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چکيده

هدف اين پژوهش مطالعه نقش میانجی خستگي هيجاني در تبیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارهاي شهروندي

سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بود .جامعه آماري اين پژوهش کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش استان کردستان بودندکه تعداد  061نفراز آنان به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند.

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ ( ،)1891عدالت توزيعي و رويهاي کالکيت ( ،)1 200
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ساکف و همکاران ( )0 99 1بود .دادههاي حاصل از پرسشنامههاي پژوهش با

استفاده از مدل سازي معادله ساختاري ( )SEMمورد تحليل قرار گرفت .يافتهها نشان داد در الگوي نهايي بازنگري

شده پژوهش ،در ميان رابطه بين ابعاد عدالت (توزيعي و رويهاي) و ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني ،خستگي

يگري ميکند.
هيجاني تنها رابطه بين عدالت توزيعي و رفتارهاي شهروندي سازماني را ميانج 

کليدواژهها :خستگي هيجاني ،عدالت توزيعي ،عدالت رويه اي ،رفتارهاي شهروندي سازماني
دریافت مقاله2931/8/41 :

پذیرش مقاله2931/ 11 /52 :

 -1استادیار دانشگاه بوعلی سینا ،همدان .ایران
 -2استادیار دانشگاه بوعلی سینا ،همدان .ایران

 -3دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی و مشاور آموزش و پرورش سنندج (نویسنده مسئول) Sh_maleki88yahoo.com
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مقدمه

انصاف يکي از مهمترين مواردي است که در زندگي افراد به خصوص در مو قعيتهاي شغلي

مطرح شده است .ادراک درباره اين که چه چيزي انصاف است و چه چيز دشاب هنافصنم دياب ي     

ميتواند نگرشها و رفتارهاي افراد را در محيط ک هد لکش را د ردا  .ا راک ک ک رد فاصنا زا نان   

محيط کار به عنوان عدالت سازماني ادراک شده شناخته شده استتت( گرینبرگگگ .)0 99 1،1ع تلاد

  

در سازمان نشان دهنده رفتار اخالقي در يک سازمان ميباش نازناپورک(د ووو و همک ارا ننن .)1 200 ،2به
اين معني که کارکنان احساسکنند که رفتار با آنها منصفانه و بدون تبعيض خواهد بوددد و ب نيا ه   

انتظار کارکنان معطوف است که مديران رفتار و خط مشي برابر و منصفانهاي با آنان داشته باشند و
احساس کنند که صرف نظر از سلسله مراتب سازماني ،از نظر انساني در ي  حطس ک ق رار     داشتههه و

نظر سازمان ،همانند ديگران با اهميت شمرده ميشوند .ادراک از عدالت سازماني به عنوان يکي از

شبيني کنندههاي فرسودگي شغلي به ويژه خستگي هيجاني شناخته شده است (مس تيل و شل رر ررر،3
پي 

 .) 997 1کساني که رفتاره الداعان يا ن م کاردا ه

يييييييکنن م د م ،يناجيه يگتسخ دعتسم تسا نک       

اضطراب ،اختالل در خواب ،احساسات منف و ي خس ویک(دنشاب يگت ی و یکام

4

اراکمه ننن نننن .) 2003 ،

عدالت ادراک شده تأثير قوي بر نگرش و رفتاره کي .دراد نانکراک يا ي زا  پ نيرتمهم ي هدما اي      

ع اتفر ،ينامزاس تلاد ر نامزاس يدنورهش  ي طيح و هههههههههههه هههههه تسا نآ فلتخم يا و نوسرتسم(       

همکاران .) 2000 ،5بر طبق فرآيند تبادل اجتم دهاشم و کرد ،يعا ه دع  ااا اااالت از س زا نانکراک يو   
طريق انگيزه بخشي ب دوخ هطبار نييبت رد اهنآ ه

مزاس اب ا  راتفر ماجنا و ن شهر اس يدنو ز ينام   

        

تأثيرگذار است .عالقه پژوهشگران در زمينه بررسي رابطه مستقيم بين عدالت سازماني و پيامده يا

مختلف ،آنان را از فرايندهاي زيربنايي که ميتواند چگونگي اين ارتباط را تب يي ن کنددد ،غاف م ل ييييي
کند (گیلیلند .) 2008 ،6خستگي هيجاني به عنوان يکي از مؤلفهههه هب ،يلغش يگدوسرف يلصا يا

عنوان خستگي رواني ،کمبود انرژي و احساس کاهش يافتگي منابع رواني و عاطفي ف فيصوت در   

   

شدهاند که به وسيله کار،گسترش بيش از ح و هتفاي د م يگتسخ ببس ييييييييييي ش نو ددد (مس ،رتيل و شل   
1. Greenberg
2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp
3. Maslach, & Leiter
4. Kivimaki, , Elovainio,., Vahtera., & Ferrie
5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor
6. Gilliland
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 .) 2008در مقايسه با کساني که با آنان عادالنه برخورد ميشود ،رفتارهاي ناعادالنه با افراد منجر به

