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چكیده
دستیابی به موفقیت پایدار و بقا در شراایط چالشری کسر وکرار امراو ی بره توانرایی
کارکنان و سا مانها در مواجهه با بحاانها و با گشت به شاایط عادی بستگی دارد .ایجراد
انگیزه و رفع بیتفاوتی کارکنان یکری ا وظرای
کارکنان و متعاق

مهر سرا مانها در مسریا ترا آورکادن

آن ،سا مان است .پژوهش حاضا با هدف ارائۀ مدلی براای بریتفراوتی

سا مانی کارکنان بهعنوان مانعی اساسی در این مسیا به روش آمیختۀ اکتشافی انجام گافت.
در این راستا ،در ماحلۀ کیفی تحقیق ا تکنیر

دلفری و در ماحلرۀ کمری ا مرد سرا ی

معادلات ساختاری استفاده شد .نمونرۀ آمراری تحقیرق  81نفرا خرراه برا اسرتفاده ا روش
نمونهگیای غیااحتمالی قضراوتی در بخرش کیفری و  188نفرا ا کارکنران بران من قرهای
خااسان به روش نمونهگیای تصادفی ساده در بخش کمری بودنرد .باطررق نترای تحقیرق،
چهار عامل اصلی و  12عامل فاعی بیتفراوتی سرا مانی بامرنرای نخرا خراگران شناسرایی
شدند که پس ا اعترارسنجی مد بهدستآمده با استفاده ا مد سا ی معادلرات سراختاری
در چهار عامل اصلی و  81عامل فاعی تأیید شدند .همچنین نتای حراکی ا ایرن برود کره
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عامل سا مانی دارای بیشتاین تأثیا با بیتفاوتی کارکنان است و عوامرل شریلی ،فرادی ،و
مدیایتی در جایگاههای بعدی قاار دارند .سایا نتای نشان داد ضع
ار شیابی عملکاد ،ادراک بیعدالتی و ضع

و ناکارآمدی سیسرت

در مهارتهای ارترراطی مردیاان ،مهر تراین

عوامل فاعی در باو این پدیده ا دیدگاه کارکنان محسو

میشوند.

کلیدواژهها :تا آوری سرا مانی ،بریتفراوتی سرا مانی ،ناکارآمردی سیسرت ار شریابی
عملکاد.
 .1مقدمه

با رقابت بیوقفرۀ جهرانی ،نروآوریهرای فناورانره ،تجدیرد سراختار سرا مانی و محریط
کس وکار آشفته ،سا مانهای اماو ی به کارکنانی تا آور نیا دارند که قادر به مواجهره برا
تیییاات بیسابقه باشند .همچنین با موفقیت خود را با نقش ها ،وظای
دهند (مل

و شاایط چالشی وفق

و گاگ ،1281 ،8ص .)77 .تا آوری ،توانایی افااد باای مقابلره برا ریسر هرای

موجود در محیط و درواقع ،نوعی انع افپرییای افرااد در مقابرل مشرکلات محی ری اسرت
(الحسینی المدرسی و فیاو کوهی ،8911 ،ص .)8 .تحقیقات معاصرا راب رۀ برین ترا آوری
کارکنان و سا مان را تأیید کادهاند (کونتز ،مالینن و ناسروا  ،1287 ،1ص .)119 .ترا آوری
سا مانی مستلزم وجود کارکنانی است که در حین تح مل حداقل استاس بتوانند بهطور سایع
و مؤثا به تیییاات پاسخ دهند (سانتورو ،مسنی و د گایدیس ،1218 ،9ص .)541 .انگیرزش
در روند تا آوری بسیار مه است (ر نی  ،1288 ،5ص .)111 .افااد در مواجهه برا چرالش
باید انگیزه داشته باشند تا در باابا ناملایمات تا

بیاورند (ر نیر  ،1288 ،ص .)198 .یکری

ا دغدغههای اصلی مدیاان ،باانگیختن نیاوی انسانی بهعنروان مهمتراین عامرل اسرتااتژی

1. Malik & Garg
2. Kuntz, Malinen & Näswall
3. Santoro, Messeni-Petruzzelli & Del Giudice
4. Resnick
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است (داناییفراد ،حسن اده و سالاریه ،8911 ،ص .)71 .به عقیردۀ اسرتالارد ،)1282( 8طررق
تحقیقات انجامگافته ،نود درصد ا کارکنان یا انگیزه و تمایل ندارند یا رفتارشان در راسرتای
اهداف سا مان ن یست .یکی ا مشکلاتی که در سا مانهای دولتری برهشردت افرزایش یافتره
است ،بی تفاوتی کارکنان به سا مان و مسائل آن است که باعث کاهش کارایی ،سقوط آرام و
تخای

مستما و بدون صدای سا مان میشود (اندام و طاهای ،8911 ،ص .)815 .سکوت و

دلسادی کارکنان به سانوشت و بانامههای سا مان و نرود درک مؤثا بین کارکنان و مدیایت،
نگ خ ای باای کاهش عملکاد سا مانی و در س ح کلانتا ،آسی

بره کرل جامعره اسرت

(داناییفاد و اسلامی ،1282 ،ص.)548 .
بخش دولتی در کشور تعداد یادی ا کارکنان را در بامیگیاد کره عملکراد آنهرا ترأثیا
یادی با کیفیت خدمات ارائه شده به شهاوندان و جامعه دارد .همچنین در اسناد بالادستی ا
جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،سند چش اندا  8525و تحو نخام اداری با اهمیت
و جایگاه مه نیاوی انسانی شاغل در بخش دولتی تأکید شده است؛ این در حالی است کره
نیاوی انسانی شاغل در بخش دولتی انگیزۀ کمی دارند و به سا مان و مسائل و مشرکلات آن
بیتفاوت شدهاند .عراراتی نخیا «این وظیفۀ من نیست ،من نمیتوان به شما کم

کن  ،فراد

دیگای قاار بود این کار را انجام دهد» یا رفتارهایی همچون «حضوریافتن در سا کار صرافاً
باای حقون و انجامدادن امور در حد اخااجنشردن ،صراف مران یراد براای فعالیرتهرای
غیاماترط با کار اع ا گشت و گیار در اینتانرت ،تماسهرای تلفنری شخصری ،ملاقرات برا
دیگاان» ،علائ هشرداردهندۀ بریتفراوتی سرا مانی هسرتند کره هزینرههای یرادی را براای
سا مانها به همااه دارند .شاکت بان من قهای خااسان نیز ا این موضوع مستثنی نیسرت و
با توجه به تأثیاپییای این سا مان ا تحولات محی ی و اتفاقات غیامنتخاه ضاوری است که
با رفع بیتفاوتی سرا مانی برهعنروان یکری ا مؤلفره های مهر مراترط برا منرابع انسرانی در
1. Stallard

مجلّۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

923

شاکتهای دولتی ،س ح تا آوری کارکنان و متعاق
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آن ،سا مان ارتقا یابد .تاکنون موضوع

بیتفاوتی سا مانی بهعنوان یکی ا متییاهای تأثیاگیار با تا آوری کارکنان در شاکتهرای
دولتی بارسی نشده است و در این مینه خلأ تحقیقاتی وجود دارد .قرل ا انجامدادن هاگونه
اقدام در جهت جلوگیای ا شیوع بریتفراوتی در میران کارکنران ،بارسری علرل بریتفراوتی
سا مانی که سر

ایجاد گسست روحی بین سا مان و کارکنان میشود ،امای ضاوری به نخرا

میرسد؛ با این اساس ،پژوهش حاضا با هدف طااحی مدلی براای بریتفراوتی سرا مانی در
آن سا مان ،بهدنرا پاسرخ بره ایرن سؤا هاسرت علرل

راستای تا آوری کارکنان و متعاق

بی تفاوتی سا مانی کارکنان کداماند؟ میرزان ترأثیا هایر

ا عوامرل برا بیتفراوتی کارکنران

چگونه است؟ اولویتبندی عوامل در میان کارکنان شاکت بران من قرهای خااسران چگونره
است؟
 .2مبانی نظری تحقیق
تابآوری سازمانی

تا آوری 8برهعنروان سرا های میرانرشرتهای در مینرهها و رشرتههای مختلر

ا قریرل

اکولوژی ،روان شناسی فادی ،رفتار سا مانی ،مدیایت بحاان و ...به کار رفته است .متأسرفانه
هیچ تعای

متداو استفادهشده در همۀ رشتهها باای تا آوری وجود نردارد (مؤسسرۀ تا

آوری من قهای و اجتماعی ،1289 ،1ص .)1 .در فاهنگ لیت ،این کلمه بهصرورت خاصریت
کشسانى ،با گشت پییاى و ارتجاعى معنى شرده اسرت (ایرزدی ،8911 ،ص .)921 .اگاچره
تعاری

مختلفی در حو ههای مختل

ارائه شده است ،همگی حو ی

محور مشرتاک قراار

دارند توانایی و ظافیت با گشت به وضعیت پایدار پس ا اختلا (ران باهاماا ،دنی و بانارد،9

1. Resilience
(2. Community and Regional Resilience Institute)CARRI
3. Ran Bhamra, Dani & Burnard
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 ،1288ص .)4971 .بهتا گی با تا آوری ،بیشتا در سر و سرا مانی و تیمری تأکیرد شرده
است (گلوردی ،8911 ،ص .)117 .بهطورکلی ،ادبیات پژوهش دو دیردگاه متفراوت دربرارۀ
معنای تا آوری سا مانی ارائه مریدهرد باخری ترا آوری سرا مانی را برهعنروان توانرایی
با گشت ا موقعیتهای نامساعد ،استاس ا ،غیامنتخاه و بهدستآوردن مجدد مکان اولیه در
نخا میگیاند .در دیدگاه دوم ،تا آوری سا مانی فااتا ا با گشت به حالت اولیه و بهعنوان
موفقیت بهخاطا توانایی سامایهگیاری روی چالشها و تیییراات غیامنتخراه در نخرا گافتره
میشود (لنگنی -ها  ،ب

و لنگنی -ها  ،1288 ،8ص.)155 .

