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Abstract
The purpose of this research was to analyze the
relationship between Job Satisfaction and
organizational justice with Procrastination among
sport associations Staff of Hamedan city. The
research method was descriptive-correlation. The
study population consisted 282 of Hamedan city
sport associations staff that 162 sample of employees
was randomly selected. The data collected from
questionnaires procrastination of Tuchman (1991),
Job Satisfaction of Berifildoross (1951) and
organizational justice of Neyhof and Mormen (1993).
Face and content validity of the questionnaires were
examined and approved by 10 experts. Stability of
questionnaires procrastination, Job Satisfaction and
organizational justice with Cronbach's alpha were
rated respectively 0.76, 0.71, 0.89. Collected data
were analyzed by SPSS software and using Pearson
correlation and stepwise regression coefficient. The
result showed that no significant correlation between
Job Satisfaction and Procrastination and interactional
justice with Procrastination. The results showed that
there was significant negative correlation between
procrastination
with
organizational
justice,
distributive justice, procedural Justice. Also, the
results showed that distributive justice, procedural
Justice are explain the right for procrastination. Sport
associations Officials can by Suitable dispensation
and apply Just Procedure in Organization, increase
distributive justice and procedural justice scale and in
this way decrease staff Procrastination scale in
Organization.
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چکيده
 بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت،هدف از پژوهش حاضر
سازمانی با اهمالکاری در بین کارکنان هیئتهای ورزشی شهر همدان
 جامعه آماری پژوهش. توصیفی از نوع همبستگی بود، روش پژوهش.بود
 نفر از کارکنان هیئتهای ورزشی شهر همدان بودند که181 شامل
 برای. نفر انتخاب شدند261 نمونهای تصادفی از کارکنان به حجم
 رضایت،)2332( جمعآوری دادهها از پرسشنامههای تعلل ورزی تاکمن
) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن2312( شغلی بری فیلد و روث
21  توسط، روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها.) استفاده شد2339(
 پایایی پرسشنامههای.نفر از افراد صاحبنظر بررسی و تأیید شدند
 رضایت شغلی و عدالت سازمانی با روش آلفای کرونباخ به،تعللورزی
 دادههای گردآوری شده با. به دست آمد1/83  و1/62 ،1/66 ترتیب
استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و از طریق ضریب همبستگی
 نتایج.پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
نشان داد بین رضایت شغلی و اهمالکاری و عدالت مراودهای با
 نتایج نشان داد همبستگی.اهمالکاری همبستگی معناداری وجود ندارد
 عدالت رویهای با، عدالت توزیعی،منفی معنادار بین عدالت سازمانی کل
 همچنین نتایج نشان داد که عدالت توزیعی و.اهمالکاری وجود داشت
 مسئوالن.رویهای تبیینکننده مناسبی برای اهمالکاری میباشند
هیئتهای ورزشی میتوانند با استفاده از توزیعهای مناسب و اتخاذ
رویههای منصفانه در سازمان میزان عدالت توزیعی و رویهای را افزایش
داده و از این طریق میزان اهمالکاری کارکنان را در سازمان به حداقل
.ممکن تقلیل دهند
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مقدمه
سازمان یك سیستم اجتماعی است که بدون شك مهم-
ترین عامل اثربخشی و کارایی آن نیروی انسانی میباشد .برای
اینکه نیروی انسانی تبدیل به سرمایهای ماندگار ،ارزشمند و با
بیشینه ارزشآفرینی برای سازمان گردد؛ الزم است شرایطی
برای آنان فراهم نمود تا بتوانند با امنیت ،آرامش خاطر و بدون
دغدغه به ایفای نقش خود در سازمان پرداخته و در راستای
اهداف سازمان حداکثر تالش و توانایی خود را بهکارگیرند (.)12
پیشنیاز این امر ،شناخت منابع انسانی و نوع نگرش آنها نسبت
به شغلشان در سازمان میباشد .یکی از عوامل بسیار مهم که
باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت فردی ،همچنین
موفقیت شغلی میگردد ،رضایت شغلی میباشد ( .)2رضایت
شغلی کارکنان سازمانهای مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار
است؛ زیرا این عامل از یكسو نقش پراهمیت در رضایت و
سالمت عمومی کارکنان دارد و از دیگر سو روابط درونسازمانی
و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار میدهد و یکی از عوامل
مهم افزایش بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان،
تعلّق و دلبستگی آنان به محیط کار ،افزایش کمیّت و کیفیّت
کار ،ایجاد ارتباطات صحیح ،عشق و عالقه به کار است (.)6
رابینز ( ،)1113رضایت شغلی را نگرش کلی فرد درباره کارش
میداند ( .)29کرانی ( ،)2331رضایت شغلی را به عنوان یك
واکنش عاطفی یا هیجانی فرد نسبت به شغل خود ،تعریف
میکند ( .)19بهطورکلی ،رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس
خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که
با میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی
استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جوّ سازمانی
ارتباط دارد .کسی که رضایت شغلی او باال باشد ،نسبت به شغل
خودنگرشی مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی
نیست ،نگرش منفی نسبت به کار خود دارد و همین امر باعث
میشود وظایف خود را بهموقع انجام ندهد و در کار خود غیبت
و تأخیر داشته باشد ( .)01محققان دو مدل تبیین-های موقعیتی
و تبیینهای گرایشی را برای رضایت شغلی ارائه کردهاند.
تبیینهای موقعیتی :اصطالح موقعیت به عوامل بیرونی و
محیطی اشاره دارد .در این مدل خودکار و ماهیت شغل و عوامل
محیطی پیرامون آن بدون توجه به مجموعه گرایش فرد برای
تبیین رضایت شغلی مورد مالحظه قرار میگیرد.
تبیینهای گرایشی :اصطالح گرایش به باورها ،نگرشها،
ویژگیهای شخصی و شخصیتی افراد اطالق میشود .در این
مدل رضایت شغلی بر اساس نیازها ،انتظارات ،نگرش-ها و
ارزشهای کارکنان تعیین میشود (.)01

