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چكيده
هدف اين پژوهش ،بررسي تأثير فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان با استفاده از روش
همبستگي است .در اين پژوهش فالت شغلي را به عنوان متغير مستقل و رضايت شغلي و تعهد سازماني را
به عنوان متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار دادهايم .جامعه آماري پژوهش ،شامل کارکنان آتشنشاني استان
آذربايجان شرقي ميباشد که در سال  1391با استفاده از روش نمونهگيري احتمالي ساده ،از مجموع تعداد
 135نفر ،به وسيله فرمول کوکران  111نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .در اين پژوهش از سه
پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که براي دستيابي به اعتبار پرسشنامهها از روايي محتوايي استفاده
گرديد و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  1/881به دست آمد که مورد تأييد قرار گرفت.
همچنين در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSو  LISRELو آزمونهاي ضريب
همبستگي اسپيرمن ،رگرسيون خطي و روش آناليز واريانس ( )ANOVAاستفاده شده است .نتايج پژوهش
نشان ميدهد که در مجموع فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني استان
آذربايجان شرقي تأثير منفي دارد.
کليد واژه ها :تعهد سازماني ،رضايت شغلي ،فالت شغلي ،فالت ساختاري ،فالت محتوايي
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اشاره به ارتباط افراد در محيط کار مطابق با نيازها و

مقدمه
جهانيسازي ،فناوريهاي جديد و ظهور مشاغل

ارزشهاي کارکنان در پاسخ افراد به آن محيط ميباشد

جديد در حال ايجاد تغيير در چشمانداز استخدام

(ناس جنگاي و آگراوال .)2115 ،رضايت شغلي عاملي

1

است که باعث افزايش کارآيي و نيز احساس رضايت

هستند که به نوبه خود بر اهميت مديريت کارراهه

داللت دارند (روگراک و همکاران1999 ،؛ باروچ،

فردي ميگردد (اماني و نامداري پژمان.)1394 ،

 .)2113عدم امنيت ،سردرگمي و ترس از آينده،

تعهد ،حالتي رواني است که نوعي تمايل ،نياز و

همانند ويروسي در ميان نيروي کار در حال شيوع

الزام جهت اشتغال در يک سازمان را فراهم ميآورد

است .اين موضوع در حال شفافتر شدن است که در

(علوي لنگرودي و غفوري .)1394 ،مفهوم تعهد
4
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کنار ترس از دست دادن شغل ،هراس از محو شدن

سازماني بسيار پيچيدهتر از آن است که در ابتدا تصور

فرصتهاي پيشرفت در کارراهه ،ميتواند يکي از

ميشد و هنوز هم تعريف يکساني بين پژوهشگران

فراگيرترين شکلهاي استرس در سازمانهاي امروزي

وجود ندارد (بديع زاده و رضاييفر .)1394 ،تعهد

باشد (فوت و ون .)1991 ،يکي از موضوعات مهمي

سازماني عبارت است از وابستگي يا دلبستگي احساس

که بر اساس تغييرات شگرف صورت پذيرفته و در

شده فرد با سازمانش .موضوع مشترک در تعاريف

حوزه سازمان و مديريت بروز پيدا کرده است ،پديده

گوناگون از تعهد سازماني ،اصطالح وابستگي،

فالت شغلي 2ميباشد .فالت شغلي ،زماني اتفاق مي-

پيوستگي يا پيوند بين فرد و سازمان است (سيد

افتد که بعد از يک دوره مداوم پيشرفت کاري درون

جوادين ،فياضي و بلوچي.)1394 ،

يک يا چندين سازمان ،نقش افراد ،دچار نوعي

برخي از کارکنان آتشنشاني معتقدند که فقدان يا

همانندي و يکنواختي ميشود .از ديرباز دانشمندان

سرعت ناچيز پيشرفت عمودي در جايگاه شغلي آنان،

کارراهه سازماني ادعا نمودهاند که پديده فالتزدگي به

فالت شغلي را در آنها باعث شده است (فرنس،

سرعت در حال تبديل شدن به يکي از موضوعات

استونر و وارن .)1992 ،از آتشنشانان انتظار ميرود از

حياتي و مهم مديريتي و سازماني ميباشد (باردويک،

عهده وظايف و تصميمات دشوار و پرخطري برآيند

1988؛ درايور 1985 ،و تمبلي و همکاران.)1995 ،

که قادر است بر زندگي تعداد زيادي از مردم تأثير

رضايت عبارت است از خرسندي تجربه شده

بگذارد .واضح است که چنين جايگاه پراهميتي در

ناشي از ارضاي يک خواسته يا هدف (مقيمي،1393 ،

جامعه آتشنشانان که با جان و مال افراد در ارتباط

ص  .)424اغلب گفته ميشود که کارمند خوشحال،

مستقيم است ،به تعهد شغلي بااليي نيازمند است و

يک کارمند کاراست و يک کارمند خوشحال بايستي

همچنين عدم رضايت شغلي آنان ميتواند تبعات

با شغلش ارضاء شود (مقيمي ،1393 ،ص  .)442در

زيادي از قبيل کاهش بهرهوري ،بيتفاوتي شغلي،

مورد رضايت شغلي 3تعاريف بسياري ارائه شده است.