تا آوری سا مانی مرتنی با تا آوری اعضای سا مان است .تا آوری کارکنران توانرایی
مهمی است که کارکنان را قادر به مدیایت و سا گاری با شاایط مدام در حا تیییا مریکنرد
( ناسرروا  ،مررالینن ،کررونتز و هودلی ر  ،1281 ،1ص .)949 .همچنررین تررا آوری سررا مانی و
تا آوری ی

جامعه کاملاً به ه وابسته هستند (لی ،وارگرو و سرویل ،1289 ،9ص ،92 .بره

نقل ا پارسونز .)1227 ،اگا سا مانها آمادگی پاسخگویی به شاایط اض ااری و بحاانها را
نداشته باشند ،جوامع نیز آمادگی نخواهند داشت .در این میان ،سا مانهای حیاتی ارائهدهندۀ
خدماتی نخیا آ  ،گا  ،بان ،حملونقل ،آمو ش و سرلامت کره جوامرع را قرادر بره فعالیرت
میکنند  ،همواره مه انگاشته شدهاند (استفنسرن ،1282 ،5ص .) 8 .یر

سیسرت در صرورتی

تا آور است که بتواند کارکاد خود را قرل ،حین یا بعد ا وقرایع (تیییراات ،آشرفتگیهرا و
فاصتها ) تنخی کند و در نتیجه عملیات لا م را در ها دو شاایط مورد انتخرار و غیامنتخراه
حفظ کند (دگالیزیا 4و همکاران .)599 ،1281 ،یا به جایگاه قرل ا بحراان برا گادد (وود ،1
1. Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hall
2. Näswall, Malinen, Kuntz & Hodliffe
3. Lee, Vargo & Seville
4. Stephenson
5. De Galizia
6. Woods
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 .)1 ،1284پیامرردهای روانشررناختی و غیاروانشررناختی تررا آوری سررا مانی عرارتانررد ا
اسررتحکامبخشرری نگاشهررا و رفتارهررای سررا نده ،حفررظ و بهرررود توانرراییه رای سررا مان،
ار شآفاینی در س ح کلان جامعه شامل بهرود در اقتصاد و در اجتماع (محمردی شرهاودی،
رحی نیا ،مل

اده وخوراکیان ،8917 ،ص.)11 .

بیتفاوتی سازمانی
محققان دربارۀ پدیده بی تفاوتی سا مانی تعاری

گوناگونی ارائه کادهاند .در باخی مترون

ا بیتفاوتی سا مانی با عنوان «بیحسی» 8نام باده شده است که بیرانگا وضرعیتی برا فقردان
حضور یا ک رنگی شون و هیجان یا احساسات است (شکاری ،علیرایی و خیاخرواه،8914 ،
ص ،71 .به نقل ا لئوناردی .)1288 ، 1بیتفاوتی روندی تدریجی است که ک کر در افرااد
نمایان میشود .همچنین حالتی را که وقوعیافتن یا وقوعنیافتن پدیدههای پیاامونی و برهطور
مشخص تحققیافتن یا تحققنیافتن اهداف سا مانی یا موفقیت و شکست سا مان باای یر
یا گاوهی ا اعضا تفاوت نکند ،بیتفاوتی سا مانی نامیدهانرد (شرکاری و همکراران،8914 ،
ص ،71 .به نقل ا میاحسرینی واره ،8975 ،ص .)11 .در ایرن وضرعیت ،شرخص پرس ا
ناکامی طولانی امید تحقق هدفهای خود را ا دست میدهد و مریخواهرد ا منشرأ ناکرامی
خود کناره گیای کند (ماادی و سلیمانی ،8917 ،ص .)411 .در جرایی دیگرا بره ایرن پدیرده
بهعنوان نوعی تهدید و گاایش افااد به دخالت نداشتن در امرور و پرییاش مسرئولیت اشراره
شده است ( عردالهی ،موسوی ،احمدی و امیاخانی ،8911 ،ص ،812 .به نقل ا محسنی ترایزی
و همکاران ،8912 ،ص .)1 .نشانههای بیتفاوتی سا مانی به دو گاوه تقسی بندی شده است
نشانههای رفتاری که در رفتار کلی افااد مشاهدهشدنی است (نخیا احتاامنگیاشتن به قروانین
و مقارات و )...و نشانههای عملکادی که در وظرای  ،عملکراد کارکنران و رفترار آنهرا برا
1. Apathy
2. Leonardi
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مشتایان مشاهدهشدنی است ( اصفهانی ،قابانی ،امیرای و فاخری ،1289 ،ص .)14 .کارکنران
بیتفاوت نه تنها مزیت رقابتی باای سا مان ایجاد نمیکنند ،بلکه باعرث افرزایش هزینرههرای
سا مانی نیز خواهند شد (منصوریکیا ،شرفیع اده و سرلیمانی ،8911 ،ص ،148 .بره نقرل ا
قابانی و همکاران .)1289 ،در ادامه به باخی ا نتای م العات در داخل و خرارج ا کشرور
اشاره میشود.
نتای پژوهش قنرای ،ندی و امانی ( )8911نشان داد که راب رۀ منفری و معنراداری برین
جامعهپییای سا مانی و بیتفاوتی سرا مانی وجرود دارد .همچنرین بعرد حمایرت همکراران
بهعنوان یکی ا ابعاد جامعه پییای سا مانی ،بیشتاین نقش را در کاهش بیتفراوتی سرا مانی
ایفا میکند (قنرای و همکاران ،8911 ،ص .)89 .یافته های پژوهش داورپناه و هویدا ()8917
نشان داد که بین ابعاد ساختار سا مانی ( رسمیت ،پیچیدگی و تماکرز) و بیتفراوتی کارکنران
راب ۀ معناداری وجود دارد .همچنین بعد تماکرز بیشرتاین ترأثیا را برا بیتفراوتی سرا مانی
کارکنان دارد .یافتههای پژوهش ماادی ،حمیدی و اسکندری ( )8911حاکی ا ایرن برود کره
افزایش عدالت سا مانی و احساس تعلق سا مانی موج

کاهش بیتفاوتی سا مانی میشود.

همچنین رضایی ،ارع اده ،کایمیان پور و یوسفی ( )1212در تحقیرق خرود بره ایرن نتیجره
دست یافتند که عدالت سا مانی تأثیا مستقی و منفی با بیتفاوتی سا مانی دارد.
جمع بندی مرانی نخای و پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که تراکنون بره موضروع بیتفراوتی
سا مانی بهعنوان یکی ا متییاهای تأثیا گیار با تا آوری کارکنران پاداختره نشرده اسرت؛
بنابااین تحقیق حاضا به منخور پاکادن شکاف تحقیقاتی موجود به دنرا طااحی مردلی براای
بیتفاوتی سا مانی در راستای تا آوری کارکنان و متعاق

آن سا مان است.
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 .3روش تحقیق

پژوهش تحقیق حاضا ا نوع آمیختۀ اکتشافی 8ا ست .در تحقیقات آمیختۀ اکتشرافی ابتردا
داده های کیفی گادآوری میشوند .سپس با استفاده ا رویکادهای تحلیلی که با سؤا تحقیق
کیفی بهتاین تناس

را دارند ،ا لحاظ کیفی تجزیه و تحلیل میشوند .درنهایت بخش کمری

بااساس یافته های کیفی طااحی میشود (کاسو و پلانو کلارک ،1288 ،1ص .)181 .در ایرن
راستا ،در تحقیق حاضا ابتدا بهمنخور شناسایی علل بیتفاوتی سا مانی کارکنان علاوهبا ماور
ادبیات تحقیق ا تکنی

دلفی( 9رویکاد کیفی) استفاده شرد .سرپس مرد برهدسرتآمرده برا

استفاده ا مد سا ی معادلات ساختاری (رویکاد کمی) در شاکت بران من قرهای خااسران
ار یابی شد .روش دلفی بهعنوان ابزار و روشی باای اجماعسا ی برا اسرتفاده ا مجموعرهای
پاسشنامه باای جمعآوری دادهها ا پانرل افرااد منتخر
لیانگ ،1227 ،5ص .)8 .انتخا

مناسر

متخصصان یا پانل افااد م لع اغلر

اسرت (هسرو ،لاوسرون و
بااسراس نمونرهگیرای

غیااحتمالی هدفمند (قضاوتی یا ملاکمحور) 4است که در آن مشارکتکنندگان باای حل ی
موضوع مشخص با استفاده ا دانش آنها انتخا
ص .)8282 .روش نمونه گیای هدفمند ،انتخا

میشوند (هاسون  ،کینی و م
عمردی یر

کنا،1222 ،1

فراد م لرع بره علرت کیفیرت

اطلاعاتی است که اختیار دارد و مرتنی با این فاض است که دانش پژوهشگا یا پژوهشرگاان
دربارۀ جامعه باای انتخا

اعضای نمونه قابل اسرتفاده اسرت (تونگکرو ،1227 ،7ص.)857 .

هیچ قانونی صایحی و هیچ فامولی باای تعیرین حجر نمونره وجرود نردارد .تعرداد شراک
1. Exploratory Design
2. Creswell & Plano Clark
3. Delphi Technique or Method
4. Hsu, Lawson & Liang
5. Purposive or Judgment or Criterion Sampling
6. Hasson, Keeney & McKenna
7. Tongco

شمارة دوم

999

انگيزش کارکنان بهعنوان راهبردی برای ارتقای ...