نتیجه تحقیق رجبیپور میبدی و دهقانی فیروزآبادی ()2932
و قمری ( )2932و که میزان رضایت شغلی کارکنان را
موردبررسی قرار داده بودند ،نشان داد که میزان رضایت شغلی
جامعه آماری موردبررسی آنان باالتر از میانگین نظری جامعه
بوده است ( .)2،21همچنین نظری ( )2930در تحقیقی که
میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای
ورزشی را موردبررسی قرارداد به این نتیجه رسید که رضایت
شغلی کارکنان ازآنجهت بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات
بیداری خود را در محیط کاری میگذرانند از اهمیت بسزایی
برخوردار است ( .)21ساعتچیان و همکاران ( )2931در
پژوهشی میزان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان
سازمان تربیتبدنی را موردبررسی قراردادند .نتیجه تحقیق نشان
داد که میزان رضایت شغلی کارکنان در سطح باالیی از میانگین
قرار داشته است که این مورد برای سازمان خوشایند و مثبت
میباشد اما نتیجه تحقیق آنان نشان داد که میزان درک
کارشناسان سازمان تربیتبدنی در سطح پایینتر از متوسط قرار
داشت .رضایت شغلی کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است،
زیرا رضایت شغلی هم بر روی سالمت روانی کارکنان هم بر
روی عملکرد شغلی آنان تأثیرگذار است (.)20
همچنین ،با توجه به نقش فراگیر و همهجانبه سازمانها در
زندگی اجتماعی انسانها ،نقش عدالت در سازمانها بیشازپیش
آشکارشده است ( .)00مفهوم عدالت در محیط سازمانی و در
میان کارکنان نیز مطرح میباشد و اکثراً از آن بهعنوان عدالت
سازمانی یاد میکنند .واژه عدالت سازمانی در ابتدا توسط
گرینبرگ در سال ( ،)2386به کار گرفته شد و عدالت سازمانی
به ادراک کارکنان از میزان برابری یا انصاف کاری در سازمان
مرتبط است و به شیوههای رفتار با کارکنان میپردازد،
بهنحویکه آنها احساس کنند بهصورت عادالنه با آنها رفتار
شده است .به اعتقاد گرینبرگ ( ،)2386درک عدالت در سازمان
یك اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و کارکرد مؤثر سازمان-
ها و الزمه رضایت شغلی و درگیر شدن افراد سازمان در وظایف
شغلیشان میباشد ( .)91نتایج تحقیقات موسوی و همکاران
( ،)2930نادیری و ناتوا ( )1121نشان داد عدالت سازمانی به
عوامل مهم سازمانی مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار
شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی مطلوب منجرمیشود
( .)8،09همچنین نتایج تحقیقات داستین ( )1121و پورسلطانی
زرندی و همکاران ( )2931نشان داد که اگر در سازمان عدالت
سازمانی برقرار باشد میزان رضایت شغلی کارکنان افزایشیافته
و بر عملکرد و کارایی کارکنان اثر مثبتی خواهد گذاشت (.)16
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از سوی دیگر ،ادراک تبعیض و بیعدالتی موجب تضعیف روحیه
و انگیزه کارکنان ،تنزیل روحیه تالش و فعالیت و کاهش
بهرهوری در عملکرد آنان میشود ( .)93ازاینرو ،رعایت عدالت
بهویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ،توزیع پاداشها،
روابط سرپرستی ،فرصتهای ارتقاء و انتصاب برای کارکنان
حائز اهمیت است .طبق نظریه برابری فرد تا زمانی به عضویت
و عملکرد خود ادامه میدهد که بین ورودیهای سازمان و نتایج
آن ،در مقایسه خود با دیگران ،احساس تعادل و برابری کند.
وجود نابرابری موجب تغییر ادراک و رفتار فرد میشود و فرد تا
رسیدن به تعادل به تغییر ادراک و رفتار خود ادامه میدهد (.)1
بر اساس شواهد پژوهشی موجود ،برای عدالت سازمانی سه بعد
در نظر گرفتهشده است -2 :عدالت توزیعی :به قضاوت برابری
توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصتهای ارتقاء
در یك بافت سازمانی اشاره دارد ( -1 ،)10عدالت رویهای:
ادراکات انصاف در سازمان صرفاً تحت تأثیر نتایج نیست ،بلکه
تحت تأثیر فراگرد مورد استفاده برای تحقق نتایج نیز هست
( -9 ،)93عدالت مراودهای :عدالت مراودهای به عمل اجتماعی
رویه اشاره دارد .افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنها در روابط
متقابل شخصی و همچنین جنبههای ساختاری فراگرد
تصمیمگیری حساساند ( .)1در تحقیقی که ظریفی و همکاران
( ،)2932به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی
کارکنان سازمان تربیت بدنی پرداختند ،به ترتیب عدالت
مراودهای ،عدالت رویهای و عدالت توزیعی بیشترین میانگین را
به خود اختصاص دادند ()28؛ اما تحقیق کاشیرو ( ،)1118نشان
داد که در بین ابعاد عدالت سازمانی به ترتیب عدالت مراودهای،
عدالت رویهای و عدالت توزیعی بیشترین میانگین را به خود
اختصاص دادند که با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد ()99؛
اما تحقیق نادیری و ناتوا ( )1121نشان داد که از بین ابعاد
عدالت سازمانی به ترتیب عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و
عدالت تعاملی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده بودند
که با نتیجه تحقیق حاضر مغایر بود ( .)09یکی دیگر از مقوله-
های بسیار مهمی که در کنار رضایت شغلی و عدالت سازمانی،
نقش بسیار مهمی در میزان کارآیی و اثربخشی و همچنین
سالمت جسمی و روانی افراد دارد ،مقولة اهمال-کاری است.
رضایت شغلی و برقراری عدالت سازمانی اثر مثبت بر بهرهوری
فردی و سازمانی دارد ،اما اهمالکاری بر بهرهوری فردی و
سازمانی اثرات منفی زیادی بر جای میگذارد .اهمالکاری پدیده
جدیدی نیست؛ بلکه یك معضل جهانی میباشد که در همه
فرهنگها وجود دارد و بیش از  %11افراد در کارهای روزمره
خود اهمالکاری را تجربه میکنند .اهمالکاری به تعویق

