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چکیده
زمینه و هدف :طفرهروی به عنوان یکی از آفتهای فعالیت گروهی در مشاغل حساسی همچون گروههای فوریت پزشکی مضرات

دو چندان دارد .با توجه به اهمیت بیعدالتی سازمانی در ایجاد نارضایتی اعضای گروه و اهمالکاری فردی ،مطالعهی حاضر
در راستای بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراکشده بر ایجاد یا تشدید پدیدهی طفرهروی اجتماعی در گروه فوریتهای پزشکی
شهرستان یزد تحقق یافته است.

روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی-تحلیلی و جامعهی تحقیق شامل کلیه پرستاران شاغل در گروه فوریتهای

پزشکی شهرستان یزد در نیم سال دوم سال  1395میباشد .گردآوری دادهها از طریق سرشماری و ابزار مورد استفاده در این
مطالعه متشکل از دو پرسشنامهی محققساختهی عدالت سازمانی ادراکشده و طفرهروی اجتماعی است .به منظور سنجش پایایی

پرسشنامهها از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که با مقادیر  0/862و  0/913در سطح معتبر قرار دارد .همچنین روایی پرسشنامه

* نویسنده مسئول :
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دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه
یزد
Email :
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از دو جنبهی روایی محتوا و اعتبار عاملی بررسی شد .در نهایت ،دادهها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزمون T-Student

و روش حداقل مربعات جزئی در نرمافزار  Smart-PLSتجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها :بر اساس یافتههای تحقیق ،عدالت توزیعی ،عدالت مراودهای و عدالت اطالعاتی با مقادیر  -0/241 ،-0/169و -0/490
دارای ارتباط معکوس و معنادار با طفرهروی میباشند و در مجموع وضعیت طفرهروی در جامعهی مورد مطالعه با مقدار معناداری

 0/043و میانگین معادل  2/171نامطلوب استنباط شد.

نتیجه گیری :مدیران سازمان ها می توانند از طریق تعریف مجدد مفهوم عدالت و روشهای تحقق آن ،به خصوص در زمینهی

عدالت مراوده ای نقش اساسی را در کاهش طفرهروی اجتماعی ایفا نمایند.

واژه های کلیدی :عدالت سازمانی ادراکشده ،طفره روی اجتماعی ،فعالیتهای گروهی ،فوریت های پزشکی

 1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
2

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

 3داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد ،یزد ،ایران
 4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراکشده بر طفره روی

بررســی تأثیر عدالت ســازمانی ادرا کشده بر ...

مقدمه

ساخت مفهومی و شدت این سازه در گروههای مختلف بر اساس

گروهها بیش از گذشته نمایان شده است .انجام امور به صورت مشارکتی

مطالعهی خود ضمن بررسی تفاوتهای جنسیتی در بروز طفرهروی،

در گروهها با تقویت روحیه همکاری بین اعضا باعث همافزایی شده،

بیان میکند تفاوت بین دادههای حاصل از آزمایش های فردی در قیاس

انجام کارهای بزرگ که از عهده یک فرد به تنهایی خارج است را میسر

با آزمایش های گروهی ،بین مردان شدت بیشتری داشته و با تغییر

میکند و در نهایت بهبود عملکرد سازمان را رقم میزند( .)1با این

وضعیت از کار انفرادی به کار گروهی گرچه عملکرد گروه متناسب با

وجود ،گروهها در کنار مزایا و قابلیتهای فراوانی که به همراه دارند

اندازه گروه افزایش یافته است اما این عملکرد از مجموع تالشهای

شامل مضراتی نیز میباشند؛ که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در

فردی تک تک افراد کمتر است؛ در حالی که این تفاوت در زنان

گروههای مختلف ،معموالً برخی از اعضا در برابر مسئولیتهای خود

مشاهده نشد( .)5از سوی دیگر تحقیقات  lataneو همکاران()1979

متعهد نبوده و با بیان دالیل مختلف وظایف خود را به دیگران محول

( )6نشان داد ،اطمینان شخص از ارزیابی تالش فردی خود در گروه

میکنند .این افراد به رغم اینکه وظایف خویش را به طور مناسب انجام

منجر به کاهش طفرهروی در وی خواهد شد .بنابراین همانگونه که

نمیدهند و صرف ًا تظاهر به فعالیت دارند( ،)2در صورت موفقیت گروه

احساس عدالت و انصاف نقش مهمی در زندگی روزمره دارد این امر،

به اندازهی مابقی افراد اعتبار بهدست میآورند؛ و در حالت دیگر،

در سازمانها نیز واقعیت مییابد؛ چرا که کارکنان به طور پیوسته به

کوتاهی این افراد در انجام تعهداتشان موجبات شکست گروه را فراهم

مقایسهی حقوق و مزایای خود با سایر همکاران میپردازند .تأثیر انواع

میکند؛ که این موضوع با عنوان"طفرهروی اجتماعی" مورد توجه

عدالت بر طفرهروی اجتماعی را میتوان به طور کلی در تحقیقات

محققان قرار گرفته است.