کنندگان معمولاً کمتا ا  42نفا و غالراً  84تا  12نفا است ( رحمانی ،و یای نژاد ،احمدینیرا
و رضائیان ،8911 ،ص .)418 .همچنین معیارهای مختلفی باای توصری

مران دسرتیابی بره

اتفان نخا وجود دارد .معمولراً یکسرانی و همگنری یافترهها برین  48درصرد ترا  822درصرد
پاسخها ،بهعنوان اجماع تلقی میشود (طریری ،ملکری و دلگشرایی ،8911 ،ص)918 .؛ برااین
اساس ،در پژوهش حاضا  81نفا با تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد و واجد ی

یرا چنرد

ویژگی یا با روش نمونه گیای غیااحتمالی قضاوتی بهعنروان پانرل دلفری باگزیرده شردند
ال  -دارای کتا
پژوهش،

یا مقاله چاپشده در مجلات علمری-پژوهشری معتررا در مینرۀ موضروع

 -استاد راهنما ،مشاور ،داور یا ناظا پایاننامره و پاوژه هرای تحصریلی در مینرۀ

موضوع تحقیق و ج -مدیا سر ح ارشرد و میرانی در بخشهرای شریلی اداری مرالی و فنری
مهندسی شاکت بان من قهای خااسان .همچنین به منخور بارسی دستیابی به وحدت نخا بین
اعضای دلفی در این پژوهش ا دو معیار بهاه گیای شده است تا اتمام مااحل دلفی را تأییرد
کند ال  -معیار ارائه شده توسط فین  ،کو کوف ،چاسین و باوک )8115( 8همرۀ گزینرهها
در مقیاس  8تا  4رترهبندی میشوند و صافاً موارد با میانگین  9و بیشرتا پییافتره مریشروند
(فین

و همکاران ،8115 ،ص )111 .و

 -ضای

هماهنگی کندا

توافق رترههای متییاها در ساتاسا موارد است .مقادیا نزدی

1

آ مون کندا شاخص

 8توافق بیشتای را در ساتاسا

موارد نشان میدهد (افشانی ،نوریان و جواهاچیان ،8915 ،ص .)528 .شایان ذکا اسرت کره
معناداری آماری ضای

کنردا براای متوقر کرادن فااینرد دلفرى کفایرت نمریکنرد .براای

هیئتهایی با تعداد بیشتا ا  82عضو حتى مقادیا بسیار کوچ
حسا

ضای

کندا نیز معنادار بره

میآید (بابایی فارسانی و حسنیمقدم ،8911 ،ص .)14 .مااحل اجاای دلفری در ایرن

تحقیق شامل گامهای یا میباشد ابتدا برا مراور ادبیرات و بارسری مترون در پژوهشهرای

1. Fink, Kosecoff, Chassin & Brook
)2. Kendall's Coefficient of Concordance (W
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پیشین دربارۀ موضوع تحقیق نخیا م العات جمشیدی و بخشی ( ،)8911داناییفاد و اسلامی
( ،)8912ارعی رباط ( ،)8919قادری ( ،)8919ویسی پاو ی و محمردی ارمنردی (،)8911
رضایی و همکاران ( )1212و مصاحره با خراگان ،پاسشنامهای محقرقسراخته شرامل چهرار
عامل اصلی « فادی ،سا مانی ،شریلی ،مردیایتی» و  18عامرل فاعری و  98شراخص تهیره و
طااحی شد .پس ا اصلا و تأیید ابزار پژوهش توسط چند تن ا خراگان در حو ۀ تحقیرق
(روایی صوری) و سنجش پایایی آن با محاسرۀ ضای

آلفای کاونراخ ( ) = %71برهعنروان

ابزار راند او دلفی استفاده شد .در دور او دلفی با بهاهگیای ا پاسشرنامۀ دارای سراختار،
 98شاخص و  18عامل در چهار دستۀ کلی ا سوی محقق در اختیار پانل دلفی قاار گافرت
و ا آنان خواسته شد ها شاخص را با استفاده ا مقیاس پن گزینهای لیکات شرامل اهمیرت
بسیار ک ( ،)8اهمیت ک ( ،)1اهمیت متوسط ( ،)9اهمیت یاد ( ،)5و اهمیرت بسریار یراد
( )4رترهبندی کنند .در این دور  81پاسشنامۀ تکمیلشده دریافت شد و  5شاخص بره تأییرد
همۀ اعضا ناسید.
علاوه با این ،پاسخگویان در مجموع سه پیشنهاد جدیرد را در همین دستهبنردی م ررا
کادنرد کره دو پیشرنهاد برا توجره بره همخروانی برا هردف پرژوهش پییافتره شرد .پرس ا
مشخصکادن موارد توافق و عدم توافق ،مه تاین موارد و موارد کر اهمیرت و اضرافهکادن
موارد پیشنهادی خراگران ،در دور دوم پاسشرنامۀ دیگرای شرامل مروارد و رتررهبنردیهرای
جمع بندی شده توسط محقق در دور قرل در اختیرار گراوه خراگران قراار گافرت و ا آنران
خواسته شد قضاوتهای خود در طا دلفری اولیره را دوبراره ار یرابی کننرد .مقردار آلفرای
کاونراخ باای سنجش پایایی شاخصها در این ماحلره باابرا برا  2/14برود کره نشراندهندۀ
قابلیت اعتماد یاد ابزار پژوهش در دور دوم دلفی است .درواقع ،این ماحلره فاصرتی براای
اعضای پانل فااه کاد تا با درنخاگافتن میانگین نماات ها سؤا  ،اهمیت آن را درجهبنردی
کنند .تمامی پاسخدهندگان در دو ر قرل ،در این دور نیز شاکت کادنرد و هرا  81پاسشرنامه
تکمیل و دریافت شد .در دور دوم ،تمام شاخصها به تأییرد اعضرا رسرید .نترای حاصرل ا
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محاسرۀ معیار کندا بهمنخور بارسی میرزان اتفران نخرا دربرارۀ عوامررل و شرراخصهررای
پرژوهش پس ا اجاای مااحل او و دوم دلفی ،بهتاتیر

 2/41و  2/71برود کره حراکی ا

اتفاننخا متوسط در ماحلۀ او و اتفان نخا قوی میان اعضا در ماحلۀ دوم اسرت .نخرا برره
اینکره تعرداد اعضرای پانل در این پژوهش بیش ا  82نفا بودنرد ،ایرن میررزان ا ضررای
کنردا کراملاً معنرادار محسرو
پس ا اتمام دور دوم و کس

میشود؛ بدینتاتی  ،عوامرل بیتفراوتی سرا مانی کارکنران
اتفان نخا میان اعضا در چهار عامل اصلی 12 ،عامل فاعری و

 11شاخص تعیین شد و نتای بین اعضای پانل دلفی منتشا شد .سپس مد بهدستآمرده برا
استفاده ا مد سا ی معادلات ساختاری 8آ مون و اعترارسنجی شد.
انتخا

رویکاد حل معادلات ساختاری ،یکی ا تصمی گیای های مه دربرارۀ تجزیره و

تحلیل معادلات ساختاری است .در این پژوهش با توجه به تو یع غیاناما دادهها با اسرتفاده
ا آ مون کولموگاوف-اسمیانوف ( )Sig =2/222 ، α = 2/224ا مد معادلات ساختاری با
رویکاد حداقل مابعات جزئی 1اسرتفاده شد .تحلیل دادهها بااسراس روش حرداقل مابعرات
جزئی شامل بارسی باا ش مد های اندا هگیای ،مد ساختاری ،مد کلی و آ مودن روابرط
میان سا ههاست (داوری و رضرا اده ،8911 ،ص .)81 .بارسی باا ش مد های اندا ه گیای
(بیاونی) شامل سنجش پایایی شاخص ،9روایی همگاا5و روایی واگاا 4است .پایایی شاخص
در این پژوهش با سه معیار سنجش شد ضاای

بارهای عاملی ،1آلفرای کاونرراخ 7و پایرایی

تاکیری .1روایی همگاا دومین معیار باا ش مد های اندا ه گیای است که ا طایرق میرانگین
)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Partial Least Squares (PLS
3. Item Reliability
4. Convergent Validity
5. Discriminant Validity
6. Loadings
)7. Cronbach's alpha (α
)8. Composite Reliability (CR
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واریانس استخااجی  8سنجش شد .بهمنخور بارسری روایری واگراا برهعنروان سرومین معیرار
سنجش باا ش مد های اندا هگیای ا روش بارهای عاملی متقابل 1و روش فورنل و لرارکا
استفاده شد .سپس باا ش مد ساختاری با محاسرۀ اعداد معناداری  ،tضرای

تعیرین (،9)R2

معیار استون-گیزر ( ،5 )Q2و معیار اندا ۀ تأثیا ( )f2بارسی شد .درنهایت ،شراخص نیکرویی
باا ش  4مابوط به بخش کلی مد معادلات ساختاری با محاسررۀ مجریور ضرا
میانگین مقادیا اشتااکی ها سا ه و میانگین ضاای

دو مقردار

تعیین سا ههای درون ای مد به دسرت

آمد .همچنین در پژوهش حاضا با هدف اولویتبندی درونگاوهی و مقایسۀ میانگین رترهها
ا آ مون فایدمن باای مشخصکادن اولویت های

ا عوامل بی تفراوتی سرا مانی در میران

کارکنان شاکت بان من قهای خااسان بهاهگیای شد.
جامعۀ آماری تحقیق در بخش کمی شامل کارکنان شاکت بان من قهای خااسان (اعر ا
حکمی ،رسمی ،پیمانی ،قااردادی ،و مشاغل کارگای) بود که تعداد آنان بااساس آمرار سرا
 8522باابا با  511نفا بود .ا این تعداد  188نفا با توجه به جدو حجر نمونره پیشرنهادی
ارائه شده توسط هیا ،هالت ،رینگل و ساستد )1287( 1بهروش نمونهگیرای تصرادفی سراده
بهعنوان نمونه انتخا

شدند .دادههای جمعآوریشده ا طایق نامافزارهای آماری ،EXCEL

 SPSS 22.0و  Smart-PLSو با بهاهگیای ا روشهای آمار توصیفی و حداقل مجریورات
جزئی تجزیه و تحلیل شدند.