تضعيف روحيه و افزايش تجربه پريشانيهاي روانشناختي و خش زا اهنآ رتمک يدون لغش ش م نا ييييييييييي

شود .به هرحال در اغلب موارد در جاهايي که اتحاديهها ضعيف هستند و افراد فاقد حق مشروع در

مقابل مديريت هستند عواطف منفي بيشتر احتمال دارد در محيط کار سرکوب شده و در ب زا نوري

محيط کار ابراز گردد .سرکوب ،به نوبه خود ميتواند خس  ار يناجيه يگت ا نايم زا .دهد شيازف      
شبيني
ابعاد عدالت شواهد تجربي نشان ميدهند که ادراک پايين از عدالت توزيعي و رويهاي پيش ش

ج .) 2003 ،2وج دو
کننده قدرتمندتري براي خس م يناجيه يگت ييييييي باش دن (جانسننن ، 2004 ،1ب يردر ج ج

چنين احساسي در فرد ميتواند روي عملکرد ش ا يکي و دراذگب رثا يو يلغ ز و يديلک لماوع      
بسيار مهم در تحقق نيافتن رفتار شهروندي سازماني در سازمانها باشد.

نظريه ( )CORمعتقد است که موقعيتهاي منفي منابع با ارزش را تخليه ميکنن هيلخت نيا .د    

يدهد و سرانجام باعث ايج دا
سزاي بعدي را کاهش م 
منابع ،توانايي مقابله افراد را با حوادث استر 

خستگي هيجاني ميشود (تپر .)1 200 ،اين خستگي به نوبه خود جدايي عاطفي و رفتاره افد يا عع عععي
را پديد ميآورد و افراد از اين طريق تالش ميکنند از کاهش منابع بيشتر جلوگيري کنند (هابف لا
و شیروم .) 2000 ،3در مواجه با چنين چالشهاي مداومي کارکن اح للع يسررب يارب نا ل تتتتت تتتتتته يا

يکنند تا بتوانند منابع باقي مان  دوخ هد رر رررا حفظ اي   
خستگي برانگيخته ميشوند و راههايي را پيدا م 

دوباره ذخيره کنند .که نهايتًاًا کنارهگيري از تقاضاهاي طاقت فرسا و بنابراين کاهش تالش و سطح
عملکرد را نشان خواهند داد .بنابراين خستگي هيجاني به احتمال زياد به عنوان يک مکانيس مهم م   

عوامل تنشزا و محرکهاي تخليه کننده منابع (مانند عدم درک عدالت سازماني) را با رفتاررره يا
نقشي و فرانقشي پيوند ميدهد.

عدالت سازماني در اغلب تحقيقات يک پديده سه بعدي (عدالت توزيعي ،رويهاي و ارتباطي)

در نظر گرفته شده که به دل مايپ لي دد ددده اس دهعت ريظن يراک مهم يا ز اتفر ،ينام رر ر رررر رررررررره بولطم يا   

سازماني ،رفتارهاي ضد توليد و عملک  يلغش در تت تتتب کي هب ليد ي زا  نيرتاشگهار و نيرت باذج       

موضوعات تحقيقي در حوزه روانشناسي صنعتي و سازماني شده اس ورپ لگ(ت ر و  دان ییییییی .) 1388 ،
1. Janssen
2. Brotheridge
3.Shirom
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عدالت توزيعي به ادراکات معطوف به نتايج حاص ناما ،عيفرت ،شاداپ( راک زا ل ا  و ت ا آ لاثم ن)   
مگ س نورد رد يري اا ااازمان ب م زا يييييگ در د و نأش .
اشاره دارد .بعد رويهاي به شيوه تص يم م م

   

و تلزنم

رعايت برخوردهاي محترمانه سرپرستان يا مديران با کارکن اس نا ز موسوم يلماعت تلادع هب نام       

است(فولجر و کروپانزانو.) 1998 ،1

خستگي هيجاني يکي از مؤلفههاي اصلي فرسودگي شغلي است ک ا نداد تسد زا هب ه ن يژر     

عاطفي افراد اشاره دارد .در اين حالت فرد انگيزه خود را از دس م ت يييييده ب راک ماجنا و د ر شيا     

خسته کننده ميشود .ليتر و مسلش (  ) 2004خستگي هيج ع ناونع هب ار ينا ن مهم رص يگدوسرف       
شغلي در نظر گرفتهاند که منجر به احساس بيکفايتي و مسخ شخصيت ميش ب .دو يييييع کي يتلاد   

عامل تنشزاي کاري است که تع  زا يدايز داد عع عععواق  يارب ار بولطمان ب ا رف ا اد هارمه هب د ر .د      

شبيني ميشود که ادراک از عدالت يک رابطه منفي با خستگي هيجاني داشته باشد و از
بنابراين پي 