 Lidenو همکاران( ،)7()2004چیتسازیان و مرتضوی(،)2()1389

واژه«طفرهروی اجتماعي» اولين بار توسط william ،lattan

و  )1979( Harkinzمعرفی شده و به ناتوانی افراد در شناسایی سهم
خود از عملکرد تیمی اشاره دارد( .)3طفرهروی اجتماعی به معنای
کاهش تالش فرد در فعالیتهای گروهی نسبت به فعالیتهای انفرادی
میباشد؛ که ناشی از افت انگیزهی فرد در فعالیتهای گروهی است.
اعتمادی و همکاران( )1393به نقل از  Lidenو همکاران( )2004بیان
نمودهاند که از جمله عوامل بالقوهی پدیدآورنده طفرهروی عبارتند از:
الف) تصور اعضای گروه از غیرقابل تشخیص بودن سهم مشارکت هر
یک از افراد ،ب) ارزیابی نامناسب اعضای گروه ،ج) نبود استانداردهای
کاری(بدین معنا که ابهام در وظایف ،عدم مرزبندی نقش افراد در
گروه و فقدان معیاری مشخص برای ارزیابی فعالیت اعضا ،میل به
طفرهروی در افراد را افزایش میدهد) ،د) عدم هماهنگی در انجام
کار ،ه) فردگرایی و نبود همبستگی در گروه و) انگیزشی نبودن محیط
کار ،ز) موثر نبودن روشهای کاری از نظر کارکنان ،ح) عدم اعطای
پاداش به کارهای خوب کارکنان ،ط) ناکارامدی نظام جبران خدمات
و اعطای پاداش یا اعمال تنبیه ،ی) مشکالت شخصی ،ک) بیاهمیت
بودن کارهای محول شده از دید کارمندان و ل) عدم آشنایی کارمندان
با نحوهی انجام امور(.)4
تحقیقات صورت گرفته پیرامون طفرهروی اجتماعی بیشتر به
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روحانی و همکاران( ،)1()1393محمود جانلو( )8()1391و اعتمادی

و همکاران( )9()2015مشاهد ه کرد .تحقیقات مذکور غالب ًا با در نظر
گرفتن قسمتی از عدالت رویهای ،مراودهای و توزیعی به صورت
پراکنده تأثیر این مفاهیم بر طفرهروی اجتماعی را بررسی کردهاند.
اصطالح«عدالت سازماني ادراکشده» بیانگر ادراک افراد از
میزان منصفانه بودن تصمیمات سازمان میباشد( .)10جنبهی سازمانی
عدالت ،ریشه در مطالعات برابری آدامز دارد .تحقيقات متعدد پیرامون
سازه عدالت سازمانی در نهایت منجر به شكلگيري مدل چهار
بعدي عدالت شد؛ که شامل :عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت
مراودهای و عدالت اطالعاتی میباشد .پژوهش حاضر نیز ،عدالت را در
قالب چهار بعد مذکور در نظر گرفته است(.)8
عدالت رویهای ( )Procedural Justiceبه عدالت ادراکشده
از سیستم جبران خدمات و نظام پاداش اشاره دارد .مطالعات بيانگر
آن است كه افراد فقط به ستادههاي خود عکسالعمل نشان نميدهند،
بلكه نسبت به رویههای اثرگذار بر عایدیهای خود نيز حساساند.
در برخي از شرايط افراد نسبت به عدالت رویهاي بيشتر از عدالت
توزيعي عكسالعمل نشان میدهند .تحقيقات بر روي عدالت رويهاي
حاكي از آن است كه ادراك بهتر از عدالت رويهاي منجر به پيامدهاي
مناسبي ،مثل تعهد ،تمايل بيشتر به باقيماندن در سازمان ،سطح بااليي
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امروزه به دلیل گستردگی مشاغل و تنوع در انجام امور ،اهمیت

متغیرهای جنسیت و اندازهی گروه پرداختهاند )2010( Kugihara .در

مهدی سبک رو و همكاران

از عملكرد و رضايت شغلي ميشود(11و.)8

نفر است؛ که در قالب تیمهای  2تا  3نفره به مناطق اعزام میشوند.

