هر چته

راهبردهلی حملیت رسمی و غیررسمی ،محیط منلستبی را بترای

تعهد سلزملنی در کلرکنلن بیشغر بلشد ،فرستودگی شتالی در

ارائه فعللیتهلی حرفهای کلرکنلن فراه سلزند .همچنتی برنلمته

آن هل کمغر است کته ایت تتأثیر غیرمستغقی بته دلیت نقتش

میونیت از اسغر

و فرسودگی شتالی را بتهصتورت آمتوزش

برجسغه مغایرهلی واسطه است .هرچته وظتلیف بته صتورت

غم ختدمت بته کلرکنتلن دانشت لههتل ارائته نملینتد .یکتی از

پیشبین ،فرسودگ ،شغل ،بر اساس عدالت و تعهد سازمان ،با تأكید بر نقش واسط ای تعارض و ابهام نقش 33 / ...

محدودیتهلی پژوهش ای است که بل توجته بته اینکته جلمعتة

رفیعتتتی ،ف .شمستتتیختتتلنی . ،زارعتتتی ،م.ر .حقتتتلنی ،ح.ر.
شمستتیختتلنی .)1391( . ،ارتبتتلط فرستتودگی شتتالی بتتل

پژوهش قلب تعمی به سلیر واحدهل نیست .همچنی بل توجه بته
میزان واریلنس تبیی شده که 32درصتد بتود برختی از تتأثیرات،

مشخیتتههتتلی فتتردی پرستتغلران .نشتتریة مرکتتز تحقیقتتلت
مراقبت هلی پرسغلری دانش له علتوم پزشتکی تهتران (نشتریة
پرسغلری ایران).23-33 ،37 ،25 ،

آملری کلرکنلن دانش له آزاد اسالمی واحتد شتیراز استت ،نغتلیج

نلشی از مغایرهلی دی ری است که مل بررسی نکردهای ؛ بنتلبرای
پیشنهلد میشتود محققتلن دی تر تتأثیر ستلیر مغایرهتل را بتر
فرسودگی شالی بررسی نملیند.
منابع
ابیلی ،خ .نلستغیزایتی ،ن .)1389( .بررستی رابطته توانمندستلزی
روانشتتتنلخغی بتتتل تعهتتتد ستتتلزملنی در پرستتتن پرستتتغلری
بیملرستتغلنهتتلی شتتهر زاهتتدان .فیتتلنلمة پژوهشتتی دانشتتکده
بهداشت یزد 1 ،و .1-14 ،2
اجرایی ف .)1390( .بررسی رابطه بی ابهلم و تعتلرض نقتش بتل
فرسودگی شالی در پرسغلران بیملرسغلن شهید فقیهی شیراز در
سلل  .1389پلیلننلمة کلرشنلسی ارشد .دانش له پیلم نور شیراز.
ارشدی ن .شکرک ح .)1387( .بررسی رابطه فشلر روانی نلشی از
تعلرض و ابهلم نقش بل عملکرد و خشنودی شالی بل توجه بته
اثرهلی تعدی کننده استغقالل کتلری و پیوستغ ی گروهتی در
کلرکنلن شرکت ملی منلطق نفتخیز جنوو منطقه اهواز .مجلة
علوم تربیغی و روانشنلسی دانش له شهید چمتران اهتواز 2 ،و
.148-129 :1
اندکلزلکی م .)1390( .رابطتة عتدالت ستلزملنی بتل ابهتلم نقتش و
فرسودگی شالی کلرکنلن بیملرسغلن اهواز .پلیلننلمه کلرشنلسی
ارشتد .دانشتتکده علتوم تربیغتتی و روانشنلستی .دانشت له آزاد
مرودشت.
انتتدکلزلکی ،م .ستتروقد،

 .برزگتتر ،م .)1392( .رابطتته عتتدالت

ستتلزملنی بتتل فرستتودگی شتتالی و ابهتتلم  /تعتتلرض نقتتش در
کلرکنلن .مجله روانشنلسی اجغملعی.93 -106 ،28 ،

صیف ،م.ح .ثلبت مهلرلوئی ،ع .رسغ لر ،الف .رکنی ،الف.)1393( .
بررسی عوام سلزملنی و روان شنلخغی مؤثر بر تعلرض کتلر-

خلنواده پرسغلران زن مغأه  ،فیتلنلمة علمتی-پژوهشتی زن و
جلمعه.49-68 ،2 ،
عزیزی ،ل .فتی

آبتلدی ،ز .صتللحی ،م .)1387( .تحلیت عتلملی

اکغشتتلفی و تأییتتدی پرسشتتنلمه فرستتودگی شتتالی مستتل در
کلرکنلن دانش له تهتران ،فیتلنلمه مطللعتلت روانشتنلخغی،3 ،
.38-52
قربلنی ،ر .نقری ،ن .رغلیی .)1391( . ،رابطة بی شفلفیت نقش
و تعهد شالی مسئولی گروه شعب بلنتک کشتلورزی تهتران،
مدیریت دولغی.83-98 ،9 ،4 ،
کیلنی ،ف ،.خدابخش ،م.ح .)1394( ،.تأثیر ستبک رهبتری تبتلدلی
سرپرست بر آسیبهلی شالی :نقش میلنجی هوشیلری ایمنتی،
گرانبلری نقش و رویدادهلی مرتبط بل ایمنی .فیلنلمة دانتش و
پژوهش در روانشنلسی کلربردی.84-95 ،16 ،4 ،
کوهپلیه زاده ،ج .عقیلی نژاد ،م .کبیرمکم زاده ،الف .گت آبتلدی ،م.
(« .)1390بررسی میزان فرسودگی شالی و عوام مؤثر بتر آن
در کلرکنلن دانشکده علوم پزشکی ایران سلبق در سلل ،»1389
مجلة علوم پزشکی رازی.36-27 ،90 ،
یعقوبی ،م .سقلییلننژاد اصفهلنی . ،ابوالقلس گرجی ،ح .نوروزی،
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