جانب ديگر خستگي هيجاني يک رابطه منف درف يلغش درکلمع اب ي

د دهاوخ ا .تش

لدم نيا     

    

يتوان آن را مطابق با نظريه نگهداري منابع هابفال
مفهومي با يک مدل ميانجي سازگاري دارد که م 
( )9891تب يي ن نمود .اين نظريه بيان ميکند که کارکنان زماني تنش را تجربه ميکنند که يا با يک

تهديد مواجه شدهاند که ممکن است منابعش اي دنهدب تسد زا ار نا نم ا شعب ا عقاو ار ن ًاًا تسد زا         

بدهند يا بازگشت ناکافي از منابع جبراني در هنگام سرمايهگذاري مجدد منابع وجود داش .دشاب هت   

منابع عبارتند از اشياء ،ويژگيهاي شخصيتي ،شرايط يا انرژي که به نوبه خود با ارزش هستند يا به

يکنند با ارزش ميشوند.
اين دليل که به عنوان مجرايي براي دستيابي يا حفظ منابع با ارزش عمل م 
اسکارليکي و التام (  )1 997نشان دادهاند که مديران و سرپرستان واحدهايي که اصول ع تلاد

سازماني را طي دورههاي آموزشي فراگرفتهاند ،از نظر زيردستان بيش  ناونع هب رت ا رف ا و لداع يد    

منصف ارزيابي شدهاند و همين نوع ارزيابي باعث ش هش راتفر ناتسدريز هک هد ر يرتشيب يدنو       

2

نسبت به واحد کاري و همکاران خ ينچمه .دنيامن زاربا دو ن نهوک ،يليلحتارف رد  وتکپسا و ررررررر رررررررر

(  )1 200گزارش کرد زماني که کارکنان احساس کنند با آنها عادالن م دروخرب ه يييييييش لامتحا ،دو   
انجام رفتارهاي  ،OCBافزايش مييابد.

1.Folger & Cropanzano
2. Cohen & Spector
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آمبروز و اشمينک ) 2003 ( 1دريافتند که اک  تاعلاطم رث ت رب يبرج يور رثا

يقتسم م دع  ااااااا اااااااالت

تمرکز داشته و الگوهاي تلفيقي را مورد بررسي قرار ندادهاند .با توجه به اين موضوع اين پ شهوژ

در صدد است نقش میانجی خستگي هيجاني در تبیین ارتب اتفر و ینامزاس تلادع نیب طا ر رررر رررررره يا
شهروندي سازماني کارکنان اداره کل استان کردستان را مورد بررسي قرار دهد.

در راستای اهداف تحقیق فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفت:

 -1بين ادراک از عدالت(توزيعي و رويهاي) و رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه معنا ادار وج دو
دارد.

 -2بين ادراک از عدالت (توزيعي و رويهاي) و خستگي هيجاني رابطه معناداري وجود دارد.
 -3بين خستگي هيجاني و رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
 -4خس شقن يناجيه يگت ريغتم

م  نيب نيب ار يجناي ا يعيزوت( تلادع زا کارد يور و هههههههههههههههههههه هاي) و

رفتارهاي شهروندي سازماني ايفا ميکند.

رو ش

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

با توجه به هدف تحقيق یعنی تع يي ن روابط علي ميان ابعاد عدالت سازماني ،خستگي هيجاني و

رفتارهاي شهروندي سازماني ،تحقيق از نظر هدف کاربردي -کمي و از نظررر نح روآدرگ هو يي ييي

ت س راتخا ي ي
ي
اطالعات توصيفي و از نوع رابطهاي و به طور مشخصصص مبتن ييي برمدلللي الداعم يبا تت تت
است .در مدل تحليلي تحقيق ابعاد عدالت س نامزا ييي متغيرهاييي مس  ،لقت خخخس ناجيه يگت ييييي متغيررر

ي ايننن پ ماش ،شهوژ لل لل
ل
ميانجي ،رفتارهاي ش دنوره ييي س نامزا ييي متغيروابستههه هس .دنت جامعههه آم را ي ي

کارکنان اداره کل آموزش پرورش استان کردستان و حجم نمونه  061نفر از جامعه مورد نظر که

. Ambrose & Schminke

1
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ش :الف) شسرپ نن نننامه
با روش نمونهگيري تصادفي س هدا انتخاببب شدددند .ابزاررره هوژپ يا شش شش

ي ع لاد تتت س نامزا ييي از مق اي سسس ع لاد تتت س نامزا ييي س تخا ههه
عدالت سازماني:بههه منظوررر ان زاد ههگ ري ي ي
کالکويت )1 200 ( 1استفاده شد .اين مقياس چهار بعد عدالت سازماني را اندازهگيري ميکند .اين

پرسش نامه شامل  20سؤال است كه بر روي يك مقياس پنج درجهاي از خيل ييي کممم =  1تا ا خيل ييي

زياد =  5درجهبندي ميشود 4 .سوال براي سنجش عدالت توزيعي 7 ،سؤال براي ع لاد تتت رويههه