انداختن مسئولیت-هایی است که افراد موظف به انجام دادن
آنها هستند ( )92و شامل حوزههای مختلفی میباشد که یکی
از آنها تأخیر در انجام فعالیتهای شغلی و کاری میباشد.
سازمانهایی که افراد آن مبتال به تعلل در کار می باشند:
خستگی ،ناامیدی ،ترک کار ،غیبت از کار و عدم موفقیت و
مشکالت جسمی و روحی از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول،
افت عملکرد و کارآیی از ویژگیهای سازمانی آنان خواهد بود
( .)08اهمالکاری میتواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم
دسترسی به اهداف ،پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری داشته
باشد و موجب عدم بهرهوری فردی و سازمانی گردد و همچنین
صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد (.)9،21
روانشناسان عوامل گوناگونی را برای اهمالکاری برشمرده اند
که میتوان آن-ها را در دو طبقة کلی قرار داد:
عوامل درونی و روانی :یعنی آسیبها و ناهنجاریهایی که
مربوط به خود فرد اهمالکار است ،مانند :احساس خود کم بینی،
کوتهبینی ،توقع بیش از حد خود ،کمالگرایی وسواس گونه،
فقدان قاطعیت گناه یا شرمساری.
عوامل بیرونی و محیطی :یعنی آسیبهایی که هنگام ارتباط
با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف ،خود را نشان میدهند.
عواملی چون نارضایتی از وضع موجود ،احساس عدم مسئولیت
در برابر دیگران ،لج بازی با دیگران ،تالش برای جلب رضایت
همگان ،عوامل هوس انگیز و سرگرم کننده ،توقع بیش از حد
از دیگران ( .)08استیل ( ،)1116در یك فرا تحلیل علل و اثرات
احتمالی اهمالکاری را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده
است .یافتههای وی نشان داد از طرفی بیزاری از تکلیف ،تأخیر
در تکلیف ،خود بسندگی ،وظیفه شناسی ،اشکال خودکنترلی،
حواس پرتی ،سازمان ،انگیزش پیشرفت و تکانشی بودن پیش
بینی کننده های قوی برای اهمالکاری هستند ( .)08کریمی و
اندام ( )2930در تحقیقی میزان اهمالکاری کارکنان اداره کل
تربیت بدنی استان همدان را در سطح پایینی گزارش کردند (.)0
طابوسیان و برکت ( )2930و محسین و نادیا ( )1120در پژوهش
خود نشان داد رضایت شغلی موجب بهبود کیفیت عملکرد،
کاهش غیبت و تأخیر در کار میشود همچنین نتایج تحقیق
آنان نشان داد که بین اهمالکاری و رضایت شغلی همبستگی
منفی وجود دارد (.)26،02
نادری و همکاران ( ،)2983منوچهری و همکاران ()1120
نشان دادند که اگر کارکنان احساس کنند که در سازمانی که
کار میکنند عدالت سازمانی برقرار است عملکرد آنان افزایش
خواهد یافت و میزان غیبت و تأخیر آنان در انجام وظایف
شغلیاشان کاهش خواهد یافت .همچنین نشان دادند وقتی

111

112
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تعارضی در ادراک فرد از تالش و پاداش در مقایسه با دیگران
باشد شاغالن تالش کمتری کرده و کارایی کمتری خواهند
داشت.)3،96( .
ادبیات پژوهشی ذکر شده نشان میدهد اهمالکاری تحت
تأثیر عوامل درونی و بیرونی متعددی است و این ویژگی میتواند
اثرات مخربی در زندگی کاری افراد داشته باشد و کیفیت کار را
کاهش دهد .هرچند که پدیده تعللورزی از عوامل فردی
متنوعی تأثیر میپذیرد ،لیکن حاالت انگیزشی افراد در وقوع آن
نقش محوری ایفا میکنند .چنانچه عدالت سازمانی در محیط
کار برقرار نباشد و کارکنان از محیط کار و شغل خود از رضایت
کاملی برخوردار نباشند ،در انجام وظایف خود اهمالکاری و
تأخیر خواهند داشت و همین امر باعث کاهش عملکرد و بهره-
وری فرد و سازمان خواهد شد؛ بنابراین ،زیانهای برخاسته از
شیوع این رفتار در بین افراد گروههای مختلف مهم و قابل
مالحظه است و همین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری
را نمایان میسازد؛ بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که چه ارتباطی بین رضایت شغلی و عدالت
سازمانی با اهمالکاری وجود دارد؟
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی ،بر
حسب هدف کاربردی میباشد .به منظور گردآوری دادهها و
جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای تحلیل آماری ،از روش
میدانی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل  181نفر
ازکارکنان هیئتهای ورزشی شهر همدان در سال  2931بودند
که نمونهای متشکل از  261نفر به شیوه تصادفی ساده و با توجه
به جدول مورگان انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامههای زیر استفاده شد.
پرسشنامه تعلل ورزی :برای آزمون و سنجش تعلل،
پرسشنامه استاندارد تاکمن ( )2332مورد استفاده قرار گرفت.
این پرسشنامه یك مقیاس خودگزارشی  26مادهای است که
سؤالها در مقیاس  0ارزشی لیکرت (از مطمئناً این چنین نیستم
تا مطمئناً این چنین هستم) طراحی شده است .گرفتن نمره باال
در این مقیاس نشانه تعلل باال در آن است .تاکمن ،پایایی این
پرسشنامه را  1/86گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ،مقدار
آلفای کرونباخ پرسشنامه  1/66به دست آمد.
پرسشنامه رضایت شغلی :برای آزمون و سنجش رضایت
شغلی ،پرسشنامه استاندارد بری فیلد و روث ( )2312مورد
استفاده قرار گرفت .پرسشنامه حاوی  23سوال میباشد که در
مقیاس  1ارزشی (از به شدت موافق تا به شدت مخالف) بر