از انصاف در مورد ستادههای عینی مانند حقوق تعریف میشود .برخی

تیمهای امدادی فعالیت داشتهاند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،دو

تحقیقات کاربردی مقایسههای حقوق در درون سازمان را به عنوان

پرسشنامهی محقق ساخته بوده است؛ که پرسشنامهی عدالت ادراک

معیاری برای ارزیابی عدالت توزیعی مورد توجه قرار دادهاند(.)12

شده توسط کارکنان و پرسشنامهی طفرهروی توسط سرپرستان برای هر

عدالت توزیعی بیشتر با رضایت ناشی از پرداخت مرتبط است .به

یک از اعضای تیم ،تکمیل و به طور کامل جمعآوری گردید .همچنین

طور کلی تحقیقات حاکی از وجود ارتباط قوی بین عدالت توزیعی و

با توجه به ماهیت منفی طفرهروی اجتماعی به عنوان یکی از سازههای

دریافتیهای افراد میباشد(.)11

اصلی تحقیق و احتمال جبههگیری آزمودنیها در پاسخ به سؤاالت،

عدالت مراودهای ( )Interactional Justiceبه معنای ادراک

از پرسیدن مشخصات جمعیتشناختی اجتناب شد .پرسشنامهی

شخص از میزان انصاف موجود در نحوهی تصویب و ارایه قوانین

طفرهروی شامل  8سؤال و پرسشنامهی عدالت ادراکشده سازمانی

توسط مدیران بوده و بر روابط بینفردی تمرکز دارد( .)10عدالت

متشکل از  17سؤال بود .به منظور طراحی پرسشنامه از طیف پنج

مراودهای بهطور خاص مربوط به رفتارهای بینفردی است و جنبه

گزینهای لیکرت(بسیار مخالف-بسیار موافق) که یکی از رایجترین

انسانی برنامههای سازمانی را شامل میشود(.)12

مقیاسهای اندازهگیری میباشد ،بهر ه گرفته شده است.

عدالت اطالعاتی ( )Informational Justiceبه عادالنه
بودن سازوکارها و ساختارهای توزیع اطالعات در سازمان مربوط
میشود(.)13

به منظور سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها از
نظر حرفهای  11خبرهی دانشگاهی آشنا به موضوع( 6نفر از اعضای
هیئت علمی بازرگانی با مدرک دکتری رفتار و منابع انسانی و  5نفر

مراكز فوريتهاي پزشكي در مواقع بروز حوادث و سوانح،

اعضای هیئت علمی گروه مدیریت علوم پزشکی با مدرک مدیریت

نقش اساسي در تضمين سالمت مردم و نجات جان افراد ايفا میکنند.

بیمارستانی) و فرم نهایی پرسشنامه ،تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز

با توجه به جایگاه ویژهی مشارکت گروهی در سازمانهای امدادی

با استفاده از آزمون کرونباخ تحقق یافت .ضریب آلفای کرونباخ برای

که غالب مأموریتها به صورت تیمی انجام میشود؛ بدیهی است

هریک از ابعاد عدالت به شرح زیر میباشد:

فعالیت گروهی ﺻﺤﻴﺢ و بدون ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻔﺮهروي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

آلفای کرونباخ بعد توزیعی عدالت  ،0/801عدالت مراودهای

ﺑﺮاي ارایه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ مصدوم یا بیمار از اﻫﻤﻴﺖ

 ،0/893عدالت اطالعاتی  ،0/719عدالت رویهای .0/838

وضعیت عدالت سازمانی و طفرهروی اجتماعی در بین کارمندان گروه

کلی معادل  0/862و برای طفرهروی سازمانی برابر  0/913برآورد شده

زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار است .از اینرو ،مطالعهی حاضر با هدف بررسی
فوریتهای پزشکی و تبیین رابطه بین عدالت ادراکشده و طفرهروی

ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدالت سازمانی به طور

است .این امر نشانگر باال بودن همبستگی درونی میان سنجههاست.

اجتماعی در این نهاد صورت گرفته است.