طفرهروي و حتي ترک خدمت را باعث شود .امروزه

برخي از اين تعاريف روي خود شغل متمرکز شدهاند

در ادبيات سازمان و مديريت عوامل مؤثر بر تعهد و

و تعاريف ديگر شامل عوامل وابسته به شغل هستند

رضايت شغلي کارکنان بسيار پرداخته شده است ،ولي

(چنج و همکاران .)2112 ،به زعم اسپکتور ()2112

به يکي از مفاهيم مهم سازماني يا همان پديده فالت

رضايت شغلي نگرشي است که چگونگي احساس

شغلي که تأثير نامحسوسي بر تعهد و رضايت شغلي

مردم را نسبت به شغلشان به طور کلي و يا نسبت به

کارکنان دارد ،بهاي اندکي داده شده است.

حيطههاي مختلف آن نشان ميدهد .رضايت شغلي

تأثير فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني آذربايجان شرقي3 /

امروزه محيطهاي کاري ،مستعد تغييرات عديدهاي

ناشي از نوع کار دستمزد و روابط انساني حاکم بر

ميباشند .سازمانهاي سلسله مراتبي به همراه بخش

محيط و شرايط محيطي است (توکلي ،شهامت و اوجي

قابل توجه نيروي کار سازمان يعني مديران مياني ،در

نژاد.)1394 ،

حال کنار رفتنند (اپل بوم و سانتياگو .)1992 ،بنابراين؛

يکي از عوامل تأثيرگذار بر مؤفقيت سازمانها،

شناخت پوياييهايي سازمانهاي امروزي و عوامل

تعهد سازماني ميباشد .تعهد سازماني به عنوان يک

تغيير دهنده ساختار آن که بر روي حضور مؤثر افراد

متغير وابسته بيانگر نيرويي است که فرد را ملزم ميکند

در سازمانها مؤثر است ،کامالً ضروري به نظر ميرسد.

تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق

ادبيات موجود ،دوگونه از معيارهاي فالت سلسله

اهداف سازماني کار کند (ميير و هرسکاويچ.)2111 ،

آورد .فالت سلسله مراتبي عيني به دوران تصدي

پديده چند سطحي است (سلطاني و حاجيکريمي،

شغلي کارمند بستگي دارد (گلد و پنلي1984 ،؛ ناچ

 .)2111اگر مديريت نتواند از نيروي انساني متخصص

باگوئر و ريدل 2112 ،و ويگا .)1981 ،اگرچه مدت

و ماهر سازمان استفاده مطلوب به عمل آورد ،کم کم

زمان تصدي يک شغل ،مستقيماً قادر به تعيين فالت-

دلسردي ،نااميدي و عدم رضايت شغلي افراد بر

زدگي کارمندان نيست ،ولي مفروض دانستن اين نکته

سازمان مستولي شده و زمينه ترک خدمت افراد

که باقي ماندن در يک جايگاه شغلي براي مدت

سازمان فراهم ميشود .اينجاست که نه تنها سازمان در

طوالني ،داللت بر محدود بودن احتمال ارتقاي شغلي

نيل به اهداف خود دچار مشکل ميشود ،بلکه

روبه باال است ،منطقي به نظر ميرسد .بنابراين ،جنبه

اثربخشي و کارآيي اين سازمان به حداقل ممکن مي-

عيني از فالت شغلي ،توسط تصميمات مربوط به

رسد (کرمپور و همکاران.)1392 ،

گذشته تعيين ميگردد (ناچ باگوئر و ريدل .)2112 ،از

همانطور که در پيش اشاره شد ،نظر به ادعاي

طرف ديگر ،معيار ذهني از فالت شغلي سلسله مراتبي،

دانشمندان در خصوص اهميت روزافزون بررسي

وابسته به خودارزيابي 5از وجود شانس ترفيع يافتن

پديده فالت شغلي و نقش و تأثير اين پديده بر ساير

است که خود نشأت گرفته از انتظارات آتي در کار

متغيرهاي مهم سازمان و مديريت ،از جمله رضايت

است (جانگ و تک .)2118 ،با اين حال ،هر دو بُعد

شغلي و تعهد سازماني ،اين سؤال را به ذهن متبادر

مطرح شده از مفهوم فالت سلسله مراتبي ،نقطه آغاز

ميسازد که فالت شغلي تا چه ميزان بر روي متغيرهاي

بحث خود را بر مبناي بيتحرکي ناشي از ساختارهاي

مذکور تأثيرگذار است .از آنجايي که برخي از مؤلفه-

سازماني هرمي متداول قرار دادهاند (ناچ باگوئر و

هاي فالت شغلي مستقيماً با ويژگيهاي شغلي و

ريدل.)2112 ،

سازماني مرتبط ميشوند (فالت ساختاري و فالت

بدون هيچ ترديدي ميتوان ادعا کرد که رضايت

محتوايي) و نظر به اهميت بسيار زياد رضايت شغلي و

شغلي اولين ،پراهميتترين و قديميترين متغير وابسته

تعهد کارمندان در راستاي نيل به اهداف سازماني،

مورد مطالعه در رفتار سازماني است که بيشترين

ضرورت بررسي هرچه بيشتر ارتباط اين متغيرها

تحقيقات را تاکنون به خود اختصاص داده است

غيرقابل کتمان است .در خصوص اهميت و ضرورت

رضايت شغلي داراي دو نوع

انجام اين پژوهش بر روي آتشنشانان نيز با توجه به

رضايت دروني و بيروني است که رضايت دروني

شغل خطير آنان و فرصتهاي اندک ارتقاء در

ناشي از احساس لذت از کار است و رضايت بيروني

سلسلهمراتب سازماني ،آنان را به يکي از جوامع مستعد

(کينيکي.)2112 ،
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مراتبي ،شامل معيار عيني و معيار ذهني را فراهم مي-