مبنای طیف لیکرت طراحی شده است .اعتبار پرسشنامه برای
دستیابی به پایایی توسط عظیمیپور ( )2980با استفاده از آلفای
کرونباخ  1/86به دست آمد .در پژوهش حاضر ،مقدار آلفای
کرونباخ پرسش-نامه  1/62به دست آمد.
پرسشنامه عدالت سازمانی :پرسشنامه دارای  11سوال و که
سؤالها در مقیاس  1ارزشی لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم) طراحی شده است .جهت بررسی وضعیت عدالت و
اجرای نوع عدالت در سازمانها ایجاد گردیده است .پرسشنامه
عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن ( )2339ساخته شده
است دارای سه خرده مقیاس عدالت توزیعی ( ،)2 -1عدالت
رویهای ( )6 -22و عدالت مراودهای ( )21 -11است .پایایی
پرسشنامه توسط نیهوف و مورمن ( )2339با روش آلفای
کرونباخ به ترتیب برای عدالت سازمانی کل  ،1/01عدالت
توزیعی  1/81عدالت رویهای  1/61و عدالت تعاملی  1/60بود.
در پژوهش حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ برای عدالت سازمانی
کل  ،1/83عدالت توزیعی  ،1/66عدالت رویهای  1/81و عدالت
مراودهای  1/31به دست آمد.
تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو سطح آمار توصیفی و
استنباطی انجام شد و برای این منظور از نرم افزار اس پی اس
اس نسخه  ،12استفاده گردید .برای توصیف ویژگی-های
جمعیتشناختی از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار) و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامهها از آلفای
کرونباخ استفاده شد .به منظور تعیین چگونگی توزیع دادههای
تحقیق ،از روش کشیدگی و چولگی و در تحلیل استنباطی
دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام
به گام جهت پیشبینی میزان اهمالکاری بر اساس متغیرهای
مورد بررسی ،استفاده گردید.
یافتههای تحقیق
 %63/8آزمودنیها مرد و  %91/1آنان زن بودند%19/1 .
آزمودنیها دارای مدرک تحصیلی کاردانی %1/01 ،کارشناسی
و  %90/1دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند.
در جدول  ،2برخی از اطالعات جمعیتشناختی نمونههای
تحقیق ارائه شده است.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای تحقیق
فراوانی
96

متغیر
وضعیت تأهل

مجرد

سن

119

درصد فراوانی
11/8

متأهل
11-11

211
21

66/1
6/1

11-91

18

26/9

91-91

61

09/1

 91سال به باال

10

99/9

پیش از تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیههای تحقیق،
از شاخصهای کشیدگی و چولگی برای بررسی نرمال بودن
دادهها استفاده شد .قدرمطلق شاخص چولگی بزرگتر از 9
( )SI>3نشاندهنده چولگی بیش از حد و غیر نرمال بودن
دادهها است؛ همچنین اگر قدرمطلق شاخص کشیدگی بزرگتر
از  21باشد ( )KI>10نشان-دهنده کشیدگی بیش از حد و

غیر نرمال بودن دادهها است ( .)91بر این اساس و با توجه به
نتایج جدول  ،1تمامی دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال
هستند.

جدول  .2بررسی توزیع دادههای تحقیق بر اساس چولگی و کشیدگی
کشیدگی
چولگی
متغیرها
اهمالکاری

2/63

1/131

رضایت شغلی

1/619

8/392

عدالت سازمانی (کل)
عدالت توزیعی

-1/623
-1/661

-1/180
-1/163

عدالت رویهای

-1/666

-1/011

عدالت مراودهای

-2/118

2/160

هماانگونه که در جدول  9مشااااهده میشاااود ،ضاااریب
همبسااتگی محاساابه شااده ( )-1/111با درجه آزادی  262در
سااطح خطا پذیری  1/11از مقدار ضااریب همبسااتگی جدول

کوچکتر اساات ( )≥ p1/11و می توان چنین نتیجه گرفت که
بین رضایت شغلی و اهمالکاری رابطه معنادار وجود ندارد.