همچنین به منظور بررسی وضعیت توزیع دادهها از آزمون کلموگروف

روش بررسی

اسمیرنوف و برای تجزی ه و تحلیل دادهها از آزمون میانگین جامعه

پژوهش حاضر از نظر هدف ،توصیفی-تحلیلی و کاربردی بوده
و با روش پیمایشی تک مقطعی و به صورت میدانی انجام گرفته است.
روش نمونهبرداری در این تحقیق به صورت سرشماری بوده و جامعه
آماری مورد نظر متشکل از تمامی کارکنان شاغل در گروه فوریتهای
پزشکی در شیفت روز(شیفت ها به صورت چرخشی بوده و تمامی
افراد در نظر گرفته شده اند) ،شهرستان یزد در نیم سال دوم 1395
میباشد .بر اساس آخرین آمار اخذ شده از سازمان فوریتهای پزشکی
شهرستان یزد ،تعداد کارکنان صفی(پرستاران) در این نهاد معادل 78
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آماری  t-testو مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار  PLSاستفاده
شده است.

یافتهها
بر اساس دادههای جمعآوری شده ارتباط معناداری میان ابعاد
عدالت و سازهی طفرهروی اجتماعی وجود دارد .با توجه به نرمال
نبودن دادهها ،در راستای بررسی ارتباط میان این مفاهیم از آزمون
اسپیرمن در نرمافزار  SPSSورژن  16بهره گرفته شده است .جدول 1
بیانگر مقادیر آزمون شده میباشد.
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عدالت توزیعی ( )Distributive Justiceبه عنوان ادراک فرد

الزم به ذکر است که از میان آزمودنیها  31نفر به عنوان سرپرستان

بررســی تأثیر عدالت ســازمانی ادرا کشده بر ...

جدول  :1بررسی ارتباط میان ابعاد عدالت سازمانی با سازهی طفرهروی اجتماعی

ابعاد عدالت
عدالت رویهای

0/201

0/045

عدالت توزیعی

-0/323

0/03

عدالت اطالعاتی

-0/266

0/01

عدالت مراودهای

-0/531

0/000

بر اساس جدول  ،1میان تمامی ابعاد عدالت سازمانی با سازه

از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شود؛ لیکن به دلیل

طفرهروی اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد()P<0/05؛ اما از آنجا

حجم کوچک نمونه در پژوهش پیشرو و عدم پیروی داده ها از توزیع

که همبستگی روش مناسبی برای پیشبینی اثر متغیرهای مستقل بر

نرمال ،با استفاده از نرمفزار  SPSSچولگی و کشیدگی دادهها آزمایش

متغیرهای وابسته نیست و نمیتواند به درستی خطاهای موجود در

شد؛ که نتایج حاصل در جدول  2منعکس گردیده است.

اندازهگیری را تبیین کند ،مطلوب است برای بررسی تأثیر میان متغیرها
جدول  :2بررسی چولگی و کشیدگی دادهها

چولگی

کشیدگی

عدالت توزیعی

0/401

0/336

عدالت رویهای

-0/437

0/088

عدالت اطالعاتی

0/081

-0/213

عدالت مراودهای

0/408

0/444

طفرهروی

0/001

0/066

بر اساس جدول  ،2از آنجا که مقدا ر چولگی و کشیدگی

هیستوگرام با نمایش منحنی نرمال برای سازههای عدالت سازمانی و

متغیرهای مورد نظر محقق در بازه( 3تا  )-3میباشند ،بنابراین

طفرهروی اجتماعی در نمودار  1و  2ارائه شده است؛ که ادعای فوق

میتوان در خصوص نرمال بودن آنها نظر داد؛ در همین راستا نمودار

را تأیید میکند.

نمودار  :1هیستوگرام سازه عدالت سازمانی
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ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی سطح معنیداری

مهدی سبک رو و همكاران

شده و استفاده از نتایج ارایهشده از سوی نرمافزار  Smart-PLSباید سه

با توجه به نمودار  1و  2به ترتیب سازه عدالت اجتماعی و

قسمت را پوشش داد که شامل بخش مربوط به مدلهای اندازهگیری،

طفرهروی اجتماعی دارای توزیع نرمال میباشند.

بخش ساختاری و بخش برازش کلی مدل است .جدول شمارهی 3

در راستای بررسی تاثیر ابعاد عدالت بر سازه طفرهروی

پایایی و روایی حوزهی اندازهگیری مدل پژوهش را نشان میدهد.