اي 4سؤال براي عدالت بين فردي و 5سئوال براي عدالت اطالعاتي .کالکويتتت با ا همبستههه ک در ننن

چهار بعد عدالت سازماني با مقياسهاي مرتبط در کارکنان صنايع توليدي ،اعتباررر مالک ييي آنها ا را

تاييد کرد .شواهد مربوط به روايي و پايايي اين پرسشنامه به تفضيل در ايران توسط هاشمي شيخ
شباني و همکاران ( ) 387 1گزارش شده است .در اين پژوهش با توج زا اهنت قيقحت فادها هب ه      

خرده مقياسهاي عدالت توزيعي و عدالت رويهاي كه مجموععع  11س اؤ للل م ييي شوددد اس دافت ههه شددد.

ضرايب آلفاي کرونباخ بدست آمده در اين پژوهش براي دو بعد عدالت توزيعي و عدالت رويهاي

بهتر تيب  0/ 81و  0/ 83بدست آمد.

ب)پرسشنامه خستگی هیجانی:پرسشنامه فرسودگي شغلي جديد مسلچ ( )1891که بوس هلي

مسلچ و همکارانش ساخته شد ،شامل  22س لاؤ و س خ سايقم هدرخ ه س رکلمع ،يناجيه يگت دددددد ددددددد
ف تحقيققق تنها ا از خ در ههه مق اي سسس
شخصي و مسخ شخصيت است .در اين پژوهش با توجه بههه اه اد ف ف

خستگي هيجاني که  9س اؤ للل دارد اس دافت ههه ش يگتسخ ساسحا يناوارف ،همانشسرپ تالاوئس .د       

هيجاني را بر اساس نمره از صفر (هرگز) تا شش (ه م )زور ر يييييس ا .دجن ززز نظررر ش هاو ددد رواي ييي و

پايايي در داخل و از شرايط ايده آلي براي سنجش خستگي هيجاني برخوردار است ،به ترتيب ييي

كههه آلف ابنورك يا خخ خخخ گز را ششش شدهه ب ار ييي آن در دامنه  0/17تا  0/ 90گز تسا هدش شرا    
(اسچافلی 2006 ،؛ عابدی .) 1381 ،ضرايب آلفاي کرونباخ به دست آمده در اين پ شهوژ

نيز ب يار

ي س نامزا ييي :
خستگي هيجاني (فراواني)  0/94به دست آمد .ج)پرسشنامهي رفتاررر ش دنوره ي ي
رفتار شهروندي سازماني از طريق پرسشنامه  24سؤالي که توسط پودساکف ،مکنزي ،مورمن و فتر

ج دستههه رفتاررر ش دنوره ييي س نامزا ييي (نوععع
در سال 0 99 1تدوين يافته ،استفاده شد .اين پرسشنامه پنج ج

دوستي ،وظيفه شناسي ،جوانمردي ،تواضع و فضيلت شهروندي) را ان یریگ هزاد    میییکند ..چهاررر
1. Colquitt
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دسته اول هر کدام با پنج گزاره و فضيلت شهروندي با چهار گزاره مورد بررس ييي ق ار ررر م ييي گيرنددد.

مطابق يافته برخي محققان نوع دوستي و تواضع رفتارهاي شهروندي به نفع فرد را شامل م ييي ش نو ددد
زيرا اين رفتارها بيشتر بههه همک ارا ننن يا ا ديگ ار ننن سوددد م ييي رس نا ددد تا ا س امزا ننن .فض لي تتت ش دنوره ييي،

وظيفهشناسي و جوانمردي رفتارهاي شهروندي سازماني به نفع سازمان را ش ما للل م ييي ش نو ددد بههه ايننن

خاطر که چنين رفتارهايي بشتر به سود سازمان است تا افراد يا همکاران (هالبسلبن و ب لو ررر، 005 2 ،1

ت خ در ههه مق اي سسس
هافمن و همکاران .) 2007 ،مبتني بر اين استدالل به منظور محاسبه  OCB-Iنم ار ت ت
نوع دوستي و تواضع ميانگين گرفته ميشود و همچنين نمرات خ در ههه مق اي سسس فض لي تتت ش دنوره ييي،

وظيفهشناسي و جوانمردي به منظور اندازهگيري  OCB-Oميانگين گرفته ميشود .پاس هدخ ييي در

ال ًموافققق استتت کههه جهتتت آنها ا در مق اي سسس
يک مقياس هفت درجهههاي از ک ما ًالًالًالًال مخ لا ففف تا ا ک ما ال ال
جوانمردي معکوس است .شواهد روايي و پايايي اين پرسشنامه درخارج و داخ و بسانم ناريا ل

قابل قبول و مستند م يييباشددد (الش گني ررر و ليتررر0102،2؛ نع رکش و یما کن  .) 1385 ،،، ،،ض يافلآ بيار   

کرونباخ به دست آمده در اين پژوهش براي دو بعد  OCB-Iو  OCB-Oبهتر تيب  0/ 78و 0/ 74
به دست آمد.