جدول  .9ضریب همبستگی بین اهمالکاری و رضایت شغلی

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

ضریب همبستگی

درجه
آزادی

سطح معناداری

اهمالکاری
رضایت شغلی

261
261

1/12
1/36

1/06
1/11

-1/111

262

1/111

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،ضریب همبستگی
محاسبه شده ( )-1/196با درجه آزادی  262در سطح خطا
پذیری  1/11از مقدار ضریب همبستگی جدول بزرگتر است

( )p ≤1/11و میتوان چنین نتیجه گرفت که بین عدالت
سازمانی (کل) و اهمالکاری همبستگی منفی و معنادار وجود
دارد.
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جدول  .1ضریب همبستگی بین اهمالکاری و عدالت سازمانی (کل)

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب
همبستگی

درجه آزادی

سطح معناداری

اهمالکاری

261

1/12

1/06

-1/196

262

1/112

عدالت سازمانی

261

1/63

1/16
همچنین ضریب همبستگی محاسبه شده بین اهمالکاری و
عدالت رویهای ( )-1/928با درجه آزادی  262در سطح خطا
پذیری  1/11از مقدار ضریب همبستگی جدول بزرگتر است
( )p ≤1/11و می توان چنین نتیجه گرفت که بین عدالت رویه-
ای و اهمالکاری همبستگی منفی و معنادار وجود دارد .نتایج
نشان داد ،ضریب همبستگی محاسبه شده بین اهمالکاری و
عدالت مراودهای ( )-1/228با درجه آزادی  262در سطح خطا
پذیری  1/11از مقدار ضریب همبستگی جدول کوچکتر است
( )p ≥1/11و می توان چنین نتیجه گرفت که بین عدالت
مراودهای و اهمالکاری رابطه معنادار وجود ندارد.

از آنجا که عدالت سازمانی با توجه به  9مؤلفه در نظر گرفته
شده است و این احتمال وجود دارد که بین هر یك از ابعاد
عدالت سازمانی و اهمالکاری به صورت جداگانه همبستگی
وجود داشته باشد ،لذا رابطة اهمالکاری با هر یك از ابعاد به
صورت جداگانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب همبستگی
محاسبه شده بین اهمالکاری و عدالت توزیعی ( )-1/162با
درجه آزادی  262در سطح خطا پذیری  1/11از مقدار ضریب
همبستگی جدول بزرگتر است ()p ≤1/11
و میتوان چنین نتیجه گرفت که بین عدالت توزیعی و اهمال-
کاری همبستگی منفی و معنادار وجود دارد.

جدول  .1ضریب همبستگی بین اهمالکاری با عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای

متغیرها

عدالت توزیعی
عدالت رویهای
عدالت مراودهای

اهمالکاری
ضریب
همبستگی
-1/162
-1/928
-1/228

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

سطح
معناداری

261
261
261

1/03
1/66
1/33

1/68
1/69
1/62

262
262
262

1/112
1/112
1/201

میباشد و  %21تغییرات اهمالکاری کارکنان را تبیین میکند.
در مرحله دوم ،متغیر عدالت رویهای ،وارد مدل شده که میزان
همبستگی را به  -1/928و ضریب تعیین را به  %26ارتقاء داده
است .در این مرحله ،متغیرهای رضایت شغلی و عدالت مراوده-
ای از مدل خارج شدند و تحلیل رگرسیون به اتمام رسید (جدول
.)8

به منظور مشخص شدن اینکه کدام یك از متغیرهای تحقیق
بیشترین نقش را در پیشبینی اهمالکاری کارکنان دارند و این-
که کدام یك از متغیرها ،تبیینکننده بهتری برای واریانس
اهمالکاری میباشند ،از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام
به گام استفاده گردید .دادههای تحقیق بیانگر این است که در
مرحله اول ،عدالت توزیعی برای تبیین میزان واریانس اهمال-
کاری وارد مدل رگرسیون شد ،میزان همبستگی آن -1/162

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام

مرحله

متغیر وارد شده به مدل رگرسیون

R

R²

R²تعدیل
شده

F

Sig

2

عدالت توزیعی

-1/162

1/21

1/166

21/216

1/112

1

عدالت رویهای

-1/928

1/26

1/183

8/166

1/112

همانطور که جدول  3نشان میدهد ضریب بتای عدالت توزیعی و عدالت رویهای کمتر از  1/11بوده و معنادار بود.
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جدول  .7ضرایب متغیرهای معادله خط رگرسیون

B

β

T

Sig.

2/011

ا

6/193

1/112

عدالت توزیعی

1/231

1/110

9/183

1/112

عدالت رویهای

1/228

1/268

1/261

1/192

نام متغیر
مقدار ثابت رگرسیون (عرض از مبدأ)

بحث و نتیجهگیری
در ادبیات ساااازمانی ،افزایش عملکرد مساااتلزم کارایی و
اثربخشای منابع از جمله انساان است .چنانچه منابع انسانی در
انجام وظایف محول ،اهمالکاری و تعلل داشاته باشند ،کیفیت
کار کاهش و بدین ترتیب ،سااایر منابع نیز اتالف خواهند شاد.
بر همین اسااااس ،این پژوهش به دنبال شاااناساااایی ارتباط
متغیرهایی مانند رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمالکاری
میباشد تا بتوان با شناسایی نوع ارتباط این متغیرها با یکدیگر،
اهماالکاری را در محیط کار کاهش و کیفیت کار و بهرهوری
را افزایش داد.
نتایج تحقیق نشااان داد میانگین رضااایت شااغلی کارکنان
 1/36است که از کمی از میانگین نظری جامعه کمتر بود .این
یاافتااه بااا نتااایج تحقیق نظری ( ،)2930رجبیپور میباادی و
دهقاانی فیروزآباادی ( ،)2932نتیجه تحقیق قمری ( )2931و
ساعتچیان و همکاران ( )2931ناهمسو بود (.)2،21،21،20
احتماال دارد نااهمساااویی نتیجه تحقیق حاضااار با نتایج
پژوهشهای ذکر شااده به این علت باشااد که در محیط کاری
جاامعه آماری مورد پژوهش عوامل نامطلوبی وجود داشاااته یا
ممکن است مدیران نتوانسته بودند نیازها و انتظارات آنان را در
حاد مطلوب فراهم نماایناد و همین دالیال باعث پایین آمدن
میانگین رضایتمندی کارکنان در تحقیق حاضر شده باشد .عدم
رضایت شغلی میتواند سازمانها را در حفظ کارکنان باارزش و
جذب افراد با استعداد با مشکل رو به رو کند و در بلند مدت بر
عملکرد سااازمان اثر منفی داشاااته باشاائد؛ بنابراین مدیران
میتوانناد از طریق حماایات اطالعااتی (در جریان قرار دادن
کاارکنان در تصااامیمات ساااازمان و مدیران) ،حمایت ابزاری
(حماایات از آنان با امکانات مادی و ابزاری) و حمایت عاطفی
(باا عواطف مناساااب از آنان دلجویی شاااود و از نظر عاطفی
تحسین و ترغیب شوند) رضایتمندی کارکنان را افزایش دهند.
در تحقیق حاضار ،میانگین عامل عدالت سازمانی  1/63به
دسات آمد که کمتر از متوسط طیف اندازهگیری یعنی  9است.
در بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت مراوادهای ( ،)1/33عدالت
رویهای ( )1/66و عدالت توزیعی ( )1/03به ترتیب بیشاااترین
میانگینها را به دست آوردند .این یافته با نتایج تحقیق ظریفی