اجتماعی نیز از روش حداقل مربعات جزئی با بهرهگیری از نرمافزار
 Smart-PLSاستفاده شده است .به منظور بررسی صحت مدل فرض

جدول  :3معیارهای اندازهگیری مدل

بعد

مؤلفه

تعداد سؤاالت

AVE

CR

1

طفرهروی اجتماعی

8

0/6276

0/8342

2

عدالت رویهای

5

0/5548

0/8262

3

عدالت مراودهای

4

0/5220

0/8047

4

عدالت اطالعاتی

4

0/5218

0/8378

5

عدالت توزیعی

4

0/5135

0/8070

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،3پایایی مرکب ()CR

نبود ارتباط معنادار بین این مؤلفه و سازه طفرهروی اجتماعی است.

تمامی دادهها در سطح رضایتبخش(بین  0/7تا  )0/9قرار دارد؛ ضمن

در نهایت با توجه به ضرایب مسیر که شدت و جهت رابطه را نشان

اینکه روایی همگرا نیز مورد تأیید است( .)AVE<0/5در مجموع

میدهد ابعاد عدالت مراودهای( ،)-0/241عدالت توزیعی( )-0/169و

میتوان چنین استنباط کرد که اعتبار مدل اندازهگیری در سطح مطلوبی

عدالت اطالعاتی( ،)-0/490ارتباط منفی و معنادار با این سازه دارند.

قرار دارد.

در مجموع ،با توجه به یافتههای تحقیق میتوان چنین استنباط

طی مطالعهی حاضر با توجه به اینکه نرمافزار  PLSبه طور

کرد که در حدود  50درصد سازه تعادل طفرهروی اجتماعی بر اساس

پیشفرض در سطح  %95به آزمون مدل موردنظر پرداخته است ،مقادیر

ابعاد عدالت سازمانی تبیین شده و  50درصد مانده توسط سازههای

 T-Valueکه بزرگتر و مساوی قدرمطلق  1/96باشد ،وجود ارتباط

دیگر تعیین میشود .همچنین برازش کلی مدل از طریق محاسبهی

معنادار هریک از ابعاد با سازه تعادل کار-زندگی را صحهگذاری

معیار ( )GoFبررسی گردید که نتیجهی آن ،برازش مدل را با مقدار

میکند .بر اساس نتایج حاصل ،از میان ابعاد چهارگانهی عدالت ،صرف ًا

 0/504تأیید نمود .بر اساس مقادیر جدول  Fornell-Larckerو

مؤلفههای عدالت مراودهای ،عدالت توزیعی و عدالت اطالعاتی با

مقادیر به دست آمده از بارهای عاملی ،قسمت اندازهگیری مدل قابل

مقادیر  2/229 ،3/765 ،9/425با سازهی مورد نظر ارتباط معنادار داشته

قبول میباشد.

است؛ و در مقابل مقدار  0/909برای متغیر عدالت رویهای حاکی از
84
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نمودار  :2هیستوگرام سازه طفرهروی اجتماعی

بررســی تأثیر عدالت ســازمانی ادرا کشده بر ...

جدول  :4رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با طفرهروی اجتماعی

ارتباط

فرضیه
1

عدالت مراودهای

طفرهروی اجتماعی

معکوس

تأیید

2

عدالت توزیعی

طفرهروی اجتماعی

معکوس

تأیید

3

عدالت اطالعاتی

طفرهروی اجتماعی

معکوس

تأیید

4

عدالت رویهای

طفرهروی اجتماعی

مستقیم

رد

با توجه به یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها جدول()4
حاصل میشود؛ که طی آن تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر طفرهروی
اجتماعی به تصویر کشیده شده است .در ادامه به منظور بررسی

در خصوص سازهی طفرهروی اجتماعی ،میانگین برابر 2/171

وضعیت طفرهروی و عدالت سازمانی در جامعهی مورد مطالعه ،از

و مقدار معناداری معادل  0/043بهدستآمده که کوچکتر از 0/05

آزمون  T-Studentاستفاده شده است .طی این آزمون با توجه به مقیاس

می باشد ،بنابراین با توجه به مقدار حد باال و پایین در این آزمون

ال موافقم-کام ً
پنج گزینهای(کام ً
ال مخالفم) ،مقدار آزمون بر اساس نظر

فرض  H0تأیید می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که طفرهروی

خبرگان برابر با  3در نظر گرفته شده که  P>3به عنوان مقدار مطلوب از

اجتماعی در میان گروه فوریت پزشکی شهرستان یزد در حد باالیی

دید خبرگان تأیید شده است .از اینرو ،فرض های آماری برای سازهی

قرار دارد .جدول شماره  ،5نتایج حاصل از آزمون  T-Studentرا برای

طفرهروی اجتماعی به صورت زیر تعریف می شود:

تمامی ابعاد عدالت در سطح اطمینان  %95به تصویر کشیده است.
جدول  :5نتایج آزمون T-Student

Test Value = 3

سازه و ابعاد تحقیق

T

df

طفرهروی اجتماعی

2/171

46

0/043

عدالت رویهای

-0/886

77

0/387

-0/21667

عدالت مراودهای

-0/224

77

0/236

-0/23333

-0/6322

عدالت اطالعاتی

2/499

77

0/014

0/15667

0/0321

0/2812

عدالت توزیعی

-5/723

77

000/0

-0/31360

-0/4224

-0/2048

Sig.