برای تجزیه و تحلیل دادهها در اين تحقيق از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است ،بدين

ترتيب كه روابط علي عدالت سازماني ،خستگي هيجاني و رفتارهاي شهروندي س نامزا ييي از طريققق
ضريب استاندارد و عدد معناداري با نرم افزار  AMOS18مورد سنجش قرار گرفتههه و بررر اساسسس

آن نسبت به تأييد يا رد فرضيات تصميمگيري شده است .در مجموع از تحليل عاملي مرتبههه اول و

ي) اس دافت ههه شدهه استتت.
مرتبه دوم (مدلهاي اندازه گيري) و همچنين تحليل مسيررر (مدللل س راتخا ي ي
ل ع لما ييي
بدين ترتيب كه ابتدا تحليل عاملي مرتبه اول و دوم براي مفهوم ع لاد تتت س نامزا ييي و تحليل ل

ل ع لما ييي مرتبههه اول ب ار ييي خس گت ييي
مرتبه اول و دوم براي مفهوم رفتار ش دنوره ييي س نامزا ييي  ،تحليل ل

هيجاني جهت صحت (روايي) سؤاالت انجام گرفته سپس ،از طريق تحليل مسير ،رابطهي علي ميان

عدالت سازماني ،خستگي هيجاني و رفتارهاي شهروندي سازماني مورد سنجش قرار گرفت تته استتت.

در كل نرمافزار اموس سه كاربرد اساسي دارد -1 :تحليل عاملي تأييدي  -2تحليل مسير  -3برازش
ن حاللل ب ار ييي تع يي ننن
(تناسب) مدل كه در اين تحقيق از هر سه كاربرد استفاده شده استتت .در عين ن

1. Halbesleben & Bowler
2. Gilbert & Laschinger & Leiter
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معناداري اثرات غيرمستقيم دو بعد عدالت توزيعي و رويهاي از طريق خستگي هيجاني بر رفتارهاي
شهروندي سارماني از آزمون بوت استراپ استفاده شد.

يافتهها

صهاي توصيفي و همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
جدول  .1شاخ 
متغير

ميانگين

انحراف
معيار

عدالت توزيعي

21/ 19

3/ 03

عدالت رويه اي

18 / 34

5/ 02

عدالت

توزيعي
**
**

عدالت

رويهاي

خستگي
هيجاني

0/ 83

*

خستگي هيجاني

7/ 35

9/ 69

OCBI

5/ 69

0/ 67

0/12

-/ 014

OCBO

5/ 36

0/ 57

0/ 29

0/ 24

-0/ 29

**

-0/ 27

-0/12

*

OCBI

OCBO

-0/ 18

**

**
**

-

** p<0/10

**

0/ 58

*p<0/ 05

همان گونه که در جدول شماره ي دهاشم ک ه م  يييييييش يور تلادع و يعيزوت تلادع نيب دو هههههه هههههههاي

(  ،)r=0/ 83رفتار شهروندي سازماني معطوف به فرد ( )r=0/12و رفتار شهروندي سازماني معط فو

به سازمان (  )r =0/ 29رابطه مثبت معناداري وجود دارد .خس اب زين يناجيه يگت دع ا يعيزوت تل       

(  ،)r= -0/ 27عدالت رويهاي (  ،)r= -0/ 18رفتاررره هب فوطعم يدنورهش يا

درف ((((( (((((( )r= -0/12و

معطوف به سازمان (  )r= -0/ 29رابطه منفي معناداري دارد .عدالت رويهههاي نيز اتفر اب اهنت  رررر ررررره يا
شهروندي معطوف به سازمان (  )r= 0/ 24رابطه مثبت و معناداري دارد.

برازش کلي (مدل اندازهگيري) :شاخصهاي برازش در مدل اندازهگيري ب يغتم يار رر ررره يا

اين تحقيق در قالب جدول  2ارائه شده است براي برازندگي الگوها از شاخص مج اك روذ يي ييي بررر

درجه آزادي ،ريشه ميانگين مربعات باقيمانده ( ،)RMRشاخص برازش تطبيقي ( ،)CFIشاخص

برازش تطبيقي مقتصد ( )PCFIو ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد ( )RMSEAاستفاده

شد ..همچنان که مشاهده ميشود شاخصهاي اصلي برازش کليهي متغيرهاي م لباق هنماد رد لد    

قبولي قرار دارد.