تحقيقات نشان ميدهد که تعهد سازماني يک
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در ابتال به پديده فالت شغلي تبديل ميکند که اگر اين

رضايت شغلي يا توسعه فردي به جاي پيشرفت

موضوع بر روي تعهد و رضايت آنان تأثير منفي گذارد،

عمودي .بنابراين فالت شغلي ممکن است زماني اتفاق

انتظار ميرود که تأثير چشمگيري بر روي کميت و

بيفتد که يک شغل ،ديگر به اندازه گذشته چالشي نبوده

کيفيت کار و ميزان جانفشاني آنان در نجات جان

يا اينکه افراد تعادل مناسبي ميان کار و زندگي خويش

شهروندان داشته باشد که اين مهم به تنهايي ميتواند

احساس نکنند (رويگ.)2119 ،

بيانگر اهميت و ضرورت دقت هرچه بيشتر بر روي
پديده فالت شغلي و تأثير آن بر ساير متغيرهاي فردي
و سازماني باشد.

به زعم باردويک ( ،)1988سه گونه از فالت را به
قرار زير ميتوان بر شمرد:
1

فالت ساختاري  :اين فالت منتج شده از توقف
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فالت شغلي ،رضايت شغلي و تعهد سازماني از

ارتقاي سازماني است که خود به دليل ساختار هرمي

جمله متغيرهاي اساسي در اين پژوهش هستند که در

سازمان حاصل ميشود .در تحقيقي با عنوان

اين بخش مروري بر تعاريف هر يک از متغيرهاي

استراتژيست کارراهه نوين ،طرحهايي از سازمان سنتي

مورد بررسي صورت ميگيرد.

در مقابل سازمانهاي آينده به تصوير کشيده شده است

فالت شغلي

(پاردي.)1994 ،

اولين بار مفهوم فالت شغلي در معناي نقطهاي در
کارراهه که در آن احتمال ارتقاي سلسله مراتبي بيشتر،
نامحتمل است ،ارائه شد (فرنس و همکاران:1922 ،
 .)112اسلوکام ،کرون ،هانسن و راولينگس ( )1985و
ويگا ( ،)1981نيز فالت را به عنوان گير افتادن در
فالت سلسله مراتبي (به عنوان مثال :بر مبناي دوران
تصدي شغلي) مفهومسازي نمودهاند .ترمبلي ،راجر و

شکل  :1تقليل کارکنان هستهاي

تولوز ( ،)1995فالت را در ارتباط با ايستايي در

منبع :پاردي1994 ،

استخدام يا فقدان تحرک دانستهاند .يکي از محدوديت-
هاي اين تعاريف ،اين است که آنها به شدت بر يک
کارراهه خطي تمرکز نموده و بنيان نهاده شدهاند با اين
فرض که يک شغل زماني به فالت ميرسد که
پيشرفت بيشتري وجود نداشته باشد .اين تعاريف،
تعريف گستردهتري را که دربرگيرنده گونههاي ديگر از
معيارهاي پيشرفت و مؤفقيت است را دربر نميگيرند،
مانند :کسب مهارتهاي جديد يا شانس بر عهده
گرفتن شغل جديد و چالشي .موارد مذکور در تعاريف
جديدتر لحاظ شدهاند (باروچ)2111 ،؛ که اين نظريه-
هاي غيرخطي از کارراهه ،مؤفقيت شغلي را با
اصطالحات ذهنيتري تعريف ميکنند ،از قبيل:

چيزي که در شکل فوق کامالً مشهود است ،کاهش
کارکنان هستهاي در سازمان امروزي است .همچنين،
روند استفاده از کارکنان مکمل در حال افزايش است.
آنها همان کارکنان قراردادي هستند که در هر زماني
ميتوانند اخراج شوند .برونسپاري نيز در حال افزايش
است که با به خدمت گرفتن منابع انسانياي که پس از
اتمام پروژه ،همکاري با آنان به اتمام ميرسد ،نيازهاي
سازماني را برآورده ميسازد .همه اينها به معناي روند
ناگزير محو شدن مشاغل هستهاي در سازمانهاي
بزرگ امروزي است .در تأييد موارد فوق ،روندهاي
زير بودهاند که با تأثير بر شرکتها ،باعث کوچک-
سازي ،تعديل نيرو و اخراج کارکنان شدهاند:

تأثير فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني آذربايجان شرقي5 /

 افزايش وابستگي به تکنولوژي ،اتوماسيون و
سرمايهگذاري؛

نظر ميرسد (ويکراماسينگ و جاياويرا .)2111 ،ميليمن
( ،)1992در پژوهش خود از مقياس شش موردي براي

 پيدايش اهميت حمايت کارکنان از اهداف

تعيين فالت محتوايي شغل استفاده نمود که عبارتند از:
 )1عدم انتظار چالش مداوم کاري در آينده؛