()2-tailed

بر اساس جدول  ،5در میان ابعاد عدالت سازمانی ادراکشده
تنها عدالت اطالعاتی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بحث

میانگین انحرافات

حد پایین

حد باال

0/38333

0/0139

0/7528

-0/7285

0/2952
0/1655

میدهد که طفرهروی اجتماعی تا حد زیادی میتواند عملکرد گروه
را تضعیف نماید(14و .)15با توجه به اینکه عدالت سازمانی به عنوان
یکی از عوامل انگیزشی نقش بسزایی در ایجاد نارضایتی در گروهها
و اهمالکاری افراد دارد؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد عدالت

امروزه مدیریت پیش از آنکه حکمرانی بر افراد باشد ،هدایت
و کنترل گروههای کاری است .گروهها نسبت به ساختارهای سنتی و
انفرادی کار دارای انعطاف بیشتری بوده ،در برابر محیط در حال تغییر
از قدرت پاسخگویی باالتری برخوردار هستند .با وجود مزایای متعدد،
محققان خطرات و ضعفهایی را نیز برای کار گروهی برشمردهاند.
یکی از مهمترین پدیدههایی که باعث تردید در کارایی گروه شده
است ،مفهوم طفرهروی اجتماعی است .مطالعات بسیاری نشان
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سازمانی ادراکشده بر سازه طفرهروی اجتماعی در گروههای فوریت
پزشکی شهرستان یزد پرداخته است.
بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،از میان ابعاد عدالت
سازمانی ،مؤلفهی عدالت مراودهای با ضریب مسیر  0/490بیشترین
تأثیر را بر سازهی طفرهروی اجتماعی نهاده است؛ به عبارت دیگر،
ادراک افراد از رفتار مؤدبانه و رعایت احترام انسانی توسط مدیران در
برخورد با کارمندان تأثیر بسزایی در کاهش طفرهروی اجتماعی خواهد
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جهت رابطه

نتیجه آزمون

مهدی سبک رو و همكاران

داشت .هنگامیکه کارمندان ،رفتار سازمان را عادالنه قلمداد کنند با
رضایت ،اطمینان و تعهد بیشتری وظایف خود را انجام میدهند(.)16
این یافته با نتایج حاصل از مطالعات  zhenpengو همکاران()2013
همکاران( )17()1395کام ً
ال مطابقت دارد )2002( Lim .در بررسی

تأثیر عدالت سازمانی بر طفرهروی اینترنتی ،عدالت مراودهای را به
عنوان عاملی مهم در وقوع طفرهروی قلمداد میکند .در تشریح این
یافته میتوان چنین استنباط کرد که اگر سرپرست یا مدیر در رفتار و
نحوهی برخورد خود با کارمندان ،جانب عدالت و انصاف را رعایت
ک شده در تعامل بین افراد میتواند اثرات
نکند ،این بیعدالتی ادرا 
مخربی بر روحیه کار جمعی داشته باشد؛ چرا که بر اهتمام و انگیزش
کارمندان تأثیر میگذارد( .)18همچنین در صورتیکه افراد تصور کنند
که سازمان نسبت به ارزش تالش و فعالیت آنها بیتفاوت بوده و از
تالش اعضای خود تقدیر نمیکند ،انگیزهی خود را برای تالش بیشتر
از دست میدهند .بر اساس نظریه  Masloعوامل مادی تنها بخشی
از نیازهای افراد را تشکیل میدهد و مقدار قابل توجهی از انگیزه
کارمندان برای تالش و عضویت در سازمان ،ارضای نیاز به احترام و
تعلق میباشد .هنگامیکه سازمان نتواند این دست نیاز افراد را تأمین
کند موجبات بیانگیزگی ،کاهش تالش و فرار افراد از سازمان را فراهم
میکند(.)19