بعد از اطمينان يافتن از صحت مدللله يا

م ع تلاد
ل ع لما ييي تأي دي ييي مف يها م م
ان زاد ه هگ  يري ((تحليل ل

سازماني ،خستگي هيجاني و رفتارهاي شهروندي سازماني) در اين بخ يغتم نيب طابترا ،ش رررر ررررره يا

تحقيق مورد بررسي قرار گرفت .نتايج الگوي معادالت ساختاري به منظور آزمون روابط مستقيم و

غيرمستقيم متغيرهاي پژوهشي و بررسي الگوي ( ،1الگ )شهوژپ ياهريغتم نيب هيلوا يرظن يو       
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حاکي از آن بود که الگوي مذکور نياز به اصالح و بازنگري دارد .زيرا عدالت رويه اي ،نه به طور

مستقيم و نه غيرمستقيم رابطه معناداري با رفتارهاي شهروندي سازماني نداشت .و همچنين ع تلاد

توزيعي با  OCBIرابطه معناداري نداشت .بنابراين اثر آنها در الگ حرطم بيارض .دش فذح و      

براي هريک از مسيرهاي الگوي بازنگري شده در جدول شماره  3و الگوي نهايي و بازنگري شده

در شکل شماره  2ارائه شده است.

صهاي برازش مدل اندازهگيري متغيرهاي پژوهش
جدول  .2شاخ 
متغير

RMSEA

PCFI

CFI

RMR

X2/df

تحليل عاملي مرتبه دوم

رفتار شهروندي سازماني و ابعاد آن

/360

0/ 74

0/ 85

/150

1/ 034

تحليل عاملي مرتبه دوم

عدالت سازماني و ابعاد آن

/160

0/ 70

0/ 94

/ 049

1/98

تحليل عاملي مرتبه اول

خستگي هيجاني

0/ 05

0/ 61

0/ 96

/180

2/ 51

نام مدل اندازه گيري

ينگري شده
جدول  .3ضرايب استاندارد مسيرهاي الگوي نهايي باز 
ضريب استاندارد β

ضريب t

معنا داري

R2

1

عدالت توزيعي خستگي هيجاني

-0/36

-3/ 94

0/ 000

0/41

2

عدالت توزيعي OCB-O 

0/22

2/ 18

0/0 00

3

خستگي هيجاني OCB-O 

-0/32

-2/ 43

0/0 00

4

خستگي هيجاني OCB-I 

-0/31

-2/ 61

0/ 00 0

رديف

مسير

0/ 20
0/ 09

شکل  .2الگوي نهايي بازنگري شده پژوهش

با توجه به جدول شماره  3و شکل  2مالحظه ميشود ،عدالت توزيعي  12درص سنايراو زا د   

خستگي هيجاني و خستگي هيجاني و عدالت توزيعي  22درصد از واريانس رفتاره يدنورهش يا   
معطوف به سازمان را تبيین ميکند .همچنین خستگي هيجاني به تنهايي ح دود  9درص سنايراو د   
يکند.
رفتارهاي شهروندي سازماني معطوف به فرد را تبیين م 
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الگوي بازنگري شده و نهايي از لحاظ شاخصهاي برازش و تناسب از شرايط نس  اتب ًًًمناس يب

برخوردار بود .به ترتيبي که کاي اسکوئر به هنج  را (( ،1/ 51 )X2/dfريش تاعبرم نيگنايم مود ه    

خطاي برآورد ( ،0/ 059 )RMSEAريش روذجم نيگنايم ه     باقيمان  هد (( ،0/ 11 )RMRش صخا
نيکويي برازش ( 0/98 )GFIو شاخص برازش تطبيقي ( 0/ 91 )CFIبه دست آمدند.

چنانچه در جدول شماره  4مشاهده ميشود عدالت توزيعي از طري لداعم يناجيه يگتسخ ق     

 0/ 111و  0/ 115ب رب بيترت هب ميقتسمريغ تروص ه       

      OCBIو  OCBOاث جم رد .دراد ر م عو     

براساس آنچه در جدول (شماره  3و  )4و شکل ( )2ارايه شد ،نتايج مربوط به فرضيههاي پ شهوژ
يباشد:
به اين شرح م 

فرضيه اول پژوهش مبني بر اينکه ادراک از عدالت توزيعي و رفتار رره مزاس يدنورهش يا ا ين    

رابطه مثبت وجود دارد تنها در مورد رفتاره هب فوطعم يدنورهش يا

دروم نامزاس ييات د رارق         

گرفت .فرضيه دوم که طي آن رابطه مثبت يور تلادع کاردا نيب ي هههه هههههاي و رفتاررره يدنورهش يا   

سازماني ( OCBIو  )OCBOفرض شده بود مورد تاييد قرار نگرفت .فرضيه سوم مبني بر اينکه
بين ادراک از عدالت (توزيعي و رويهاي) با خستگي هيجاني رابطه منفي وجود دارد تنها در م درو

رابطه بين عدالت توزيعي و خستگي هيجاني مورد تاييد قرار گرفت ولي در مورد ع يور تلاد هه هههاي
تاييد نشد .باالخره فرضيه چهارم پژوهش که در آن رابطه منفي ب اتفر يناجيه يگتسخ ني رررر ررررره يا

شهروندي سازماني ( OCBIو  )OCBOفرض شده بود نيز مورد تاييد قرار گرفت .فرضيه پ مجن

در مورد عدالت رويهاي رد شد اما در مورد عدالت توزيعي به اين صورت مورد تاييد قرار گرفت