سازماني؛
 سازماندهي مجدد وظايف در راستاي افزايش
کارايي و نوآوري در کار؛
 بهبود نوآوري و بهرهوري در سطح عملياتي
(پاردي.)21 :1991 ،
به زعم باردويک ( ،)1988که روانشناس و مشاور
مديريتي در خصوص پديده فالت است ،عمدهترين
دليل فالت شغلي يا فالت ساختاري ،افزايش رقابت بر

 )3انتظار به روزمره شدن فعاليتهاي شغل موجود در
آينده؛
 )4انتظار به عدم افزايش مسئوليتهاي شغل فعلي در
آينده؛
 )5عدم انتظار به اينکه کار در آينده به طور مداوم به
توسعه تواناييها و دانش کارمند نياز داشته باشد؛
 )1عدم وجود چالش در کار فعلي.
8

فالت زندگي (زيستي)  :زماني ايجاد ميشود که

آهستهتر است.
فالت محتوايي :2زماني ايجاد ميشود که افراد بر

کارمندان متعهد به کار ،شروع به احساس عدم موفقيت

کار خود کامالً مسلط ميشوند و دچار روزمرگي و

در کار ميکنند و اين شيوع احساس باعث حس

حوصله سررفتگي ميشوند .فقدان وظايف جديد،

فالتزدگي و به دام افتادگي در زندگي ميشود .به-

چالشي و متنوع در کنار عدم امکان بهبود يا يادگيري را

عبارت ديگر ،عوامل زيستي به زندگي و حيات فرد باز

فالت محتواي شغل مينامند (مک کليس و اباي،

ميگردد و در همين راستا باردويک معتقد است که

 .)2111فالت محتواي شغل ،به صورت جدا از فالت

وقتي زندگي شخص بهطور کلي تغييرات چنداني

شغلي ،کمتر مورد مداقه تجربي قرار گرفته است (اپل

نداشته باشد و دچار روزمرگي شده باشد و فرد هيچ-

بام و سانتياگو1992 ،؛ مک کلس و اباي .)2111 ،با اين

گونه عالقه و لذتي در زندگي احساس نکند ،دچار

وجود ،در اقليم تجاري حال حاضر ،شناخت فالت

فالت شغلي زيستي شده است (خنيفر.)1385 ،

محتواي شغل به طور منحصر به فردي با اهميت به

شکل  :2مدل سه عاملي فالت شغلي باردويک منبع :اقتباس از باردويک1988 ،
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سر جايگاههاي سطح باالتر در مقايسه با رشد اقتصادي

 )2انتظار به عدم يادگيري و رشد در کار موجود؛
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رضايت شغلي

سازمان دوست ندارند افرادي از بيرون به پستهاي

کار و شغل نقش مهمي در زندگي افراد و تأثيرات

مديريتي منصوب شوند و ارتقاي درون سازماني به

درخور توجهي در بهزيستي و شادکامي آنها دارد.

رضايت شغلي آنها ميانجامد .به نظر ميرسد که اين

شغل بخش عمدهاي از زندگي افراد را تشکيل ميدهد

موضوع در کشور ما بسيار حاد باشد؛ چرا که سازمانها

و اگرچه اشتغال ،چالشي هيجانآور براي افراد است،

به ويژه سازمانهاي دولتي مديران زيادي را از بيرون

ميتواند منبع عمده استرسزا در زندگي افراد نيز باشد

سازمان ميآورند .به عقيده قليپور ( )1391اين

که به محيط کار محدود نميشود و متعاقباً اين اثر به

وضعيت يک پديده نابودگر است و عالوه بر رضايت

ديگر محيطهاي زندگي نيز منتشر ميشود (زارع

شغلي متغيرهاي ديگري همچون انگيزش ،هويت

خفري و حسني.)1393 ،

سازماني ،تعهد سازماني و عملکرد شغلي را تحت-

15
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يکي از ابزارهاي معتبر براي سنجش رضايت

الشعاع قرار ميدهد .دليل نامگذاري اين پديده به پديده

شغلي ،شاخص توصيفي شغل ( 9)JDIاست .در مدل

نابودگر ،فيلم مشهور آرنولد با عنوان ترميناتور است که

( )JDIپنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضايت شغلي

در آن قهرمان فيلم پس از کسب مؤفقيت و مطرح

مطرح هستند که عبارتند از:

شدن در ورزش بازيگر شد و سپس به مديريت روي

 )1پرداخت حقوق و مزايا :11ميزان حقوق دريافتي و

آورد و فرماندار کاليفرنيا ،پر جمعيتترين ايالت آمريکا

رعايت انصاف و برابري در پرداختها.
 )2شغل :11حدي که وظايف شغلي ،فرصت را براي
آموزش و پذيرش مسئوليت فراهم ميآورد.
 )3فرصتهاي ارتقاء :12قابليت دسترسي به فرصتها براي
پيشرفت.
13

 )4سرپرست  :تواناييهاي سرپرست براي نشان دادن
عالقه و توجه به کارکنان.
 )5همکاران :14حدي که همکاران ،داراي رفتاري دوستانه،
شايسته و حمايتي هستند (ايوانسويچ و متيسون:1989 ،
.)11

