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رابطه تعهد سازماني ،درک از فضيلت سازماني و تعللورزي در کار
با توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي
اکبر اعتباريان خوراسگاني -1مجتبي چنگيزي محمدي

2

چکيده
زمينه:بنياد مسکن انقالب اسالمي نهادي است حکومتي که اکثريت مشتريان و اربابرجوع آن از اقشار محروم و
آسيبپذير روستايي ميباشد که عمده فعاليت خود را در روستاها ،مناطق آسيبديده از سوانح طبيعي و مناطق محروم
شهري به انجام ميرساند .بيشک انتظار اين قشر از جامعه را نميتوان در چارچوب خاص مقررات اداري برآورد
نمود و نياز به نهادي است که پرسنل آن از تعهد سازماني و درک از فضيلت سازماني باال و همچنين کمترين
اهمالکاري در کار برخوردار باشند .هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين متغيرهاي تعهد سازماني ،درک از فضيلت
سازماني و تعللورزي در کار با توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي بود.
روش تحقيق:از نظر نوع تحقيق؛ کاربردي و از نظر ماهيت؛ توصيفي -همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش،
تمامي کارکنان ديپلم به باالي بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان بودند .از ابزار پرسشنامه و آزمونهاي
کولموگروف -اسميرنوف وضريب همبستگي پيرسون براي جمعآوري و تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد.
يافتهها:بين هر سه متغير؛ فضيلت سازماني ،تعهد سازماني و تعللورزي در کار کارکنان رابطه معنيداري وجود داشت.
با بررسي متغيرهاي جمعيتشناختي در ميزان و نوع رابطه متغيرهاي تحقيق ،نتيجه مشابه حاصل گرديد و تنها متغير
تحصيالت باعث معنيدار نشدن رابطه بين فضيلت سازماني و تعللورزي در کار گرديد .نتايج بررسي رابطه بين ابعاد
متغيرها نيز نشان داد که فضيلت سازماني و بعد خوشبيني -اعتماد -همدردي با تعهد مستمر رابطه معنيداري ندارند
و همين نتيجه با اعمال متغيرهاي جمعيتشناختي بهعنوان متغير تعديلکننده مشاهده گرديد .در بررسي رابطه
تعللورزي با ابعاد تعهد سازماني نيز مشاهده شد که بين تعهد عاطفي و مستمر با تعللورزي رابطه معنيداري وجود
دارد که اين نتيجه با اعمال متغيرهاي جمعيتشناختي نيز مشاهده گرديد و تنها دو متغير سن و تحصيالت منجر به از
بين رفتن رابطه تعهد عاطفي و تعللورزي گرديدهاند .درنهايت در رابطه تعللورزي در کار و فضيلت سازماني مشاهده
شد که هر دو بعد فضيلت سازماني با تعللورزي رابطه معنيداري دارند و همانند قبل تنها متغير تحصيالت باعث
معنيدار نشدن رابطه بين ابعاد فضيلت سازماني و تعللورزي در کار گرديد.
نتيجهگيري :بهمنظور کاهش تعللورزي در کار کارکنان بايد اقداماتي را جهت افزايش درک از فضيلت سازماني و
تعهد سازماني کارکنان اتخاذ نمود که يکي از اين اقدامات ميتواند روش آموزش از طريق سرايت عملکرد باشد.
واژگان کليدي :فضيلت سازماني ،تعهد سازماني ،تعللورزي در کار ،متغيرهاي جمعيتشناختي
 1استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) etebarian@ymail.com
 2کارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)
( changizym@yahoo.comمسئول مکاتبات)
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معتقدند سازمانشان از آنان حمايت ميکند ،تمايل پيدا

مقدمه
در گذشته هنگام ارزيابي عملکرد افراد ،رفتارهايي

ميکنند که به سازمان تعهد عاطفي داشته باشند.

که در شرح شغل و شرايط احراز شغل از فرد انتظار

آنهايي که ميبينندسرمايهگذاري اساسي براي سازمان

ميرفت مورد سنجش قرار ميگرفت؛ اما امروز هر

کردهاند و در صورت ترک آن سرمايهشان به خطر

فتارهايي فراتر از نقش تجويز شده مدنظر قرار

ميافتد ،نسبت به سازمان تعهد مستمر پيدا ميکنند.

1

آنهايي که فکر ميکنند از آنان وفاداري مورد انتظار

افراد در سازمان توجه ميشد (کاسترو ،آرماريو و

است ،تعهد تکليفي را پي ميگيرند (ميير ،استنلي و

ميگيرد .در گذشته اغلب به عملکرد درون نقشي

رويز )27 ،2004 ،2اما ازدههي  ،1980صاحب نظران
مديريت بين عملکرد درون نقشي و فرانقشي 3تفاوت
قائل شدند (تارنيپسيد و رسولي.)23 ،2005 ،4

6

هرسکويچ .)2002 ،
يکي ديگر از رفتارهاي فرا نقشي در سازمان،
فضيلت سازماني 7ميباشد که اخيراً به دليل نقش مؤثر
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ميير و آلن )1997( 5معتقدند که يکي از

آندر سازمانها و باألخص تأثير آن برروي عملکرد

عملکردهاي فرانقشي که امروزه در سازمانها از آن ياد

کارکنان ،مورد توجه قرار گرفته است .فضيلت در

ميشود ،تعهد سازماني است که منعکسکننده تعهد

سازمانها به معني ايجاد ،ترويج ،حمايت و پرورش

افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازماني ميباشد.