)1. Average Variance Extracted (AVE
2. Cross Loadings
3. R Square
4. Stone-Geisser Criterion
)5. Goodness of fit (GFT
6.Hair, Hult, Ringle & Sarstedt
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 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4یافتههای راندهای دوگانة روش دلفی

بهطورکلی ،اعضای پانل در راندهای دوگانۀ دلفی به اتفان نخرا در چهرار عامرل ا سرا ۀ
فادی ،هفت عامل ا سا ۀ سا مانی ،سه عامل ا سا ۀ شیلی و شش عامل ا سا ۀ مردیایتی
دست یافتند .موارد عدم توافق عرارت بودند ا تخاها به انکار شخصیت خود ماترط با عامل
فادی ،بیتوجهی به موضوعات و وقایع خارج ا سا مان ماترط با عامل مدیایتی و توجه بره
باخی مشاغل ماترط با عامل شیلی (که در ایرن پرژوهش برا طررق نخرا خراگران برهعنروان
شاخص نرود معنیداری کار شناسایی شد) .آمار توصیفی عوامل احصاءشده ،مورد عدم توافق
و نهایی در جدو  8ارائه شده است.
جدول  -1آمار توصیفی عوامل احصاءشده ،مورد عدم توافق و نهایی
سازههای
ردیف

بیتفاوتی
سازمانی

عوامل حاصلشده از

عوامل مورد

ادبیات ،مصاحبه و راند اول

عدم توافق

ادبیات و

راند

مصاحبه

اول

جمع

بخش دوم

راند

راند اول

دوم

اجماع
جمع

8

فادی

4

2

4

8

2

8

5

1

سا مانی

1

8

7

2

2

2

7

9

شیلی

5

2

5

8

2

8

9

5

مدیایتی

1

8

7

8

2

8

1

18

1

19

9

2

9

12

جمع

در پاسخ به سؤا او تحقیق یعنی «عوامل و مد بیتفاوتی سا مانی کارکنان کدامانرد؟»
باید گفت ،بااساس یافتههای حاصل ا دلفی ،علل بیتفاوتی سا مانی کارکنان در چهار عامل
اصلی و  12عامل فاعی و  11شاخص شناسایی شد (جدو  .)1پرس ا اعترارسرنجی ،مرد
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بهدستآمده با استفاده ا مد سا ی معادلات سراختاری در چهرار عامرل اصرلی و  81عامرل
فاعی و  11شاخص تأیید شد (شکل .)9
جدول  -2عوامل و شاخصهای استخراجشده از تكنیک دلفی
مفهوم

عامل

عامل فرعی

اصلی

بیعلاقگی به کار
انتقا بیتفاوتی به محیط
کار

فادی

ادراک بیعدالتی

علامت

شاخص (گویه)

اختصاری

WA1

مجرور به انجامدادن کارهایی هست که تمایل چندانی
به آنها ندارم.

IT1

سا مان عاصۀ مناسری باای تحقق انتخارت من نیست.

IP1

معتقدم پاداشها منصفانه تو یع نمیشود.

* IP2

احساس میکن که حقون دریافتی من متناس
وظای

پاهیز ا باخوردهای
اجتماعی سال در محیط

بیتفاوتی سا مانی

کار
بیتوجهی به مسائل
رفاهی کارکنان
ضع

و ناکارآمدی نخام
ار شیابی عملکاد

سا مانی

کارکنان

ASE1

با

محوله نیست.

ا باقااری راب ۀ دوستی با دیگاان در محیط کار
پاهیز میکن .

ASE2

بسیار ساد و کامل ًا رسمی با همکاران رفتار میکن .

LAW1

سا مان توجهی به مسائل رفاهی من ندارد.

WPES1

با خورد مستما دربارۀ عملکادم به من داده نمیشود.

WPES2

WPES3

هاقدر تلاش میکن  ،در نخام ار یابی سا مان فادی
کارا به حسا
در پاداخت پاداش اغل

نمیآی .

به معیارهای غیاعملکادی

(نخیا نزدی بودن به مدیا و )...توجه میشود.

فقدان فاهنگ یادگیای

LLC1

اهداف مره

AG1

اهداف بهصورتی آشکار و دقیق بیان نشدهاند.

LA1

اهداف سا مان همسو با اهداف و منافع من نیست.

عدم همسویی بین
اهداف فاد و سا مان

اغل

بهخاطا اشتراهات سا نش میشوم.

شمارة دوم
مفهوم
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عامل

عامل فرعی

اصلی

اهداف آسان
عدم درک چش اندا
سا مان
ساعات کار طولانی و
غیامنع
استاس یا فشار روانی
شیلی

علامت

EG1

LVP1

LWH1

GWP1

شیلی
ارتراطی مدیاان

مدیایتی

ضع
انتصا

در سیست
و ارتقا

عدم فاصت مشارکت
درتصمی گیای
عدم تشویق به ابتکار
عمل
بیانگیزهبودن ساپاست

ساعات طولانی کار به ندگی شخصی من خلل وارد
کاده است.
وقت کاری خود را صاف مشکلاتی میکن که دیگاان
باای من به وجود آوردهاند.

* LWM2

شیل من ا اهمیت و جایگاه مناسری در سا مان
باخوردار نیست.

IMM1
WMCS1

ضع

سا مان آگاه نیست .

LWM1

LWM4

در مهارتهای

ا چگونگی تأثیا عملکاد خود در تحقق چش اندا

شیل من خیلی متنوع نیست.

LWM3

مدیایتی

اهداف بهحدی آسان است که نمیتوان ا حداکثا
استعداد و توانایی خود استفاده کن .

عدم معنیداری کار

نامناس بودن روشهای

شاخص (گویه)

اختصاری
*

991

WMCS2
WMCS3

WDS1

LEP1

LEI1
LSM1

شیل به من این فاصت را نمیدهد تا کاری را که
شاوع کادهام ،به اتمام باسان .
شیل من تأثیای با موفقیت رو به رو شاکت ندارد.
شیوۀ مدیایت مافوق بهگونهای است که مانع ایجاد
انگیزش در من میشود.
مدیام ماا در جایان روند امور و وقایع قاار نمیدهد.
مدیام به سخنان من خو

گوش فاا نمیدهد.

مدیام ایدهها یا انتخارات خویش را بهطور واضح بیان
نمیکند.
نخام انتصا

و تافیع در این سا مان با مرنای
شایستهسالاری نیست.

در تصمی گیایها مشارکت داده نمیشوم.
فاصتی باای باو خلاقیت و ابتکار عمل در کار
خویش به من داده نمیشود.
ساپاست من فادی باانگیزه نیست.
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 .2 .4اعتبارسنجی مدل پژوهش

ارزیابی برازش مدلهای اندازهگیری (بیرونیی) :طررق جردو  ،9باخری ا شراخصها
معنراداری کوچر ترا ا  8/11بودنرد کره ا مرد

دارای بار عاملی کمترا ا  2/5و ضراای

پژوهش حیف شدند .این شاخصها عرارتاند ا شاخص « »IP2ماترط با عامرل ادراک بری
عدالتی ،شاخص « »LWM2ماترط با عامل عدم معنیداری کار و شاخص « »EG1مراترط برا
عامل اهداف آسان.
جدول  -3سنجش بارهای عاملی
عامل اصلی عامل فرعی

شاخصها بارعاملی

آمارۀ  tعامل اصلی عامل فرعی

)(L≥ 0.4

بی علاقگی
به کار

)(T-Value>1.96

ساعات کار
WA1

2/117

طولانی و

51/44

IT1

2/112

استاس

54/94

شیلی

به محیط کار
فردی

IP1

2/118

74/18

بیعدالتی

*IP2

-2/27

2/12

پاهیز ا

ASE1

2/711

18/51

ادراک

باخوردهای

شغلی

معنادارنرودن
کار

اجتماعی
سال در

LWH
1

2/144

11/14

غیامنع

انتقا
بیتفاوتی

شاخصها بارعاملی آمارۀ t

ASE2

2/181

11/75

GWP
1

2/111

19/17

LWM
1
LWM
*
2

2/771

11/12

2/871

8/58

LWM
3

2/111

59/21

LWM
4

24154

99/74

محیط کار
بیتوجهی
سازمانی

به مسائل
رفاهی
کارکنان

LAW
1

نامناس بود
2/718

81/18

مدیایتی

ن روشهای
مدیایتی

IMM
1

2/181

84/72

شمارة دوم
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عامل اصلی عامل فرعی

شاخصها بارعاملی

آمارۀ  tعامل اصلی عامل فرعی

)(L≥ 0.4

ضع

و

ناکارآمدی
نخام
ار شیابی
عملکاد
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شاخصها بارعاملی آمارۀ t

)(T-Value>1.96

WPE
S1
WPE
S2

2/718

11/82

2/715

11/51

WPE
S3

2/181

ضع
مدیاان در
مهارتهای

95/21

ارتراطی

WM
CS1
WM
CS2

2/192

19/41

2/189

81/71

WM
CS3

2/128

18/18

کارکنان
ضع

فقدان
فاهنگ

LLC1

2/147

94/12

یادگیای

در

سیست
و

انتصا

WDS
1

2/777

87/18

ارتقا
عدم فاصت

اهداف مره

AG1

2/147

89/11

مشارکت در

LEP1

2/115

94/19

تصمی گیای
عدم
همسویی
بین اهداف

عدم تشویق
LA1

2/151

89/78

فاد و

به

LEI1

2/119

11/11

ابتکار عمل

سا مان
اهداف آسان

*

EG1

2/217

8/11
بیانگیزهبود

عدم درک
چش اندا

LVP1

2/117

84/12

ن ساپاست

LSM
1

2/715

87/11

سا مان

پس ا حیف موارد ذکاشده و اصلا مد  ،تمامی ضاای
ضاای
.)8

بارهای عاملی بیشرتا ا  2/5و

معناداری بزرگتا ا  8/11هستند که نشاندهندۀ مناس بودن این معیار است (شرکل
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شكل  -1مدل ترسیمشده همراه با مقادیر ضرایب استانداردشده بار عاملی پس از اصلاحات

آلفای کاونراخ ( )αمعیاری کلاسی
پایداری درونی محسو

باای سنجش پایایی و سنجهای مناس

باای ار یابی

میشود  .پایایی تاکیرری ( )CRدر مرد سرا ی معادلرات سراختاری

معیار بهتای ا آلفای کاونراخ به شمار میرود (وینزی ،تاینچراا و آمراتو ،1282 ،8ص.)42 .
با طرق نتای مندرج در جدو  ،5مقادیا آلفای کاونراخ و پایایی تاکیری باای تمامی سرا هها
بیشتا ا  2/7است که حاکی ا پایایی مناس

مد بهعنروان اولرین معیرار براا ش مرد های

اندا هگیای است .به عقیده فورنل و لرارکا ،)8118( 1مقردار میرانگین واریرانس اسرتخااجی
( )AVEبیشتا ا  2/4روایی همگاای قابل قرو را نشان میدهد .مقردار  AVEبراای تمرامی