از بين پنج عامل مذکور زنان به ارتقاء حساستر
شدهاند و عدم ارتقاء در نارضايتي شغلي آنها تأثير
زيادي دارد .طبق اصل پيتر در سلسله مراتب سازماني
هر کسي تا سطح بيکفايتي خود ارتقاء پيدا ميکند،
ولي زنان معتقدند که در سازمانهاي امروزي فقط
مردان تا حد بيکفايتي ارتقاء پيدا ميکنند و اين اصل
در مورد زنان صدق نميکند .زنان قابليتهاي زيادي
براي ارتقاء دارند ،در حالي که فرصت ارتقاء به آنها
داده نميشود (پيتر و هال .)1919 ،يکي ديگر از
مواردي که موجب بروز نارضايتي شغلي در زمينه
ارتقاء ميشود ارتقاء از بيرون سازمان ميباشد .کارکنان

شد .امروز در سازمانهاي ايراني به تقليد کورکورانه از
اين الگوي مؤفق مديريتي شاهد ورود بازيگران و
بازيکنان به پستهاي مديريتي و به عبارتي ورود
قهرمانان بدني به حوزههاي فکري هستيم که ممکن
است در بلندمدت پيامدهاي ناگواري داشته باشد.
تعهد سازماني
تعهد سازماني را درجه نسبي تعيين هويت فرد با
سازمان و مشارکت و درگيري در سازماني خاص
تعريف ميکنند .به گفته ديگر ،تعهد سازماني نگرشي
است که بيان ميکند اعضاي سازمان به چه اندازه
هويت خود را با سازماني که در آن مشغول کارند،
تعيين ميکند و چه قدر در آن درگيرند .وقتي که
کارکنان تمايل دارند در راستاي تحقق اهداف سازمان
از خود ايثار و شايستگي نشان دهند ،تعهد سازماني
مفهوم پيدا ميکند (تقيزاده يزدي و سليماني.)1394 ،
تعهد سازماني ،تمايل به بقا و تالش بسيار زياد براي
سازمان و همچنين پذيرش ارزشها و اهداف سازمان
ميباشد (يعقوبي و احمدنيا.)1393 ،
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در ارتباط با تعهد سازماني آلن و ماير مدلي سه
بعدي ارائه نمودهاند که ابعاد اين مدل عبارتند از:

فياضي ( )1392در تحقيق خود دريافت که کارکناني
که فالتزدگي بيشتري را ادراک کردهاند ،دلبستگي به

تعهد عاطفي :11شامل وابستگي عاطفي

کار و تعهد عاطفي کمتري را نيز گزارش کردهاند .در

کارکنان به تعيين هويت با سازمان و درگير شدن

تحقيقي ديگر ،فياضي و ضيايي ( )1393بدين نتيجه

)1

در فعاليتهاي سازماني است.
)2

رسيدند که فالت شغلي ادراک شده ،بر تمايل به ترک
12

تعهد هنجاري (تکليفي)  :شامل احساسات

افراد مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است.
)3

تعهد مستمر :18شامل تعهدي که مبتني بر

ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگي

خدمت و فرسودگي شغلي تأثير معناداري دارد؛ به-
عبارت ديگر ،افرادي که فالتزدگي بيشتري را ادراک
کرده بودند ،فرسودگي شغلي و تمايل به ترک خدمت
بيشتري را نيز گزارش دادند.

سازمان سهيم ميشود (گونلو و همکاران.)2111 ،

پيامدهاي فردي و سازماني همراه است (آلن ،پوتت و
راسل .)1998 ،اکثر تحقيقات در زمينه فالت ،بر روي
نتايج منفي آن تمرکز نمودهاند که شامل :غيبت (نير،
 ،)1985کاهش رضايت (چائو ،)1991 ،ترک خدمت
داوطلبانه (ويگا )1981 ،ميشوند .در تحقيقات مرتبط
ديگري ،ارتباط مستقيمي ميان فالت شغلي با کاهش
عملکرد شغلي (لِنتز ،)2114 ،کاهش رضايت شغلي
(جونگ و تاک2118 ،؛ لي2114 ،؛ لِنتز و آلِن2119 ،؛
مککليس و اِبي2111 ،؛ پالمِرو ،راجر و ترمبلي،
2111؛ ژي و النگ ،)2118 ،کاهش تعهد سازماني
(جونگ و تاک2118 ،؛ لِنتز2114 ،؛ مککليس و اِبي،
 ،)2111افزايش ميل به ترک خدمت (لِنتز)2114 ،
نتيجه گرفته شد.
در تحقيقات داخلي نيز تعداد محدودي تحقيقات
به بررسي اثرات پديده فالت شغلي پرداختهاند ،از
جمله :نتايج کلي پژوهش طبرسا ،رضائيان ،هاديزاده و
جمالي ( ،)1393با عنوان طراحي و تبيين الگوي
مديريت فالتزدگي شغلي در سازمانهاي ايراني،
نشان داد که  13درصد واريانس رضايت شغلي23 ،
درصد از تحليلرفتگي روانشناختي 31 ،درصد از
تمايل به رهايي سازمان و  13درصد از تعهد سازماني
را ميتوان از طريق ابعاد فالتزدگي شغلي تبيين نمود.