واکنش نشان میدهد( .)19این حالت زمانیکه فرد عایدی خود را کمتر
از همکارانش ارزیابی کند یا حقوق و دستمزد پرداختی توسط سازمان
کمتر از ارزش مورد انتظار کارمند باشد ،نیز رخ میدهد.
آنگونه که پیشتر مطرح شد یکی دیگر از ابعاد عدالت که

اخیرا ً مورد توجه قرار گرفته است ،عدالت اطالعاتی است که به
جریان عادالنه و شفاف اطالعات در سازمان اشاره دارد .این مؤلفه
دربرگیرندهی اطالعات و توضیحاتی در خصوص چرایی استفاده از
رویههای خاص ،چرایی توزیع پیامدها از طریق یک روش مشخص،
شفاف بودن مسیر پیشرفت شغلی برای کارمندان و ارایه صادقانه ،منطقی
و به موقع اطالعات در سازمان میباشد( .)13یافتههای تحقیق وجود
ارتباط معکوس و معنادار این بعد از عدالت با طفرهروی اجتماعی
را تأیید میکند .به عبارتی ،هنگامیکه همه اعضای گروه به صورت
یکسان و برابر به اطالعات دسترسی یابند و تبعیضی وجود نداشته
باشد ،ضمن جلوگیری از شیوع شایعات فرصت رشد و ارتقا به نحوی
عادالنه برای تمامی افراد واجد شرایط فراهم میشود( .)16در نتیجه
کارمندان با اعتماد کامل به سازمان ،تمام تالش خود را به کار میگیرند
تا از فرصتهای موجود بهرهمند گردند .این امر به معنای کاهش تمایل
فرد به طفرهروی میباشد .الزم به ذکر است از میان ابعاد عدالت،
تنها جنبهی اطالعاتی عدالت از وضعیت مناسبی در گروه فوریتهای

در بررسی رابطهی بین عدالت توزیعی و پدیدهی طفرهروی

پزشکی شهرستان یزد برخوردار میباشد و از آنجا که عدالت اطالعاتی

اجتماعی در سازمان ،یافتههای تحقیق بیانگر وجود ارتباط معنادار و

در فضای پژوهشی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،لزوم

معکوس بین این دو مؤلفه است .اعتمادی و همکاران( )1393طی

مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.

پژوهش خود به بررسی ارتباط بین طفرهروی و عدالت سازمانی در

عالوه بر موارد مذکور ،یافتههای تحقیق نشان داد که عدالت

پرستاران بیمارستان توحید سنندج پرداخته و صرف ًا وجود ارتباط

رویهای تنها بعد از عدالت است که بر طفرهروی اجتماعی در گروه

معنادار بین عدالت توزیعی و طفرهروی را تأیید کردهاند( .)4همچنین

تأثیر معنادار ندارد .این یافته با مطالعات  Lidenو همکاران()2004

کاظمی و همکاران( )1391در مطالعهی خود با هدف شناسایی عوامل

( zhenpeng ،)7و همکاران( )10()2013و مطالعه مرادی()1393

موثر بر تعللورزی ،فقدان یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را

( )21در تضاد میباشد .مطالعات مذکور بر منصفانه بودن رویهها و

که از مصداقهای عدالت توزیعی میباشد ،مهمترین عامل سازمانی

سیاستگذاریها به عنوان عاملی مهم در اثربخشی گروه و کاهش

موثر بر گسترش اهمالکاری سازمانی دانستهاند( .)20بر اساس نظریه

متغیر طفرهروی اجتماعی ،تاکید کردهاند .لیکن با توجه به ماهیت

برابری  Adamsکارمندان همواره در حال مقایسهی داده(تالش در

حیاتبخش و انسانی فعالیت گروههای فوریت پزشکی و ساختار

شغل) و ستاده(عایدی حاصل از شغل) خود با سازمان میباشند .در

متمرکز قانونگذاری در این نهادهای دولتی(از باال به پایین) ،تفاوت

صورتیکه به رغم سطوح متفاوت تالش اعضای گروه ،عایدات فعالیت

مذکور قابل توجیه است .مشیری و همکاران( )1393در مطالعهی خود

گروهی به صورت مساوی بین همه اعضا تقسیم شود ،افرادی که منابع

نشان دادند که بین عدالت رویهای با تمایل به ترک خدمت که همچون

انرژی و زمانی بیشتری صرف کردهاند حالتی از نابرابری و تنش را

طفرهروی دارای ماهیتی مخرب میباشد ،ارتباط معناداری وجود

تجربه میکنند .در نتیجه ،اقداماتی را در راستای کاهش این ناآرامی

ندارد( .)14همچنین اعتمادی و همکاران( )4()1393در پژوهشی

درونی انجام میدهند .از مهمترین این اقدامات پدیده طفرهروی از کار

مشابه ،با جامعه آماری متشکل از پرستاران نبود ارتباط معنادار بین

86

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  12خرداد و تیر 1397

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 21:40 IRST on Wednesday November 25th 2020

( Ching lin ،)10و  )15()2009( Chih Huangو داناییفرد و

میباشد؛ که فرد با کاهش تالش خود نسبت به بیعدالتی ادراکشده

بررســی تأثیر عدالت ســازمانی ادرا کشده بر ...