رفتارها ،عادتها ،اعمال و تمايالت رفيع و متعالي از

تعهد سازماني؛ يکي دانستن خود با سازمان ،وفاداري

قبيل انسانيت ،صداقت ،بخشش ،اعتماد و وفاداري در

نسبت به سازمان و اهداف آن است .ميير و آلن

سطح فردي و جمعي در يک سازمان است (رگو و

( )1997تعهد سازماني را نگرش يا تمايلي در فرد

ديگران)2011 ،8؛ بنابر اين هرگونه اعمال فردي،

ميدانند که بر اساس آن فرد براي ادامه کار و خدمت

فعاليتهاي جمعي ،ويژگيهاي فرهنگي و يا هر

در يک سازمان احساس الزام ميکند .تعهد سازماني

فرايندي که باعث ترويج و تداوم فضيلت در يک

يک متغير مهم در درک کارکنان ميباشد که با تأثير بر

سازمان شود ميتواند منجر به فضيلت سازماني شود

عملکرد کارکنان باعث افزايش بهرهوري ،بهبود ارائه

(کامرون ،برايت و رويز.)2004 ،9

خدمات و افزايش کيفيت آن ميگردد .محققان؛ تعهد

در نقطه مقابل سربازان سازماني ،افرادي قرار دارند

سازماني را بهعنوان يک متغير مهم در فهم رفتار

که استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد

کارکنان ميدانند .بر اين اساس تعهد سازماني اثرات

مقرر را ياد نگرفتهاند .اين افراد که با عناويني مانند

بالقوه و جدي بر عملکرد سازمان دارد و به همين دليل

تعللورز ،اهمالکاري اسهلانگار شناخته ميشوند،

ناديده گرفتن آن براي سازمان زيانبار است و هزينه

انجام کارهاي درون نقشي يا کارهاي محول شده را به

زيادي را به دنبال دارد .گرچه تعاريف متعددي از تعهد

تعويق مياندازند و بنابر اين بعيد است که به رفتارهاي
10

توسط صاحبنظران ارائه شده است ،ولي اختالفنظر

فرا نقشي مبادرت ورزند .در ديدگاه اليسوکناس

در زمينهي تعريف تعهد سازماني وجود ندارد و در

( )2002تعللورزي به معني تمايل به اجتناب از

تمامي تعاريف تعهد سازماني ،سه عامل اعتقاد به

فعاليت ،واگذار کردن انجام کاربه آينده و عذرخواهي
11

اهداف و ارزشهاي سازمان ،تمايل به تالش شديد و

براي توجيه تأخير در انجام فعاليت است .دوبرين

خواست عميق ادامه عضويت در سازمان وجود دارد.

( )2004نيزدرتعريفي ساده اما گويا بر اين باور است

برداشت و استنباط درست ،نقش مهمي در شکلگيري

که به تأخير انداختن انجام کار ،بدون هيچ دليل موجه،

تعهد کارکنان سازمان ايفا ميکند ،مثالً کارکناني که

تعللورزي ناميده ميشود.
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در زمينه متغيرهاي فرانقشي مذکور تحقيقاتي به
شرح زير مشاهده گرديد:

وان اردو
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( )2003و دياز مورالز ،کوهن و
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فراري ( )2008در مطالعاتشان بر رابطه بين تعلل با

خنيفر و ديگران ( )1388تحقيقي با عنوان "بررسي

ويژگيهايي چون وظيفهشناسي ،کانون کنترل ،نظم و

رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني کارکنان در دو

انضباط و رفتارهايي چون اضطراب و افسردگي تأکيد

سازمان جهاد کشاورزي و آموزشوپرورش استان قم"

نمودهاند.

انجام دادند که نتايج تحقيق آنها بيانگر عدم وجود

رگو و ديگران ( )2011در پژوهشي ديگر با عنوان

رابطه معنيدار بين اعتماد و تعهد سازماني کارکنان در

"چگونه شادي باعث ايجاد فضيلت سازماني و روابط

دو سازمان مذکور بود.

تعهد عاطفي ميشود" نشان دادند که فضيلت در

خشوعي ( )1392با عنوان "مقايسه فضيلت
سازماني ،رفتار شهروندي سازماني و تعللورزي در

سازمان باعث ايجاد عشق و همدلي در کارکنان سازمان
ميشود.