شکل  ،3چارچوب مفهومي پژوهش را نشان مي-
دهد .در اين چارچوب فالت شغلي به عنوان متغير
مستقل و رضايت شغلي و تعهد سازماني به عنوان
متغير وابسته ميباشند.
فرضيه اصلي در اين پژوهش ،اينگونه ميباشد:
"فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني
کارکنان آتشنشاني استان آذربايجان شرقي تأثير دارد"
و فرضيههاي فرعي شامل پنج فرضيه ميباشد که به
صورت زير بيان شدهاند:
 )1فالت ساختاري بر رضايت شغلي کارکنان آتش-
نشاني استان آذربايجان شرقي تأثير دارد.
 )2فالت محتوايي بر رضايت شغلي کارکنان آتش-
نشاني استان آذربايجان شرقي تأثير دارد.
 )3فالت ساختاري بر تعهد سازماني کارکنان آتش-
نشاني استان آذربايجان شرقي تأثير دارد.
 )4فالت محتوايي بر تعهد سازماني کارکنان آتش-
نشاني استان آذربايجان شرقي تأثير دارد.
 )5بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتش-
نشاني استان آذربايجان شرقي رابطه معناداري
وجود دارد.
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به طور کلي ،فالت شغلي در بيشتر موارد ،غالباً با

چارچوب نظري پژوهش

 / 8بهرام اصغري اقدم ـ علي محجوب ـ رامين صديقي

حقوق
شغل
ارتقاء

رضايت شغلي
فالت ساختاري

سرپرست
فالت شغلي
همكاران

فالت محتوايي
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تعهد

تعهد

تعهد سازماني

تعهد

شکل  :3مدل مفهومي پژوهش (ساخته محقق)

روش پژوهش
زماني که پژوهشي به قصد کاربرد نتايج يافتههايش

در اين پژوهش براي تعيين حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شده است:

براي حل مسأله خاص متداول درون سازمان انجام
شود ،چنين پژوهشي ،پژوهش کاربردي ناميده ميشود

(

)

 =Zضريب اعتماد به ضرايب نمونه (برابر با )1/91

و اين پژوهش را ميتوان به علت کاربرد نتايج يافته-

 = خطاي حدي (معموالً از  1/15الي )1/1

هايش از نوع تحقيقات کاربردي به شمار آورد .مالک

 =Nتعداد افراد موجود در جامعه

ديگر در تقسيمبندي روش پژوهش بر اساس نحوه

 =Pنسبت موفقيت در جامعه (براي حداكثر نمودن

گردآوري دادهها ميباشد که از آن حيث ،پژوهش

حجم نمونه )P=q=1/5

حاضر را ميتوان توصيفي-همبستگي نام گذاشت.
جامعه آماري در اين تحقيق ،شامل کارکنان آتشنشاني
استان آذربايجان شرقي ميباشد و براي نمونهگيري از

)

= 100/08

(
)

)

( )

(
( )

(

به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي تجزيه

جامعه مورد نظر ،از روش نمونهگيري احتمالي ساده

و تحليل از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است و در

استفاده گرديده است .در اين روش که عموماً به

اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده

نمونهبرداري تصادفي ساده نيز مشهور است ،هر

است .براي سنجش فالت شغلي از پرسشنامه ميليمن

عضوي در جامعه براي انتخاب شدن به عنوان يک

( )1992که شامل  12گويه ميباشد استفاده گرديده

آزمودني از شانس مساوي و معين برخوردار هستند.

است .براي سنجش رضايت شغلي از پرسشنامه
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رضايت شغلي ويسوکي و کروم ( )1991شامل 39

يافتههاي پژوهش

گويه و براي سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه آلن و

به منظور آزمودن فرضيهها و بررسي تأثير و رابطه

ماير ( )1991که شامل  24گويه ميباشد استفاده شده

متغيرها روي يکديگر ،از روش رگرسيون خطي،

است.

ضريب همبستگي اسپيرمن ،آناليز واريانس ()ANOVA

در اين پژوهش جهت دستيابي به اعتبار پرسشنامه
از روش روايي محتوايي استفاده شده است .روايي

و براي تعيين برازش مدلها از روش مدل معادالت
ساختاري استفاده شده است.

محتوايي پرسشنامه ،توسط افراد صاحبنظر و
متخصص در اين زمينه مورد تأييد قرار گرفته است.

بررسي فرضيه اصلي

همچنين براي برآورد پايايي پرسشنامه از روش آلفاي
کرونباخ استفاده ميشود.

نتايج به دست آمده از جدول شماره  ،1در سطح
معناداري ( ،)Sig=1/15فرضيه اصلي با ضريب

پرسشنامه بين  25نفر از اعضاي نمونه آماري توزيع

در نتيجه فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد

شد و سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSآلفاي

سازماني کارکنان آتشنشاني استان آذربايجان شرقي

کرونباخ پرسشنامهها محاسبه گرديد که ميزان آن در

تأثير منفي دارد.

پرسشنامه سنجش فالت شغلي ،رضايت شغلي و تعهد
سازماني کارکنان به ترتيب  1/912 ،1/811و  1/923به

بررسي فرضيههاي فرعي

دست آمد؛ سپس جهت اطمينان بيشتر سه پرسشنامه

جدول شماره  ،2نشان ميدهد فرضيه فرعي اول

تلفيق گرديد و دوباره آلفاي کرونباخ آنها سنجيده شد

داراي ضريب  ،-1/842فرضيه فرعي دوم داراي

که عدد  1/881به دست آمد .با توجه به اين که ضريب

ضريب  ،-1/533فرضيه فرعي سوم داراي ضريب

پايايي به دست آمده باالتر از  1/21است ،لذا با اطمينان

 ،-1/121فرضيه فرعي چهارم داراي ضريب -1/329

ميتوان گفت که ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش

ميباشند؛ در نتيجه فالت ساختاري و فالت محتوايي

حاضر از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند.