پژوهش حاضر همپوشانی دارد؛ بنابراین میتوان چنین استنباط کرد

تحقیق در جامعه مورد مطالعه میباشد .بر اساس تجزیه و تحلیل

که افزایش یا کاهش شاخص و مصداقهای مرتبط با عدالت رویهای،

دادهها ،گروه فوریتهای پزشکی شهرستان یزد از نظر طفرهروی و

نمیتواند به عنوان عاملی موثر در پیشبینی وضعیت طفرهروی در میان

عدالت سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .بر اساس یافتههای

گروههای فوریت پزشکی شهرستان یزد مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق حاضر پیشنهادهایی میشود :مدیران و سرپرستان در تعامالت
بین فردی با کارمندان ضمن رعایت احترام و خوشرویی ،اطالعات

نتیجهگیری

صادقانه پیرامون رویههای سازمانی و مسیر تعالی شغلی ارایه نمایند.

بر اساس اهداف تحقیق ،نتایج حاضر را میتوان در دو دسته

همچنین سیستم جبران خدمات را بازنگری نمایند؛ به طبقهبندی مشاغل

جای داد .دسته اول ،به تبیین تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر طفرهروی

و سختی کار توجه ویژه مبذول دارند .در نهایت طراحی سیستم موثر

اجتماعی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان داد که حدود  50درصد

ارزیابی عملکرد مبتنی بر عملکرد انفرادی هر یک از کارکنان بسیار

از سازه طفرهروی اجتماعی توسط ابعاد عدالت سازمانی پیشبینی

مفید خواهد بود.

میشود و ابعاد عدالت مراودهای ،عدالت توزیعی و عدالت اطالعاتی
تأثیر معکوس و معنادار بر طفرهروی اجتماعی دارند .بدان معنا که با

تشکر و قدردانی

افزایش این مؤلفهها ،پدیده طفرهروی در سازمان کاهش مییابد؛ اما

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از همکاری ارزشمند و

باید توجه داشت که  50درصد مابقی این سازه توسط متغیرهایی نظیر

صادقانه کلیه کارمندان سازمان فوریتهای پزشکی شهرستان یزد با

اعتماد سازمانی ،قصد ترک شغل ،تعهد سازمانی و همچنین متغیرهای

تیم پژوهش ،تقدیم میداریم .الزم به ذکر است مقاله حاضر برگرفته از

تعدیلگری نظیر شخصیت ،جنسیت ،سن ،تعداد اعضای گروه و ...

پژوهشی آزاد میباشد.
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Background and Aim: Loafing as one of the negative points of group activity
in difficult jobs like medical emergency has two disadvantages. Regarding the
importance of organizational injustice in creating frustration and individual
procrastination, the present study was conducted to investigate the effect of
perceived organizational justice on creating or intensifying the phenomenon of
social loafing in emergency medical service of Yazd.
Materials and Methods: This is an analytical study and the research community
included all nurses working in medical emergency service of Yazd in the second
half of the year 2016. Data were collected through a census, and tools used in this
study consisted of two questionnaires of perceived organizational justice and social
loafing. To measure the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used
and was at an authentic level with the values of 0.862 and 0.913. Also, the content
validity of the questionnaires was evaluated. Finally, the data were analyzed by
using Spearman correlation coefficient, student’s t-test and partial least squares
method in SmartPLS software.
Results: Based on the results of the study, distributive justice, interactional justice
and information justice have a significant inverse correlation with loafing with values
of -0.169, -0.241 and -0.490; and overall, the status of loafing was an undesirable
inference in this study with a significant amount 0.043 and average of 2.171.
Conclusion: The managers of organizations can play a major role in reducing social
loafing by redefining the concept of justice and ways of its realization, especially in
the field of interactional justice.
Keywords: Perceived Organizational Justice, Social Loafing, Group Activity,
Medical Emergency
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