که خستگي هيجاني براي رابطه ادراک از عدالت توزيعي با  OCBIنقش متغير ميانجي کامل ولي
براي رابطه ادراک از عدالت توزيعي با  OCBOنقش يک متغير ميانجي مکمل را ايف م ا يييييکن .د

نيرومندترين حالت ميانجي زماني است که با حذف ميانجي ،اثر متغير مستقل بر وابسته ،تقريبًاًا صفر

شود (يعني در شکل  .)c' = 0 ،1در اين حالت ميانجي کامل 1اتفاق ميافتد .زم ريغتم رثا هک ينا     

يافتد
مستقل بر وابسته با حذف متغير ميانجي کاهش مييابد اما به صفر نميرسد ،دو حالت اتفاق م 

يگويند .يا ا اثررر م جناي ييي
يا اثر ميانجي ( )a. bمثبت است که در اين حالت به آن ميانجي مکمل 2م 

. Full mediation
. Complementary mediation

1
2
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( )a. bمنفي است که در اين حالت به آن میانجی رقیببب 1م يييگوين نل ،وئاژ( د چچچ چچچچ و چ ،ن

.)0102

ي اث ار ت ت
ت
پ ب ار ييي معن رادا ي ي
ج آزم ارتسا توب نو پپپ پپپ
چنانچه در جدول شماره  5مشاهده ميشود نت يا ج ج
غيرمستقيم حا يك از معناداري تمام اثرات غيرمستقيم براي مدل نهايي است .نتايج آزم يکاح نو   
از آن بود ک لامتحا هب ه    

 99درص اتفر رب يعيزوت تلادع ميقتسمريغ تارثا نانيمطا د رررر رررر ررررررررره يا

شهروندي سازماني معطوف به فرد و معطوف به سازمان از طري رد يناجيه يگتسخ ق

دح

> Pاست.

    0/10

جدول .4اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده متغيرهاي مدل نهايي بر خستگي هيجاني و رفتار شهروندي سازماني
خستگي هيجاني

رديف

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

اثر مستقيم

1

خستگي هيجاني

0

0

0

-0/ 30

-

-0/ 30

-0/ 31

-

2

عدالت توزيعي

-0/ 37

-

-0/ 37

-

0/ 111

0/ 111

0/ 23

اثر کل

اثر غيرمستقيم

متغيرهاي پژوهش

OCBI

رفتار شهروندي سازماني

OCBO

-0/ 31

0/ 115

0/ 34

جدول  .5نتايج آزمون بوت استراپ براي اثر غيرمستقيم عدالت توزيعي بر OCBIو OCBO
از طريق خستگي هيجاني(مسير)a. b

OCBI
OCBO

بحث و نتيجهگيري

اثر غيرمستقيم عدالت توزيعي

خطاي استاندارد

کران باال

کران پايين

0/ 111

0/0 59

0/ 02 97

0/ 016

0/ 115

/ 049

0/ 283

0/ 007

هدف اين پژوهش مطالعه نقش میانجی خستگي هيجاني در تبیین ارتباط بین عدالت سازمانی و

رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بود .نتایج

پژوهش ،روابط بين ابعاد عدالت سازمانی و خستگي هيجاني با رفتارهاي شهروندي سازماني با

(حذف اثر عدالت رويهاي بر رفتارهاي شهروندي سازماني و خستگي هيجاني) را نشان داد ..از

لحاظ نظري در الگوي اوليه چنين فرض گرديد که خستگي هيجاني عالوه براين که به طور

يگذارند ،ميانجي اثرات دو متغير عدالت توزيعي و
مستقيم بر رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير م 

عدالت رويهاي بر رفتارهاي شهروندي سازماني هستند .اين الگوي فرضي در قسمت تأثير خستگي

هيجاني بر رفتارهاي شهروندي سازماني به طور کامل مورد تأييد قرار گرفت .به عبارتي ،کارکناني

که خستگي هيجاني را تجربه کردهاند به احتمال کمتري رفتارهاي شهروندي سازماني انجام
. Complementary mediation

1
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يدهند .نتايج پژوهش با نتايج جانسن و همکاران( ،)0102سسن ،1و همکاران( ،)1102چيو و
م 

تساي (  ) 2006همخواني دارد .آنان دريافتند يك رابطه منفي بين خستگي هيجاني و رفتار

شهروندي سازماني معطوف به فرد و رفتار شهروندي سازماني معطوف به سازمان وجود دارد .از

يتوان اين گونه تبيین نمود که کارکنان خسته،
منظر نظريه  CORهابفال ( ) 198 9اين موضوع را م 

ممکن است مجبور باشند رفتارهاي اختياري خود کاهش دهند تا از اين طريق بتوانند در شرايطي

که با کمبود منابع مواجه هستند ،حجم کاري خود را مديريت نمايند .بنابراين با حذف رفتارهاي

يکنند در
شهروندي سازماني به عنوان يک استراتژي ،کارکنان عملکرد شغل خود را حفظ م 

حالي که در منابع خود نيز صرفه جويي نمودهاند.