1. Vinzi, Trinchera& Amato
2. Fornell &Larcker

شمارة دوم
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سا هها حاکی ا مناس بودن وضعیت روایی همگاای مد پژوهش برهعنروان دومرین معیرار
باا ش مد های اندا هگیای است.
جدول  -4مقادیر معیارهای پایایی و روایی همگرا )(AVE
ضریب پایایی ترکیبی

ضریب آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراجی

سازه

((α > 0/7

()CR> 0/7

()AVE > 0/5

بیتفاوتی سا مانی

2/71

2/19

2/45

عامل فادی

2/18

2/15

2/74

عامل مدیایتی

2/12

2/11

2/12

عامل سا مانی

2/11

2/18

2/44

عامل شیلی

2/18

2/19

2/79

بار عاملی ها متییا مشاهده پییا روی متییا مکنون متناظاش بایرد حرداقل  2/8بیشرتا ا
بارهای عاملی همان متییا مشاهده پییا با متییاهای مکنون دیگا باشرد .همرانگونره کره در
جدو  4نمایان است ،مقدار همرستگی میان شاخصها با سرا ۀ مابروط بره خرود بیشرتا ا
همرستگی میان آنها و سایا سا ههاست که این اما حاکی ا روایی واگاای مناس

مرد برا

استفاده ا معیار بارهای عاملی متقابل است.
جدول  -5بارهای عاملی شاخصهای سازههای پژوهش برای بررسی روایی واگرا
عامل

عامل

فردی

مدیریتی

سازمانی

شغلی

WA1

2/12

2/57

2/14

2/11

LWH1

ASE1

2/12

2/51

2/81

2/91

LWM1

2/52

ASE2

2/18

2/51

2/14

2/11

LWM3

2/95

2/87

IP1

2/11

2/51

2/84

2/91

LWM4

2/14

2/84

2/12

IT1

2/11

2/51

2/82

2/97

GWP1

2/92

2/19

2/11

2/19

LA1

2/29

2/14

2/14

2/21

WMCS1

2/97

2/19

2/98

2/21

شاخصها

شاخصها

فردی

مدیریتی

سازمانی

شغلی

2/98

2/14

2/17

2/11

2/81

2/14

2/77

2/14

2/17
2/14
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فردی

مدیریتی

سازمانی

شغلی

AG1

2/88

2/51

2/11

2/81

WMCS2

LAW1

2/11

2/52

2/71

2/11

WMCS3

2/91

LLC1

2/88

2/91

2/11

2/11

WDS1

2/51

2/71

WPES1

2/12

2/91

2/71

2/81

LEI1

2/48

2/11

2/98

WPES2

2/88

2/91

2/71

2/11

IMM1

2/91

2/11

2/42

2/91

WPES3

2/18

2/54

2/11

2/17

LEP1

2/51

2/11

2/11

2/88

LVP1

2/18

2/11

2/11

2/97

LSM1

2/54

2/71

2/97

2/24

شاخصها

همچنین روایی واگاای قابل قرو ی
است که ی

شاخصها

فردی

مدیریتی

سازمانی

شغلی

2/11

2/18

2/51

2/59

2/12

2/11

2/27

2/94

2/21
2/21

مد با طررق روش فورنرل و لرارکا حراکی ا آن

سا ه در مد تعامل بیشتای با شاخصهای خرود دارد ترا برا سرا ههای دیگرا

(داوری و رضرا اده ،8911 ،ص .)15 .با طرق نتای حاصرل ا جردو  ،1اعرداد منردرج در
ق ا اصلی ماتایس یا همان جیر میانگین واریانس استخااجشدۀ هرا سرا ه بیشرتا ا مقرادیا
یاین خود یعنی ضای
روایی واگاای مناس

همرستگی آن سا ه با دیگا سا ههای مد است .ایرن م لر

گرواه

مد به عنوان سومین معیار سنجش باا ش مرد های انردا ه گیرای برا

استفاده ا روش فورنل و لارکا است.
جدول  -6ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لارکر
عامل فردی

عامل مدیریتی

عامل سازمانی

سازه

بیتفاوتی سازمانی

بیتفاوتی سا مانی

Sqrt (AVE) = 2/75

عامل فادی

2/11

2/17

عامل مدیایتی

2/72

2/49

2/71

عامل سا مانی

2/79

2/18

2/42

2/75

عامل شیلی

2/72

2/97

2/19

2/11

عامل شغلی

2/11
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ارزیابی برازش مدل ساختاری (درونی) :اعداد معناداری  tابتداییتاین معیار باای سرنجش
راب ۀ بین سا ههاست .همانگونه که در شکل  1ملاحخه میشرود ،مقردار اعرداد معنراداری t

بیشتا ا  8/811است که نشاندهندۀ صحت راب ۀ بین سا هها و مناس بودن مد سراختاری
است.

شكل  -2مدل ترسیمشده همراه با مقادیر t-values

دومین معیار ،ضای

تعیین سا ههای درون ای (وابسته) مد است که نشراندهندۀ ترأثیا

متییا باون ا با ی

تعیرین ()R2

ی

متییا درون است .م ابق با جردو  ،7مقردار ضرای

محاسرهشدۀ مابروط بره متییرا درون ای بیتفراوتی سرا مانی برا توجره بره مقرادیا ماجرع،
مناس

بودن باا ش مد ساختاری را تأیید میکند .همچنین مقدار محاسرهشدۀ معیار اسرتون-

گیزر ( )Q2نشاندهندۀ قدرت پیش بینی قوی مد در قررا شراخصهای آن سرا ه اسرت .برا
توجه به مقادیا معیار اندا ۀ تأثیا ) )f2باای تعیین شدت راب رۀ میران سرا ههای مرد  ،عامرل
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سا مانی و مدیایتی بهتاتی

سال هفدهم

دارای بیشتاین و کمتاین تأثیا با بیتفراوتی سرا مانی کارکنران

هستند.
ارزیابی برازش مدل کلی (اندازهگیری و ساختاری) :مقردار بهدسرتآمده برراای شراخص
نیکویی باا ش ) (GOFدر جدو  7نشان ا باا ش کلی قوی مد دارد
GOF=√average (Communality) × (R2) → GOF=√2/11 ×2/42 =2/47
جدول  -7معیارهای برازش مدل ساختاری و کلی
معیار

ضای

اندازه
2

تعیین ( )R
2

معیار استون-گیزر ( )Q

2/42
2/42

عامل شیلی

2/94

معیار اندا ه تأثیا

عامل سا مانی

2/91

(f2 )X→Y

عامل فادی

2/81

عامل مدیایتی

2/88

شاخص نیکویی باا ش ()GOF

2/47

مقادیر مرجع

ضعی
ضعی

کوچ

ضعی

=  2/81متوسط=  2/99قوی = 2/17
= 2/21متوسط=  2/84قوی = 2/94

=  2/21متوسط=  2/84بزرگ = 2/94

=  2/28متوسط=  2/14قوی = 2/91

شکل  9علل بیت فاوتی سا مانی کارکنان را پس ا اعترارسنجی در چهرار عامرل اصرلی و
 81عامل فاعی نشان میدهد.
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بی ع قه گی به
کار
انتقا بی تفاوتی به
محیط کار
عامل فادی

ادراک بی عدالتی
پاهیز ا
باخوردهای
اجتماعی سال
محیط کار

در

بی توجهی به
مسائل رفاهی
کارکنان
ناکارآمدی نخام
ار شیابی عملکاد
کارکنان

فقدان فاهنگ
یادگیای

عامل سا مانی
اهداف مره

عدم همسویی بین
اهداف فاد و
سا مان
عدم درک چش
اندا سا مان

بی تفاوتی
سا مانی کارکنان

ساعات کار طو نی و
غیامنع

عامل شیلی

استاس شیلی

عدم معنی داری
کار
نامناس بودن
روشهای مدیایتی
در
ضع
مهارتهای ارتراطی
مدیاان
در سیست
ضع
انتصابات و ارتقاء
عامل مدیایتی

عدم فاصت
مشارکت در تصمی
گیای
عدم تشویق به
ابتکار عمل

بی انگیزه بودن
ساپاست

شكل  -3یافتههای نهایی
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در پاسخ به سؤا دوم تحقیق یعنی «میزان تأثیا های

سال هفدهم

ا عوامرل برا بیتفراوتی کارکنران

چگونه است؟» باید گفت ،با توجه به نتای جدو  1تمرامی مقرادیا آمرارۀ  tبیشرتا ا 8/11
است که نمایانگا معناداربودن تأثیا تمامی سا ههای باون ا برا سرا ۀ درون ای مرد اسرت.
همچنین مقادیا ضاای

استانداردشده بار عاملی حاکی ا ایرن م لر

سا مانی ،شیلی ،فادی و مدیایتی بهتاتیر

اسرت کره متییاهرای

بره میرزان  2/11 ،2/51 ،2/59و  2/15درصرد ا

تیییاات متییا بیتفاوتی سا مانی را تریین میکنند.
جدول  -8بررسی تأثیر عوامل چهارگانه بر بیتفاوتی سازمانی کارکنان
ضریب مسیر

آمارۀ T

عامل فادی ← بیتفاوتی سا مانی

2/11

1/87

عامل سا مانی ← بیتفاوتی سا مانی

2/59

89/11

عامل شیلی ← بیتفاوتی سا مانی

2/51

84/81

عامل مدیایتی← بیتفاوتی سا مانی

2/15

1/18

در پاسخ به سؤا سوم تحقیق یعنی «اولویتبنردی عوامرل بیتفراوتی در میران کارکنران
شاکت بان من قهای خااسان چگونه است؟» باید گفت طرق جدو  ، 1نتای آ مون فایردمن
بهمنخور تعیین اولویت های

ا عوامل بی تفاوتی در میان کارکنران بران من قرهای خااسران

نشان میدهد که مجیور کای )

( محاسرهشده باای عوامل با توجه به درجرۀ آ ادی  81در

س ح تشخیص  2/24معنادار است؛ بدینتاتی

فراض صرفا آمراری مرنریبرا یکسرانبرودن

میانگین رترهها با احتما  14درصد رد میشود.
جدول  -9میانگین رتبههای عوامل فرعی بیتفاوتی سازمانی
رتبه