و همکاران ( ،)2932پورساالطانی و زرندی ( )2931و داسااتین
( )1118همسو بود( .)22،28،16کاشیرو ( ،)1118نادیری و ناتوا
( )1121نشاااان دادند که میانگین عدالت ساااازمانی در جامعه
آمااری مورد پژوهش آنان باالتر از میانگین نظری جامعه بوده
که با نتیجه تحقیق حاضاار متفاوت بود ( .)99،09ممکن اساات
این مغایرت به این دلیل باشاااد که در جوامع آماری تحقیقات
کاشیرو و همکاران ( )1118و همچنین نادیری و ناتوا (،)1121
تصامیمات و توزیعها در ساراسار سازمان به شیوهای عادالنه
بوده و جامعه آماری تحقیقات آنان رفتارها و تصمیمات مدیران
خود را عادالنه میپنداشاااتند .پایین بودن ادراکات کارکنان از
میزان عدالت موجود در سازمان ممکن است به این دلیل باشد
که آنان پاداشهای تخصایصای ،دستمزد و فرصتهای ارتقاء
برا تمامی کارکنان را عادالنه نمیدانسااتند و آنان در سااازمان
میمانند نه به این دلیل که پاداشها در سااازمان به صااورت
عادالنه تخصاایص یافته اساات بلکه به این دلیل که تصاامیم
گیرندگان به شایوه عادالنه رفتار کرده و سیاستها در سازمان
عادالنه اجرا شاده است؛ بنابراین مدیران باید به ویژه در مورد
نحوه توزیع منابع و رویههای تخصایص منابع و نحوه تعامل با
کارکنان انصاف بیشتری را بهکارگیرند.
یافتهها نشان داد میانگین اهمالکاری در تحقیق حاضر در
حاد پاایینی قرار داشااات ( .)1/12این یافته با نتایج تحقیقات
توکلی ( ،)2931کاظمی و همکاران ( ،)2983شونبرگ (،)1110
باالیکس و دورو ( )1113ناهمساااو ( )1،26،23،06و با نتیجه
تحقیق کریمی و اناادام ( )2930کااه نشااااان دادن اد میزان
اهمالکاری در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اسااتان
همدان در ساطح پایینی قرار داشت ،همسو بود ( .)0نکته قابل
تأمل درباره موضاوع مورد پژوهش این اساات که متأسفانه در
فرهناگ ایرانیاان جبههگیری و مقاومت درباره موضاااوعات و
مفاهیم منفی وجود دارد و افراد همواره تصاور مثبتی نسبت به
مفاهیمی همچون تعلل ،افساردگی و غیره ندارند .ممکن است
این عوامل باعث شااده باشااد آزمودنیها خود افشاااگری کامل
نداشاته باشااند و نتایج تحقیق کمتر از حد انتظار باشاد .با این
حاال ،پاایین بودن نسااابی میزان تعلل در جامعه آماری مورد
پژوهش (به نسبت نتایج سایر تحقیقات) و کمتر بودن میانگین
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تعلل در جامعه مورد بررسی از میانگین نظری جامعه ،پدیدهای
مثبت اسات که قطعاً نتایج آن در عملکرد و بهرهوری سازمان
قابل مشااهده خواهد بود ،چون تعلل دشمن اصلی بهرهوری و
مانع بروز خالقیت میباشد.
نتایج نشاااان داد همبساااتگی بین دو متغیر اهمالکاری و
رضایت شغلی معنادار نبود .این یافته با نتایج تحقیقات پارکر و
کولماایر ( ،)1111نظری ( ،)2930سااااعاتچیان و همکاران
( )2931و مقامی ( )2931که تأخیر در کار ،غیبت ،جا به جایی
زیاد ،کم شاادن کارایی و در نهایت ترک شااغل را از پیامدهای
عدم رضاایت شغلی دانستهاند ،همسو بود ( .)20،21،6 ،00جاج
( ،)2339همبسااتگی بین رضااایت شااغلی و عملکرد شااغلی را
ضااعیف ( 21تا  11درصااد) گزارش کرد ( .)91لری (،)1122
نشاان داده اسات که در مشاغلی که انجام آنها عمدت ًا مستلزم
بهرهگیری از مهارت-های انساااانی (و نه فنی) اسااات ،رابطه
رضاایت شغلی و عملکرد سازمانی بیش از آن چیزی است که
جاج گزارش نموده اساات .او در تحقیقی نشااان داده اساات که
همبساتگی این دو مولفه بین  01تا  81درصد در نوسان است
( .)96نتایج نشان داد بین اهمالکاری و عدالت سازمانی (کل)
همبساااتگی منفی معنااداری وجود دارد .این یاافتاه باا نتایج
تحقیقات حقیقی و همکاران ( ،)2988درخشاااانی و محمودی
( ،)1121رابینسون ( ،)1110ویگودا و همکاران ( )1116همسو
بود ( .)1،16،01،11بورنی و همکااران ( ،)1113نشاااان دادند
ادراک عدالت در ساازمان از طریق رفتارهای فرانقشی عملکرد
شااغلی را باال میبرد ( .)12از جمله مهمترین عوامل سااازمانی
که ممکن است اهمالکاری و درگیر شدن در کار را تحت تأثیر
قرار دهند میزان ادراک کارکنان از عدالت و انصاااف در محیط
کاری میباشاااد .در نظریه مبادله اجتماعی آماده اسااات روابط
کارکنان با مدیرانشان در سازمانها یك داد و ستد غیر رسمی
و بر اساااس یك قرار داد روانی اساات .زمانی که سااازمانها
توقعات و انتظارات کارکنان را برآورده ساااازند کارکنان نیز
انتظارات و توقعات ساازمان را برآورده خواهند ساخت .از جمله
انتظااراتی کاه کاارکناان از مدیران ساااازمان خود دارند رفتار
عادالنه و توأم با انصااف با آنان میباشد .کارکنان انتظار دارند
که رفتار مدیرانشااان توأم با انصاااف و بیطرفی باشااد ،در این
صورت آنان نیز سعی خواهند نمود در آوردههایشان به سازمان
انصاف را رعایت کنند ،خود را بیشتر درگیر کار کرده و عملکرد
باالیی داشاته باشند ( .)06نتایج نشان داد میان عدالت توزیعی
با اهمالکاری کارکنان همبسااتگی منفی معناداری وجود دارد.
این یاافتااه بااا نتااایج تحقیاات تیلر و لینااد ( )2388و کیم و
مامبورگن ( )2339ناهمسااو ( )91،03و با نتیجه تحقیق حقیقی
و همکاران ( )2988همساو بود ( .)1یکی از دالیل ناهمسااویی