تأثير منفي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان
آتشنشاني استان آذربايجان شرقي دارند.

جدول  :1نتايج تحليلي آزمون آناليز واريانس ( )ANOVAو ضريب رگرسيون خطي
براي متغير فالت شغلي و تأثيرش بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان
ANOVAb

مجموع مربعات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

فيشر

سطح معناداري

مدل
بين گروهي

32/131

1

32/131

352/362

1/118

درون گروهي

14/513

98

1/148

کل

52/194

99
a

Coefficients

مدل

ضرايب غير استاندارد
B

خطاي استاندارد

ضريب ثابت

-1/151

1/312

فالت شغلي

-1/529

1/141

ضريب استاندارد

t

سطح معناداري

B

-1/152

-1/124

1/111

-19/832

1/112
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براي محاسبه پايايي پژوهش حاضر هر سه

 -1/152و با سطح معناداري  1/112را نشان ميدهد،
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جدول  :2ضريب رگرسيون خطي ،مقدار آماره  tو سطح معناداري براي فرضيههاي فرعي پژوهش
Coefficientsa

سطح معناداري

t

بررسي فرضيههاي فرعي پژوهش

B

1/111

-1/122

-1/842

تأثير فالت ساختاري بر رضايت شغلي

1/111

-1/159

-1/533

تأثير فالت محتوايي بر رضايت شغلي

1/111

-1/143

-1/121

تأثير فالت ساختاري بر تعهد سازماني

1/113

-1/139

-1/329

تأثير فالت محتوايي بر تعهد سازماني

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره ،3

 1/91بزرگتر يا از  -1/91کوچکتر باشد ،در سطح

در سطح  99درصد ( )P<0/01فرضيه فرعي پنجم با

اطمينان  99درصد معنيدار خواهد بود .بر اساس نتايج

ضريب باالي  1/923مورد پذيرش و رابطه مستقيم و

به دست آمده از تجزيه و تحليل نهايي مدل ساختاري،

معناداري بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان

مدل شکل  4مد نظر قرار ميگيرد.
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نرم افزار  ،LISRELبراي هر پارامتر برآورد شده

وجود دارد .يعني با افزايش رضايت شغلي ،تعهد

در مدل يک مقدار  tمحاسبه ميکند .اين آزمون نشان

سازماني کارکنان هم افزايش مييابد.

ميدهد که کدام يک از پارامترها ميتواند از مدل
حذف شود ،بدون آنکه مقدار کاي دو افزايش يابد.

بررسي برازش مدل ساختاري متغيرهاي اصلي
مدل معادالت ساختاري  19SEMيک تحليل چند

ايدهآل آن است که اين مقادير کوچکتر از  2/1باشند

متغيري نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به

تا بي معنا در نظر گرفته شوند( .هومن.)84 :1391 ،

بيان دقيقتر بسط مدل خطي کلي  21GLMاست که به

مقدار تي به دست آمده بين فالت شغلي و رضايت

محقق امکان ميدهد مجموعهاي از معادالت رگرسيون

شغلي برابر است با  ،11/91بين فالت شغلي و تعهد

را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد .در اين روش

سازماني برابر با  2/18و بين رضايت شغلي و تعهد

اگر مقدار کاي دو ( )χ2نسبت به درجه آزادي ()df

سازماني برابر  13/32ميباشد که مقدار تي به دست

کوچکتر از  ،3تقريب ريشه ميانگين مجذورات خطا

آمده از  2/1بيشتر ميباشد؛ همچنين مقدار

RMSEA

( 21)RMSEAکوچکتر از  1/18و نيز نيکويي برازش

برابر است با  ،1/124مقدار  χ ∕dfبرابر است با ،2/151

( 22)GFIو نيکويي برازش انطباقي ( 23)AGFIبزرگتر

مقدار  GFIبرابر است  1/922و مقدار  AGFIبرابر با

از  1/91باشند ،ميتوان نتيجه گرفت که مدل از برازش

 1/914ميباشد.

2

مناسبي برخوردار است .در صورتي که ارزش  ،tاز
جدول  :3ضريب همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان
Correlations

رضايت شغلي
ضريب همبستگي اسپيرمن
تعهد سازماني

انگيزش

عملكرد

ضريب همبستگي

1/111

1/923

سطح معنيداري

-

1/112

تعداد

111

111

ضريب همبستگي

1/923

1/111

سطح معنيداري

1/112

-

تعداد

111

111

تأثير فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني آذربايجان شرقي11 /

جدول :4شاخصهاي برازش اندازهگيري مدل مربوط به تأثير فالت شغلي
بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان
شاخص برازش

معيار مقبوليت

آمارههاي ارائه شده

)χ2 (Chi Square
χ2∕df

χ2≤ 3df
χ2∕df≤ 3

χ2=108/72 , df=41

RMSEA
GFI
AGFI

RMSEA≤ 0 /08
0/ 90≤ GFI
0/90≤ AGFI

2/42
0/024
0/972
0/914

شکل .5نمودار مقادير استاندارد به دست آمده براي مدل ساختار کلي
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شکل  .4نمودار  T-Valueبه دست آمده براي مدل ساختار کلي
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جدول نتايج برازش باال ،مدل ساختاري مربوط به
تأثير فالت شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني

()1393؛ جونگ و تاک ()2118؛ لِنتز ()2114؛ مک-
کليس و اِبي ( )2111نشان ميدهد.