او
دوم

عوامل

ضع

و ناکارآمدی نخام ار شیابی عملکاد کارکنان
ادراک بیعدالتی

میانگین رتبه

88/12
88/41

شمارة دوم
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رتبه

سوم

عوامل

میانگین رتبه

مدیاان در مهارتهای ارتراطی

88/47

چهارم

ضع

در سیست انتصابات و ارتقا

88/59

پنج

بیتوجهی به مسائل رفاهی کارکنان

82/11

شش

فقدان فاهنگ یادگیای

82/11

هفت

استاس شیلی

82/41

هشت

بیعلاقگی به کار

82/44

نه

اهداف مره

82/82

ده

عدم معنیداری کار

1/77

یا ده

انتقا بیتفاوتی به محیط کار

1/71

دوا ده

عدم درک چش اندا سا مان

1/74

سیزده

عدم فاصت مشارکت در تصمی گیای

1/45

چهارده

عدم همسویی بین اهداف سا مان و اهداف فاد

1/11

پانزده

نامناس بودن روشهای مدیایتی

1/81

شانزده

بیانگیزهبودن ساپاست

1/29

هفده

عدم تشویق به ابتکار عمل

1/11

هجده
نو ده

ضع

901

1/27

ساعات کار طولانی و غیامنع

7/19

پاهیز ا باخوردهای اجتماعی سال در محیط کار
Chi-Square =151/871 DF =81 Sig =2/222 N= 188

با توجه به نتای منردرج در جردو  1ملاحخره میشرود کره ضرع

و ناکارآمردی نخرام

ار شیابی عملکاد کارکنان مه تاین عامل بی تفاوتی سا مانی قلمداد میشود .همچنین ادراک
بیعدالتی و ضع

مدیاان در مهارتهای ارتراطی دومین و سومین عامل در باو این پدیدۀ

سا مانی محسو

می شوند .سایا عوامل بااساس میانگین رترهها در جایگاههای بعردی قراار

دارند.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

برریاطمینانرری به آینده و تیییررا و تحو ت محی ی بقای سا مانهای اماو ی را به خ ا
انداخته است .در این شاایط ،ضاوری است سا مانها توانایی کنارآمدن با تیییاات مرداوم و
غیامنتخاه را داشته باشند .ا سوی دیگا ،اعضای سا مان نقشری تعیرینکننرده در ترا آوری
سا مان ایفا میکنند و س ح تا آوری سا مان ا انگیزۀ آنران ترأثیا میپرییاد .ا مهر تراین
مسائل منابع انسانی که در این عصا م ا میشود ،بریتفراوتی سرا مانی کارکنران برهعنوان
مانعی در مسیا تا آوری کارکنان و سرا مان اسرت؛ بنرابااین ا طایرق مردیایت بیتفراوتی
کارکنان میتوان باعث ارتقای تا آوری سا مان و حفظ عملکاد اثابخش در مقابرل شراایط
متییا بیاونی شد.
با توجه به یافتههای تحقیق دربارۀ ضع

و ناکارآمدی نخام ار شیابی عملکاد باید اشاره

کاد که ار یابی عملکاد اثابخش کارکنان در شاکتهای دولتی بهدلیل انع افناپرییای لرا م
در سیست جراان خدمت با چالشهای جدی مواجه اسرت .شراکتهای بران نیرز برهعنروان
شاکتهایی با ساختار دولتی درگیا این حقایق ناخوشرایند هسرتند و طرا ریرزی و اجراای
اثابخش سیست ار یابی عملکاد در آنها به دلایلی نخیا استفاده ا سیست ار یرابی عملکراد
باای تامی حقون با توجه به اقتصاد متورم ایاان ،بی اعتمرادی کارکنران بره سیسرت ار یرابی
موجود و غیاه با چالشهای جردی فااوانری مواجره اسرت؛ ا ایرنرو ،بایرد دربرارۀ ار یرابی
عملکاد مناس

در شاکت و اتصا آن به پاداخت ها تمهیداتی اندیشیده شود .در این راستا،

جایگزینی روش مدیایت عملکاد به جای ار یابی عملکاد و طااحی نخام مردیایت عملکراد
منابع انسانی با تأکید با تا آوری کارکنان پیشنهاد میشود.
انصاف و عدالت درکشده توسط کارکنان نقرش انگیزشری مهمری را در کرار و مردیایت
بیتفاوتی ایفا میکند ( ابوالفضلی ،یوسفی سعیدآبادی وفلا  ،1281 ،ص .)11 .فرادی کره ا
رفتارهای سا مان عدالت را ادراک کند ،نگاش مثرتتای به عال دوستان دارد و بریتفراوتی

شمارة دوم
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کمتای را تجابه میکند (رضایی و همکاران ،1212 ،ص .)7 .در این راستا به مدیاان پیشنهاد
میشود تا در باخورد با کارکنان به همرۀ ابعراد عردالت سرا مانی توجره داشرته باشرند و برا
گستاش و تاوی عدالت در سا مان در جهت کاهش بیتفاوتی سا مانی اقردام کننرد .بهررود

سیست های ا ر یابی عملکراد ،حقرون و پراداش ،توجره بیشرتا بره مسرائل رفراه شخصری و
خانوادگی کارکنان و استفاده ا بستههای منع

کاری ا جمله مواردی هسرتند کره ضرمن

اثاپییای ا مهارت مدیاان برا بهررود سیسرت انگیرزش ،موجر

خلاقانهتاشردن سرا مان و

بهتاشدن ادراک عدالت سا مانی کارکنان و درنهایت مردیایت بیتفراوتی سرا مانی کارکنران
میشوند (کشاور حقیقی ،8918 ،ص.)819 .
بااساس یافتههای تحقیق دربارۀ ضع

مدیاان در مهارتهای ارتراطی بهعنوان مه تراین

عامل بیتفاوتی سا مانی کارکنان باید اشاره کاد که مهارت هرای مردیایتی ابرزار مردیاان در
اثاگیاری با رفتار سا مانی و کنتا رفتار کارکنان مجموعۀ خویش اسرت و لا مرۀ مردیایت
بیتفاوتی سا مانی است (سرید نقوی و کشراور حقیقری ،8912 ،ص .)82 .تسرلط کامرل برا
مهارت های ارتراطی یابنای موفقیت و کارایی مشاغل مدیایتی است .در این راستا ،تقویرت
مهارتهای ارتراطی ا طایق باگرزاری دورههرای آمو شری مهارتهرای کلرامی-نوشرتاری،
آمو شهایی مرتنی با هوش میانفادی (اجتماعی) و هیجانی با مشارکت روانشناسران براای
مدیاان و کارکنان شاکت و همچنین ار یابی قابلیتهای هوشی و مهارتهای ارتراطی افرااد
در گزینش مدیاان و کارکنان پیشنهاد میشود (آتشین ،علیایی و سپاهی ،8917 ،ص.)7 .
ا دیگا عواملی که نقش مهمی در باو پدیدۀ بیتفاوتی سرا مانی ایفرا مریکنرد ،فقردان
سیست های شایسته سالاری ناشی ا شاایط مدیایتی ضعی

و بانامهریرزی نامناسر

توسرط

مدیاان سا مانی است (احمدی و رفیعی ،1284 ،ص .)811 .فقدان شایستهسرالاری ،یکری ا
مه تاین علل باو بیتفاوتی در بین عوامل مدیایتی به شرمار مریآیرد (جهانشراهی،8911 ،
ص .) 7 .وجود مسیاهای شفاف کارراهه ای در سا مان و توجه به شایستگی و قابلیت فرادی
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کارکنران در پسرتها رونرد پیشرگیاانۀ مناسرری براای جلروگیای ا

بیتفاوتی است (شکاری و همکاران ،8914 ،ص ،71 .به نقل ا رائیجی.)8917 ،
بااساس تحقیقات ،فاهنرگ سرا مانی برا تمرام جنررههای سرا مان و وظرای

مردیایت،

چگونگی هدایت کارکنان ،هدفها ،ابزارها و روشهای کاری انگیزش ،رضایت ،خلاقیرت و
نوآوری تأثیا میگیارد ( ارعی متین ،8912 ،ص .)914 .باای ایجاد و حفظ انگیرزه در افرااد
لا م است فاهنگی در سا مان حاک باشد که در آن هیچ فادی به خراطا موفقنشردن مقصرا
قلمداد نشود .باید اشتراهات را مشخص کراد و سرپس ا آن هرا در جهرت افرزایش احتمرا
موفقیت در آینده استفاده کاد.
با توجه به تأثیاات منفیای که استاس با نتای سا مانی نخیرا غیررت ،فاسرودگی شریلی
و ...وارد میکند (سجادی ،رمضان ،سنجقی و تاجآبادی ،8911 ،ص ،)7 .توصیه میشود عوامرل
اصلی مدیایت استاس شیلی بهمنخور بهرود وضعیت استاس کارکنران شناسرایی و واکراوی
شوند.
بااساس نتای تحقیق ،به کارگماردن افااد در مشاغلی که علاقۀ چندانی بره آنهرا ندارنرد،
بهتدری به فاسودگی شیلی و درنهایت بیتفاوتی منجا میشود (مهرداد ،8911 ،ص.)981 .
یکی ا پایههای اصلی انگیزش ،ایجاد سیستمی توسرط مردیا اسرت کره سرا نده باشرد (نره
با دارنده) و در آن افااد بتوانند وظای

خود را به نحو نیکو انجام دهند .مدیاان باید قوتها

و ضع های کارکنان خود را شناسایی کنند و سپس مسئولیتهایی به آنها محو کننرد کره
بتوانند ضمن بهاهباداری ا این قوتها و پاداختن به کارهای مورد علاقه ،نیا هرای سرا مان
را تأمین کنند (هلا ،8919 ،ص.)81 .
با توجه به یافتههای تحقیق دربارۀ عدم معنیداری کار میتوان گفت که وجود سه ویژگی
در ی