ممکن است تفاوت های فرهنگی موجود در جامعه آماری ما و
جامعه آماری محققان مذکور باشااد .در جوامع توسااعه یافته به
علت ارضاای نیازهای اولیه افراد (خوراک ،پوشااک ،مساکن و
غیره) بیشاتر توجهات و تمایالت به سمت نیازهای ثانویه (نیاز
به تعلق ،احترام ،رقابت و غیره) می-باشد .در حالیکه در جوامع
توسااعه نیافته نیازهای اولیه ارضااا نشااده و بیشااتر توجهات به
سمت این نیازها میباشد؛ بنابراین ،احتمال دارد در جامه آماری
مورد پژوهش ما نیز نیازهای اولیه افراد هنوز ارضا نشده و آنان
نسبت به حقوق و مزایای دریافتی خود حساسیت داشته باشند؛
و همین امر باعث شده باشد ادراکات آنان از عدالت توزیعی بر
میزان کمکاری و اهمالکاری آنان تأثیرگذار باشاااد .از طرفی
مردم در فرهنگ های شرقی همچون ایران تمایل دارند توزیع
ها بر اسااس اصل مساوات باشد ،در حالی که در فرهنگهای
غربی اولویت را بیشاتر به اصل انصاف میدهند ( .)6آنچه بین
افراد توزیع میشااود نیز دارای اهمیت بساایاری میباشااد .اگر
آنچاه افراد دریافت میکنند ارزش نمادین و اجتماعی داشاااته
باشاد آنها اصاال مساااوات را ترجیح میدهند ،حال اگر ارزش
پولی و مالی داشاته باشد اصل انصاف باید رعایت گردد.)10( .
اسااتراتژیهای مدیران سااازمان نیز در این امر مؤثر میباشااد.
مدیران بایسااتی توجه داشااته باشااند حقوق و مزایای پرداختی
حداقل نیازهای اسااسای افراد را تامین کند .سپس فراتر از آن
پرداخت ها را بر مبنای شاایساتگی و تالش و کوشش صورت
دهند.
یاافتاههاا نشاااان داد بین عادالات رویهای و اهمالکاری
همبساتگی منفی معناداری وجود دارد .محققان ماسااترسون و
همکاران ( ،)1111کروپانزانو و پیرهر ( )2333با اساااتفاده از
تئوری مبادله اجتماعی ،عملکرد کاری را هم با ساطوح رهبری
و هم با ساااطوح ساااازمانی مرتبط میدانند؛ بنابراین عملکرد
کاری تا اندازهای تحت تأثیر روابط میان کارمند و سااازمان که
با عدالت رویهای مرتبط اساات و تا اندازهای تحت تأثیر روابط
میان کارکنان و سرپرست مستقیم شان که با عدالت مراودهای
مرتبط اساات ،میباشااد ( .)98،10بر این اساااس ،این یافته با
نتاایج تحقیق تیلر و لیند ( ،)2388گرینبرگ ( ،)2386بروکر و
ویسااان فلااد ( ،)2336کیم و مااامبورگن ( ،)2339حقیقی و
همکااران ( )2988همساااو بود ( .)1،11،91،00،03آناان بیان
کردناد ادراک کاارکناان از میزان رعاایات عادالت رویهای بر
عملکرد آنان تأثیر مثبت میگذارد .بدین معنی که هنگامی که
کارکنان رویههای جاری را عادالنه بدانند ،کوشش خود را برای
انجام بهتر کار انجام میدهند و میزان اهمالکاری آنان کاهش
خواهاد یاافات .بدین معنا که هرگاه کارکنان احسااااس کنند
عدالت در رویههای سااازمان وجود ندارد ،یعنی رویهها و روش