در حوزه ميانجي بودن خستگي هيجاني براي تبیین رابطه ابعاد عدالت با رفتاررره يدنورهش يا   

سازماني به طور کامل اين الگو مورد حمايت قرار نگرف  و شهوژپ جياتن هب هجوتاب .ت ه نينچم       

الگوي ارائه شده ميتوان اذعان نمود که در حضور همزم  تلادع نا ت ر و يعيزو وي هههه هههههاي در الگو

عدالت توزيعي پيشبيني کننده بهتري هم به طور غيرمستقيم از طري  يناجيه يگتسخ ق ووو وووو ه  م بب بببه

طور مسقيم براي رفتارهاي شهروندي سازماني ميباشد .نتايج پژوهش با نتايج جانسننن و همکاررران
( )0102همخواني دارد .آنان دريافتند که هنگامي كه كارمندان ادراك ب يالا ي  تلادع زا  ت يعيزو    

در تعامل با سازمان داشته باشند يك رابطه منفي بين خستگي هيجاني و رفت مزاس يدنورهش را ا ين    

معطوف به فرد و رفتار شهروندي سازماني معطوف به سازمان وجود دارد.

اين نتايج احتما ًالًال ميتواند ريشه در عوامل فرهنگي داشته باشد .مطالعات انجام شده نشان داده

که فرهنگهاي شرقي براي توزيع براب داپ ر ا و ش

ناکما ا  ت ا هک يلاح رد دنتسه لئاق تيحجر     

   

فرهنگهاي غربي براي توزيع منصفانه ارجحيت قائل هستند .يکي از داليل ميتواند اين باشد که

در جوامع توسعه يافته به علت ارضاي نيازهاي اوليه (خوراک ،پوشاک ،مسکن و غيره) بيشتر توجه
و تمايالت به سمت نيازهاي ثانويه (نياز به تعلق ،احترام ،رقابت و غيره) ميباشد .اين درحالي است

شتر افراد به اين نيازها توجههه دارن .د
که در جوامع توسعه نيافته ،نيازهاي اوليه ارضا نشدهاند و بي 

بر اين اساس چون در جامعه ما نيازهاي اوليه افراد هنوز به اندازه کافي ارضا نشده ،افراد به ميزان

دريافت حقوق و مزاياي خود حساسيت زيادي دارند ،به همين دليل ادراك آنها ازميزان رعايت
- Sesen

1
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عدالت توزيعي بر عملکرد آنها تأثيرگذار بوده است .بنابراين وقتي کارکنان در توزي داپ ع ا شش شششها

يعدالتي به عنوان يک عامل تنشزا به مرور زماننن منجررر بههه
احساس نا عدالتي کنند ،اين احساس ب 
تضعيف روحيه و افزايش تجربههه پريش نا ييي ه يا

ق با ا رويکرددد هابفاللل
روانش تخان ييي م يييشوددد .مط با ق ق

يکند و ايننن تخليههه
يعدالتي) منابع با ارزش افراد را تخليه م 
( ،) 198 9موقعيتهاي منفي (احساس ب 

ش داده و س اجنار ممم باعثثث خس گت ييي
منابع ،توانايي مقابله افراد را با حوادث استرسزاي بعدي ک ها ش ش

ش من با ععع بيشتررر برانگيختههه م يييش نو ددد و
ي از ک ها ش ش
يشود (تپر .)1 200 ،افراد براي جل ريگو ي ي
هيجاني م 

يکنند تا منابع باقي مانده خود را حفظ يا دوباره ذخيره کنند .در چنين ح تلا ييي اف ار ددد
راههايي پيدا م 
تالش و سطح عملکرد خود را کاهش م يييدهنددد .نت هک داد ناشن شهوژپ جيا

يناجيه يگتسخ       

يتواند به عنوان يک هدمع زا ي   
کاهش رفتارهاي شهروندي را به دنبال دارد ،و ادراک بيعدالتي م 

ترين داليل اين خستگي هيجاني در افراد مطرح باشد ،لذا مديران بهتر است بههه مس لأ ههه ع لاد تتت و

ش رعايتتت ع لاد تتت
اجراي آن در سازمان بيش از گذشته اهميتتت دهنددد و زمينههه را ب يازفا يار شش شش

سازماني به خصوص ابعاد توزيعي و رويهاي فراهم آورنددد و ش طيار ييي را در س امزا ننن بههه وج ججود

آورند تا آموزشهاي الزم را براي سرپرستان مستقيم کارکنان ،در زمينه برخورد بهتر با کارکنان

ت آن ب نا رر ررر
تها و جبران خ مد ت ت
فراهم آورند و سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان و سيستم پرداخ 

اساس استانداردهاي الزم انجام گيرد.
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