نوع کار شامل تنوع شیلی ،هویت شیلی و اهمیت وظیفه دارای تأثیا مستقی و منفی

با بیتفاوتی سا مانی اسرت (شرائمی بزرکری ،ابرزری و مؤیردی ،8919 ،ص )11 .و باعرث
معنیداری کار مزبور میشرود (رابینرز ،8911 ،ص)999 .؛ بنرابااین در ایرن راسرتا ،سرنجش
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ویژگیهای مشاغل و بهرود وضعیت فعلی ها شریل در راب ره برا ایرن ویژگریهرا برهمنخور
غنیکادن شیل و افزایش ظافیت انگیزشی بالقوه توصیه میشود  .طااحی مجردد مشراغل ا
جمله پیشنهادهای مفید باای بالا بادن س ح ویژگیهای شریلی اسرت (عرردالمنافی ،خردامی
باوجنی ،رحیمیان ،شیاوانی و نصیاینژاد ،8914 ،ص.)88 .
با توجه به نتای تحقیق ،یکی ا راههای حل مسئلۀ انتقا بیتفاوتی به محیط کرار ،دقرت
در انتخا

و جی

افااد ا طایق اعما روشهای صحیح و مؤثا انتخا

بهویژه اسرتفاده ا

مصاحره است؛ بهگونهایکه افااد بیتفاوت یا مستعد بیتفاوتی فاصت دسرتیابی بره مشراغل
سا مانی را کمتا پیدا کنند .همچنین راهکارهای تنریهی به نحوی که احتمرا شناسرایی و بره
ترع آن جایمۀ کارکنان بی تفاوت افزایش یابد (نه به صورت ثابت) ،باعث کاهش انجامنشدن
کار درست ا جان

کارکنان بیتفاوت خواهد شد .جایمۀ کارکنان بیتفاوت بایرد ترابعی ا

ک کاری و نقص در امور باشد؛ در این صورت حتی اگا کارکنان بیتفاوت ریس پرییا هر
باشند ،جایمهها اثا مثرت خود را با کراهش میرزان بیتفراوتی سرا مانی خواهنرد گیاشرت
(حصاری ،8911 ،ص.)41 .
با طرق نتای تحقیق میتوان بیان کاد که داشتن چش اندا و اهداف کاملاً مشخص باای
موفقیت ها سا مان ضاوری است (کفی ،1221 ،ص .) 85 .باای جلوگیای ا باو بیتفاوتی
به مدیاان بهعنوان منعکسکنندۀ اهداف عالی سا مان توصریه می شرود بره کارکنران خرود در
ایجاد نگاشی کلی ا رسالت س ا مان کم

کنند .علاوه با این ،اهرداف نیرز بایرد برهوضرو

درک شوند (رابینز ،8915 ،ص .)891 .کارمندان باید هردف اصرلی خرود و همچنرین آنچره
سا مان درنهایت باای دستیابی به آن تلاش میکند را بدانند .اگا هرا فرادی در یر

جهرت

یکسان فعالیت کند ،ابهام ا بین میرود و احتما اندک وجود دارد که کارکنران بریتفراوت
شوند (کفی ،1221 ،8ص.)85 .
1. Keefe
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یکی ا راه های دستیابی به کارکنان متعهد و باانگیزه ،تجدیردنخا در سراختار سرا مانی و
اعما تیییاات در ابعاد ساختاری است که رسمیت ،پیچیردگی و تماکرز را شرامل مریشرود
(داورپناه و هویدا ،8917 ،ص .)98 .تماکز اختیار تصمی گیرای در سر و بالرای مردیایت
سا مان و فااه نشدن فاصت باای مشارکت کارکنان در تصرمی گیرایهرا باعرث مریشرود
کارکنان تمایل و اعتقادی به تصمی های اتخاذشده نداشته باشند و با بیاعتنایی آنها را اجراا
کنند  .مشارکت در تصمی گیای ها باعث خواهرد شرد کره انگیرزش و رضرایت شریلی فراد،
با دهی و تعهد وی به کار افزایش یابد (رابینز ،8977 ،ص.)511 .
یکی ا راههایی که رهرا اثابخش بهواس ۀ آن میتواند مقاصد و هدفهای فرادی را بره
هدفهای سا مانی نزدی تا کند و شکاف میان هدفهای فادی و سا مانی را پا کند ،ایجاد
وفاداری به خود ،در بین یادستان است .باای این کار ،او سخنگوی پانفوذ آنان در دسرتگاه
عالی مدیایت میشود  .در این صورت رهرا ا حیث باقااری ارتراط برا یادسرتان و تفهری
هدفهای سا مانی به آنان مشکلی ندارد و باای افااد یانخا وی دشوار نیست کره پرییاش
آن هدفها را به تحقق و ارضای نیا های شخصی خرود مابروط کننرد (هاسری و بلانچرارد،
 ،8911ص.)815 .
یکی ا دلایل دیگا بیتفاوتی سرا مانی کارکنران ،ناکرافی یرا نامناسر برودن روشهرای
مدیایتی است ( ند کایمی ،پاورش ،فراحرخش ،کراظمی و نیر پری ،8911 ،ص .)848 .نترای
نشان میدهد که با ارتقای مؤلفههای سر

مدیایت د ر سا مان با میرزان انگیرزش سرا مانی

کارکنان افزوده مریشرود (براقی نصراآبادی و میا اپروری ،8915 ،ص .)99 .در ایرن راسرتا،
باگزاری دورههای آمو شی و آشناسا ی مدیاان با مفهوم رهررای موثرق( 8اصریل) برهعنروان
راهی باای ا بینبادن بیتفاوتی و ایجاد انگیزه در کارکنان توصیه مریشرود ( نرد کایمری و
همکاران ،8911 ،ص .)841 .مدیاان دارای رهرای موثق بهعنوان ی

الگوی رفتاری که هر
1. Authentic Leadership
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ا ظافیتهای روان شناختی و جو رفتاری مثرت نشئت میگیاد و ه با آن تأثیا میگیارد ،با
کم

به کارکنان باای یافتن معنی در کار ،سر

افزایش خوش بینی و خَلرق روابرط شرفاف،

اعتمادسا ی ،تقویت و تاوی جو اخلاقی مثرت میشوند ( نرد کایمری و همکراران،8911 ،
ص.)819 .
نخا به اینکه مدیاان کلید بهرود کیفیت و بهاه وری سا مان به حسا
ا دید کارکنان هدفدار و با انگیزه به حسا

میآیند ،چناچه آنان

آیند و خود نیز این اما را باور کننرد ،انگیرزش

دیگاان امکانپییا میشود؛ در غیا این صورت اگا نتوانند شور و شون کار را در خود نرده
نگه دارند ،بدون تادید در ندهکادن شور و شون در یادسرتان خرود نراتوان خواهنرد برود
(سعیدیکیا و اعتمادی ،8919 ،ص.)92 .
نشان دادن ابتکار عمل ا سوی کارکنان یکی ا علائ مسرل بالرابودن سر ح انگیرزش در
محیط کار است؛ بنابااین تاحدامکان باید به افااد فاصت داد ترا ا ابتکرار عمرل و خلاقیرت
خود در انجامدادن امور استفاده کنند (هلا ،8919 ،ص .)92 .به عقیردۀ اسرتالارد ( ،)1282در
صورتی که محیط کار عاری ا تعاملات اجتماعی سال باشد ،نرهتنهرا برا سرلامت جسرمی و
روانی افاادف بلکه با عملکاد آنان نیز تأثیا منفی خواهد داشت .در این راستا ،توجه به پرن
ویژگی گشودگی ،8همدلی ،1حمایتگای ،9مثرتگاایی 5و تساوی 4بهمنخور افرزایش اثابخشری
ارتراطات میانفادی و کنار دن بیتفاوتی در محیط کار ا اهمیت ویرژهای باخروردار اسرت
(فاهنگی ،8914 ،ص.)888 .
ها تحقیق بنا با ماهیت ،موضروع بارسیشرده و روش کرار خرود محردودیتهایی دارد.
محدودیتهایی نیز در روند انجام این پژوهش وجود داشته است که ا جملره مریتروان بره
1. Openness
2. Empathy
3. Supportiveness
4. Positiveness
5. Equality
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اجاای مانرا م العۀ دلفی اشاره کاد .یافتههای این پژوهش به درک عوامرل مهر بیتفراوتی
سا مانی کارکنان بهعنوان یکی ا متییاهای تأثیاگیار با ترا آوری کارکنران و متعاقر
سا مان کم

آن،

میکند.
کتابنامه

 .8آتشین ،م ،.علیایی ،. ،و سپاهی ،ن .)8917( .بارسری ترأثیا هوشهرای چندگانره برا مهارتهرای

ارتراطی مدیاان (م العه موردی شاکت بان من قهای خااسان) .مقالۀ ارائهشده در سری و سرومین
کنفاانس بینالمللی بان و ششمین کنفاانس فناوری نانو در صنعت بان ،تهاان ،پژوهشگاه نیاو.
 .1افشانی ،س .ع ،.نوریان ،م ،.و جواهاچیان ،ن .)8915( .ماجع کاربادی  .SPSSتهاان بیشه.
 .9اندام ،ر ،.و طراهای .)8911( . ،طااحری مرد پیشبینری بیتفراوتی سرا مانی بااسراس عردالت
سررا مانی ،تعهررد سررا مانی و رضررایت شرریلی (مررورد م العرره معلمرران ن تابیررت برردنی اسررتان
الرا ) .م العات آمو شی و آمو شگاهی.819-184 ،)1(1 ،
 .5ایزدی .)8911( . ،شناسایی مؤلفههای مؤثا در کاهش تا آوری سا مانها در شاایط بحاانری برا

استفاده ا مد تحلیل سلسله مااترى (م العۀ موردی سا مان آتش نشانی شهاستان آمل) .فصرلنامه
دانش پیشگیای و مدیایت بحاان.927-981 ،)5(7 ،
 .4بابایی فارسانی ،م ،.و حسنیمقدم ،ص .)8911( .ارائه الگوی اندیشه ور ی با محوریت دیدگاههای

مقام معخ رهرای رویکاد آمیخته (نمونه پژوهش دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام) .فصلنامه
مدیایت راهرادی دانش سا مانی.14-828 ،)1(9 ،
 .1باقی نصاآبادی ،ع ،.و میا ا پوری ،ج .)8915( .بارسی تأثیا سر

مدیایت برا انگیرزش سرا مانی

(مورد پژوهش مااکز پژوهشی دینی استان ق ) .مدیایت فاهنگی.99-51 ،)11(1 ،
 .7جمشیدی ،م ،.و بخشی ،ن .)8911( .ا بیتوجهی تا بیتفراوتی تریرین تئوریر

مسرئلۀ بیتفراوتی

سا مانی .مقالۀ ارائهشده در همایش چالشهای مدیایت و رهرای در سا مانهای ایاانری ،دانشرگاه
آ اد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،اصفهان .