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال کاری

های اتخاذ تصامیم همسان ،بر اساس اطالعات دقیق و بدون
ساوگیریهای شاخصای نیساتند ،حتی اگردر سازمان منابع و
عایدات با توجه به مالک آنها عادالنه توزیع شاااود (عدالت
توزیعی) بااز احسااااس بی عادالتی می کنناد .اما اگر رویهها
عادالنه ادراک شاااوند (عدالت رویه ای) نبود عدالت توزیعی
ادراک کلی کارکنان را از وجود عدالت در سازمان چندان تحت
تأثیر قرار نمیدهد؛ بنابراین بایساتی مدیران برای درگیر شدن
کاارکناان در وظایف شاااغلی خود عدالت موجود در رویهها را
بیشتر مد نظر قرار -دهند.
نتاایج نشاااان داد بین عاادالات مراودهای و اهماالکاااری
همبساااتگی معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقیقات
محققان تیلر و لیند ( ،)2388بروکر و ویساان فلد ( ،)2336کیم
و مامبورگن ( ،)2339حقیقی و همکاران ( )2988مشااابه است
( .)1،11،91،03طبق نظریه عدالت مراودهای ،افراد نسااابت به
کیفیت برخورد با آنها در روابط متقابل شااخصاای و هم چنین
جنبههای ساااختاری فراگرد تصاامیم گیری حساااساند و در
نتیجه اگر آنان احسااس کنند که سارپرست مستقیم با آنان با
بی عادالتی رفتاار میکند ،ممکن اسااات که نسااابت به این
بیعدالتی واکنش منفی نشااان دهند ( .)6از مطالبی که در باال
به آن اشاااره شااد میتوان این اسااتنباط را داشاات کارکنان
زمانیکه این بی عدالتی را احسااااس میکنند ،به علت اینکه
سرپرست مستقیم خود را ،علت اصلی این بیعدالتی میدانند و
با توجه به اینکه نتیجه عملکرد آنان به طور مساااتقیم با کل
سااازمان مرتبط اساات ،پس به دنبال کاهش تالش و عملکرد
خود برای تالفی رفتار نامناسااب ساارپرساات مسااتقیم خود
نمیباشاند ،چون کلیت سازمان را مقصر نمیدانند .این بررسی
بیاان میکناد که ادراکات کارکنان از عدالت مراودهای چندان
ارتبااطی با اهمالکاری کارکنان ندارد .بدین معنی که ادراکات
کاارکنان از رعایت عدالت مراودهای نمیتواند باعث کاهش یا
افزایش میزان عملکرد و اهمالکاری آنان باشد.
در نهااایات ،باه منظور بررسااای نقش پیشبینی کنناادگی
متغیرهای رضایت شغلی ،عدالت سازمانی کل ،عدالت توزیعی،
عدالت رویهای و عدالت مراودهای از رگرسیون به روش گام به
گام اساتفاده شد .نتایج نشان داد  %21واریانس تعلل به وسیله

متغیر عدالت توزیعی و  %26واریانس تعلل به وسااایله عدالت
رویهای قابل تبیین می-باشاد .این بدین معناست اگر کارکنان
احسااس کنند که توزیعها در ساازمان بر اسااس اصل انصاف
صاورت می گیرد و و همچنین اگر احسااس کنند تصمیمات و
رفتاارهاا در ساااازماان منصااافانه اسااات ،میزان کمکاری و
اهماالکاری آنان در محیط شاااغلی کاهش خواهد یافت .این
یافته با نتایج تحقیق نظری ( )2930همسو بود ( ،)21اما نتیجه
تحقیق اردوگان ( )1111نشااان داد عدالت توزیعی نقشاای در
پیشبینی اهمالکاری ندارد ( .)13احتمال دارد علت ناهمسویی
این باشاااد که نیازهای اولیه جامعه آماری حاضااار در تحقیق
اردوگان ( )1111از طریق ساازمان ارضاا شده و آنان بیشتر به
دنباال نیاازهاایی همچون احترام ،تعلق خااطر و غیره بودند و
بیشاتر اصال مسااوات را در این مسائل ترجیح می دادند و به
همین دلیال نحوه توزیعهااا در ساااطح سااااازمااان بر روی
اهمالکاری آنان در انجام وظایفشان نقشی نداشته است.
در پاایاان میتوان نتیجاهگیری کرد کاه اهماالکااری با
رضااایت شااغلی و عدالت سااازمانی رابطه منفی دارد .به این
صاورت که اگر کارکنان دارای رضاایت شاغلی باالیی باشند و
عادالت ساااازمانی در محیط کاری آنان برقرار باشاااد ،میزان
اهمالکاری آنان نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اگر کارکنان
در انجام وظایف شغلی خود تعلل دارند ،پیش از خردهگیری به
آنها باید چگونگی مدیریت را مورد بازنگری قرار داد .احتمال
دارد یاك از دالیال تعلل آنان در محیط کاری این باشاااد که
انگیزه الزم برای آنهاا ایجااد نمیشاااود و نیاازهای آنان در
محیط شاااغلی برطرف نمیگردد و همین امر منجر بااه عاادم
رضاایت آنان از شاغل خود و تعلل در انجام وظایفاشان شود.
همچنین احتمال دارد عدم برقراری عدالت ساااازمانی منجر به
این امر شاااود کارکنان در انجام به موقع وظایف شاااغلی خود
دلسارد شاده و در انجام وظایف شغل خود تأخیر داشته باشند؛
بنابراین با توجه به یافته-های تحقیق پیشنهاد میشود مدیران
به شیوه منصفانه با کارکنان برخورد نمایند و عدالت سازمانی را
برقرار نموده و همچنین موجبات رضاایت شغلی آنان را فراهم
نماایند تا از این طریق میزان اهمالکاری را در میان کارکنان
کاهش دهند.
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