کارکنان آتشنشاني استان آذربايجان شرقي را نشان

بر مبناي دستاوردهاي پژوهش و در راستاي کاهش

ميدهد .بر طبق جدول مذکور و شاخصهاي برازش

اثر فالت شغلي و در راستاي حفظ تعهد و رضايت

کلي مدل ،برازش مدل مورد تأييد قرار ميگيرد.

کارکنان ،پيشنهاد ميشود که بحث برنامهريزي شغلي و
کارراهه کارکنان جدي گرفته شود و با استفاده از غني-

نتيجهگيري و پيشنهادها

سازي افقي و عمودي شغل ،چرخش شغلي ،مربيگري
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با سرعت گرفتن روند تغييرات در دانش و فناوري،

و مرشدي ،از اثرات منفي فالت شغلي کاسته شود.

بنگاهها و سازمانها پيچيدهتر ميشوند و همپاي اين

عدم تمرکز و ايجاد امکان مشارکت کارکنان در

تحوالت ،مديريت سازمانها نيز رو به پيچيدگي بيشتر

تصميمگيريها و همچنين اتخاذ رويکردهاي نوين

ميگذارد .امروزه اداره سازمانها با روشها و شيوههاي

انگيزه بخشي به آنان نيز در اين راه مثمر ثمر خواهد

سنتي امکانپذير نيست؛ چرا که مديريت بر انسانها که

بود .افزايش آگاهي کارکنان در زمينه فالت شغلي،

سرمايههاي اصلي سازمانها را تشکيل ميدهند ،کار

استفاده درست از فناوريهاي نوين ،آموزش ،مشاوره

آساني نيست و رهبران سازمانها به ويژه ،مسئوالن

شغلي ،ارزيابي دقيق کارکنان و برقراري تناسب ميان

منابع انساني بايد دانش و مهارت الزم را براي اين امر

شغل و شاغل ،تشويق غير مالي ،تفويض اختيار و

مهم کسب کنند و به طور مؤثر آنها را به کار گيرند

ايجاد تعادل ميان کار و زندگي ،همگي در کاهش

(حيدري ،موسوي و حسني .)1393 ،فرضيه اصلي در

اثرات مخرب فالت شغلي مؤثر خواهند بود.

اين پژوهش بررسي تأثير فالت شغلي بر رضايت

نظر به محدوديت در روششناسي اين پژوهش و

شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني استان

استفاده صرف از دادههاي کمي ،پيشنهاد ميگردد در

آذربايجان شرقي ميباشد .بر اساس نتايج به دست

آينده ،پژوهشي مشابه با استفاده از دادههاي کيفي نظير

آمده از جدول شماره  1و  ،2فالت شغلي بر رضايت

مصاحبه صورت پذيرد و به عنوان مکمل نتايج حاصل

شغلي و تعهد سازماني کارکنان آتشنشاني استان

از اين تحقيق ،به بهبود اعتبار يافتهها کمک نمايد.

آذربايجان شرقي تأثير منفي دارد .نتايج به دست آمده

همچنين ،با توجه به اينکه پژوهش حاضر در استان

از اين پژوهش ،با ساير پژوهشهاي ارائه دهنده نتايج

آذربايجان شرقي صورت پذيرفته است ،پيشنهاد مي-

منفي فالت شغلي کامالً همراستا است .به طوريکه؛

گردد براي غلبه بر محدوديت تعميمپذيري آن،

تأييدکننده پژوهش چائو ( )1991مبني بر تأثير فالت بر

تحقيقاتي مشابه در ساير جوامع آماري بزرگتري

کاهش رضايت کارکنان و مؤيد نقش فالت شغلي بر

صورت پذيرد ،بلکه بتوان تا حد امکان بر محدوديت

کاهش رضايت شغلي در تحقيقات طبرسا ،رضائيان،

مذکور در تصميمگيريها و تعميم قضاوتها غلبه

هاديزاده و جمالي ()1393؛ جونگ و تاک ()2118؛

نمود .نهايتاً نظر به وجود مدلهاي گوناگون براي

لي ()2114؛ لِنتز و آلِن ()2119؛ مککليس و اِبي

بررسي متغيرهاي وابسته و متغير مستقل پژوهش،

()2111؛ پالمِرو ،راجر و ترمبلي ()2111؛ ژي و النگ

پيشنهاد ميگردد از ساير مدلهاي موجود نيز در

( )2118ميباشد .در خصوص تأثير فالت شغلي بر

پژوهشهايي مشابه استفاده گردد تا بتوان اعتبار يافته-

کاهش تعهد سازماني نيز نتايج پژوهش حاضر

هاي حاصل از اين پژوهش را به کمک آنان بهتر تعيين

همراستايي کاملي را با تحقيقات طبرسا و همکاران

نمود.
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