 .1جهانشاهی ،م .)8911( .بیتفاوتی سا مانی بارسی نشانهها ،علل و پیامدها به روش گااندد تئوری.
مقالۀ ارائهشده در هشتمین کنفاانس بینالمللی مدیایت ،گاوه پژوهشی آریانا ،تهاان.

انگيزش کارکنان بهعنوان راهبردی برای ارتقای ...

شمارة دوم

931

 .1الحسینی المدرسی ،س .م ،.و فیاو کوهی بان آبادی ،م .)8911( .تحلیل راب ۀ تا آوری برا ابعراد
عجینشدن با شیل .م العات مدیایت (بهرود و تحو ).8-15 ،)19(14 ،
 .82حصاری ،م .ر .)8911( .نقش مدیاان در اصلا رفتار کارکنان بری تفراوت سرا مان برا اسرتفاده ا
رهیافت تئوری با یها .تحقیق در عملیات در کاربادهای آن.48-41 ،)1(82 .
 .88داناییفاد ،. ،حسرن اده ،ع .ر ،.و سرالاریه ،ن .)8911( .طااحری سرنجه انردا هگیرای بیتفراوتی
سا مانی پژوهش تاکیری .دو فصلنامه اندیشه مدیایت راهرادی .71-11 ،)1(5 ،

 .81داناییفاد ،. ،و اسلامی ،آ .)8912( .کارباد استااتژی پژوهشی نخایۀ دادهبنیراد در عمرل سراخت
نخایه بیتفاوتی سا مانی .تهاان انتشارات دانشگاه امام صادن.
 .89داورپناه ،س .ه ،.و هویدا ،ر .)8917( .بارسی راب ۀ میان ساختار سرا مانی برا بیتفراوتی سرا مانی
کارکنان (مورد م العه کارکنان دانشگاه اصفهان) .فصلنامه توسعه مدیایت منابع انسانی و پشتیرانی،
.84-91 ،)51(89
 .85داوری ،ع ،.و رضا اده ،آ .)8911( .مد سا ی معادلرات سراختاری برا نررام افررزار  .PLSتهراان
سا مان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .84رابینز ،ا .پ .)8977( .رفتارسا مانی مفاهی  ،نخایرهها ،کاربادهرا (ع .پارسرائیان ،و س .م .اعاابری،
متاجمان) .تهاان دفتا پژوهشهای فاهنگی.
 .81رابینز ،ا .پ .)8915( .اصو رفتارسا مانی (م .حقیقی ،متاج ) .تهاان انتشارات پادینا.
 .87رابینز ،ا .پ .)8911( .مرانی رفتارسا مانی (تاجمه علی پارسائیان و سرید محمرد اعاابری) .تهراان
دفتا پژوهشهای فاهنگی.
 .81رحمانی ،ع ،.و یرای نرژاد ،ر ،.احمردی نیرا ،. ،و رضرائیان ،م .)8911( .مررانی روششرناختی و
ماور روایی .مجله دانشرگاه علروم پزشرکی رفسرنجان-491 ،)4(81 .

کاربادهای روش دلفی ی
.484

 .81ارعی رباط ،فاطمه .)8919( .بارسی تأثیا استاس شیلی و بیتفاوتی سا مانی با عملکاد کارکنان
م العۀ موردی شع

بان

سپه خااسان شمالی (پایاننامره منتشانشردۀ کارشناسیارشرد) .دانشرگاه

علامه طراطرائی ،تهاان ،ایاان.
 .12ارعی متین .)8912( . ،مدیایت رفتار سا مانی پیشافته (چاپ دوم) .تهاان نشا آگه.
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پری ،ایراج.)8911( .

بارسی راب ۀ میان رهرای موثق و بیتفاوتی سا مانی با نقش میانجی توانمندسا ی روانشرناختی در

میان معلمان .فصلنامه علمی  -پژوهشی تعلی و تابیت.857-811 ،)9(94 .
 .11سجادی ،هاا بیگ  .رمضان ،مجید .سنجقی ،محمد ابااهی  .تاج آبرادی ،حسرین .)8911( .طااحری
الگوی مدیایت استاس شیلی ا دیدگاه اسلامی .م العات راهرادی بسی .4-11 ،)14(11 ،
 .19سعیدی کیا ،مهدی و اعتمادی ،بهارک .)8919( .اصو ساپاستی .تهاان انتشارات آها.

 .15سید نقوی ،م .ع ،.و کشاور حقیقی ،م .)8912( .مدیایت بیتفراوتی سرا مانی کارکنران .فصرلنامه
منابع انسانی ناجا.8-84 ،)11(1 ،
 .14شائمی با کی ،ع ،.ابزری ،م ،.و مؤیدی .)8919( . ،تحلیرل ترأثیا ابعراد مرد ویژگیهرای شریلی
هاکمن و اولدهام با بیتفاوتی سرا مانی کارکنران (مرورد م العره شراکت گرا اسرتان اصرفهان).
م العات رفتار سا مانی.11-881 ،)9(9 ،
 .11شکاری ،غ .ع ،.علیایی ،. ،و خیاخواه ،م .)8914( .عوامل مؤثا با بری تفراوتی سرا مانی (م العره

موردی شاکت بان من قهای خااسان) .خط مشی گیاری عمومی در مردیایت (رسرالت مردیایت
دولتی).78-18 ،)11( 7 ،

 .17طریری ،س .ج ،.ملکی ،م .ر ،.و دلگشایی .)8911( . ،تدوین پایان نامه ،رساله ،طرا پژوهشری و
مقاله علمی .تهاان انتشارات فادوس.
 .11عردالمنافی ،س ،.خدامی باوجنی ،د ،.رحیمیان ،ی ،.شیاوانی ،م .ر ،.و نصیای نرژاد ،م .ر.)8914( .
تأثیا ویژگیهای شیلی با بیتفاوتی سا مانی کارکنان مااکز آمو ش فنی و حافهای استان اصرفهان.

مقالۀ ارائهشده در پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهرارت آمرو ی و اشرتیا ،
سا مان آمو ش فنی و حافهای کشور ،تهاان.
 .11عردالهی ،م ،.موسوی ،م ،.احمدی ،ع .ا ،.و امیاخانی ،ا .)8911( . .طااحی و تریین مد بیتفاوتی
منابع انسانی سا مانهای دولتری در مسریا تحقرق الگروی اقتصراد مقراومتی برا کاربسرت رویکراد
مدلسا ی ساختاری تفسیای .م العات راهرادی بسی .877-124 ،)77(12 ،
 .92فاهنگی ،ع .ا .)8914( .ارتراطات انسانی (جلد او ) .تهاان مؤسسه خدمات فاهنگی رسا.
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 .98قادری ،س .ن .)8919( .راب ره عردالت سرا مانی برا بیتفراوتی سرا مانی کارکنران اداره ور ش و
جوانان استان کهگلویه و بویااحمد (پایاننامۀ منتشانشدۀ کارشناسیارشد) .مؤسسه آمرو ش عرالی
غیا انتفاعی و غیا دولتی شما (دانشگاه شما ).
 .91قنرای ،س ،.ندی ،خ ،.و امانی ،س .)8911( .راب ه جامعهپییای سا مانی و بیتفاوتی سا مانی در
پاستاران .فصلنامه مدیایت پاستاری 9(1 ،و .1-81 ،)5
 .99کشاور حقیقی ،م .)8918( .ارائه الگوی مدیایت بیتفاوتی سا مانی کارکنان (مرورد م العره یر
بان

خصوصی) .دوفصلنامه پژوهشهای مدیایت منابع انسانی.819-121 ،)1(5 ،

 .95گلوردی ،م .)8911( .تا آوری ملی مراوری برا ادبیرات تحقیرق .فصرلنامه م العرات راهررادی
سیاستگیاری عمومی.119-982 ،)14(7 ،
 .94محمرردی شررهاودی ،. ،رحرری نیررا ،ف ،.ملرر

اده ،غ .ر ،.و خوراکیرران ،ع .)8917( .پیامرردهای

روانشناختی و غیاروانشناختی تا آوری سرا مانی تاغی کننردههایی براای حاکرت بره سرمت
تا آورشدن سا مانها .پژوهشنامۀ روانشناسی مثرت.19-71 ،)8(5 .
 .91ماادی ،ش ،.و سلیمانی ،ت .)8917( .بارسی راب ه بین مهارتهای مدیایت مان با اسرتاسهرای
شیلی و بیتفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .مجله سلامت و بهداشت-474 ،)4(1 ،
.414
 .97ماادی ،م ،.حمیدی . ،ر ،.و اسکندری ،آ .)8911( .واکراوی راب ره بیتفراوتی سرا مانی ،عردالت
سا مانی و تعلق سا مانی در بین کتابداران و کارکنان سرا مان کتابخانرهها ،مو ههرا و ماکرز اسرناد
آستان قدس رضوی .کتابداری و اطلاع رسانی.4-17 ،)8(19 ،
 .91منصوریکیا ،م ،.شفیع اده ،. ،و سلیمانی ،ن .)8911( .طااحی الگوی مدیایت بیتفاوتی سرا مانی
معلمان دورۀ دوم متوس ۀ شها تهاان .مدیایت مدرسه.155-117 ،)5(1 ،
 .91مهداد ،ع .)8911( .روانشناسی صنعتی و سا مانی .تهاان انتشارات جنگل.
 .52هاسی ،پ ،.و بلانچارد ،ک .)8911( .مدیایت رفتار سا مانی کارباد منرابع انسرانی (ع .علاقرهبنرد،
متاج ) .تهاان انتشارات امیاکریا.
 .58هلا ،ر .)8919( .مدیایت انگیزش (خ .ابیلی و س .علیمیا ایی ،متاجمان) .تهاان سارگل.
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