شرکت مخابرات شهر اصفهان" صورت گرفت و

نشان ميدهد که در مورد رابطهي متغيرهاي تعهد

يافتههاي تحقيق وي نشان داد که در فضيلت سازماني

سازماني ،تعللورزي و فضيلت سازماني با ديگر

بين مقاطع تحصيلي و سوابق خدمت مختلف و در

متغيرهاي رفتاري ،تحقيقات قابلتوجهي انجام شده

رفتار شهروندي سازماني بين گروههاي سني و سوابق

است ولي در موضوع رابطه بين متغيرهاي مذکور با

خدمت مختلف تفاوت معنيداري وجود دارد؛ اما در

يکديگر ،تحقيقي توسط محقق مشاهده نگرديد .از

فضيلت سازماني تفاوتي بين جنسيتها و گروههاي

طرفي از چارچوب نظري تحقيق اين چنين پيشبيني

سني مختلف ،در رفتار شهروندي سازماني ،تفاوتي بين

ميشود که متغيرهاي مثبت رفتاري از زمره متغيرهاي

جنسيتها و مقاطع تحصيلي مختلف و در تعللورزي

فرانقشي با تعهد سازماني مرتبط ميباشند و احتماالً با

در کار تفاوتي بين جنسيتها ،مقاطع تحصيلي،

رفتارهاي ضد توليد و سوء رفتار نيز رابطهي معکوس

گروههاي سني و سوابق خدمت مختلف ،وجود ندارد.

دارند .بر اين اساس به نظر ميآيد رابطه اين متغيرها را

استيرز و پورتر )1983( 12در پژوهشي به بررسي
عوامل مؤثر بر افزايش تعهد سازماني پرداختند که نتايج

از ديدگاه نظري ميتوانبهعنوان يک مسئله قابل تحقيق
مطرح نمود.

مطالعه آنها نشان داد سه دسته عوامل؛ عوامل شخصي

بنياد مسکن انقالب اسالمينهادي است حکومتي که

(انتظارات شغلي ،قرارداد رواني ،عوامل انتخاب شغل و

اکثريت مشتريان و اربابرجوع آن از اقشار محروم و

ويژگيهاي فردي) ،عوامل سازماني (تجربيات اوليه

آسيبپذير روستايي ميباشد که عمده فعاليت خود را

کاري ،حيطه شغل ،سرپرستي ،سازگاري اهداف

در روستاها ،مناطق آسيبديده از سوانح طبيعي و

سازمان) ،عوامل غيرسازماني (دسترسي به مشاغل

مناطق محروم شهري به انجام ميرساند .بيشک انتظار

جايگزين) بر تعهد سازماني تأثيرميگذارند.

اين قشر از جامعه را نميتوان در چارچوب خاص

باميستر و اکسالين ( )2000در تحقيقي با عنوان

مقررات اداري برآورد نمود و نياز به نهادي است که

"خودکنترل ،اخالق و قدرت انسان" نشان دادند که

پرسنل آن داراي تعهد سازماني باال بوده و ميزان

فضيلت سازماني در توان اخالقي ،اراده و تحمل در

فضيلت سازماني در آن نهاد از درجه قابل قبولي

برابر دشواريها نقش به سزايي دارد.

برخوردار باشد .همزمان ميزان درک پرسنل از فضيلت
سازماني که ميتواند در هريک از پرسنل درجه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

کار با توجه به متغيرهاي جمعيتشناختي کارمندان

بررسي تحقيقات انجام شده (داخلي و خارجي)
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متفاوتي داشته باشد تأثير بسيار زيادي در عملکرد آنها

سازماني و تعللورزي در کار با توجه به نقش

در برخورد با اربابرجوع خواهد داشت .شواهد امر و

متغيرهاي جمعيتشناختي در بنياد مسکن انقالب

مطالعه اظهارنظرهاي اربابرجوع سازمان ،حکايت از

اسالمي استان اصفهان چگونه است؟

اهمالکاري پرسنل در انجام وظايف محوله و عدم
پاسخگويي سريع به خواستههايمراجعهکنندگان دارد .از

چارچوب نظري تحقيق
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طرفي بررسي پروژههاي عمراني و بازسازي مناطق

به منظور انجام تحقيق فوقمدل تحليلي پژوهش در

آسيبديده از سوانح طبيعي (مانند سيل و زلزله) که

يک جمعبندي بر اساس ترکيب مدلهاي تعهد

يکي از وظايف اصلي اين نهاد ميباشد بيانگر اين

سازماني آلن و ميير ( ،)1990فضيلت سازماني کامرون

موضوع است که درصد کمي از اين پروژهها در زمان

و ديگران ( )2004و تعللورزي در کار (اهمالکاري)

برنامهريزيشده به پايان رسيده است .بررسي اجمالي

الي ( )1986بهصورت شکل 1ترسيم گشته است .در

در کارتابلهاي پرسنل ستادي اين نهاد نيز گوياي

اين تحقيق متغيرهاي جمعيتشناختي به عنوان

نوعي تعللورزي در پاسخگويي به نامههاي اداري

متغيرهاي تعديل کننده هستند و ساير متغيرها (فضيلت

است که ميزان آن در واحدهاي مختلف و کارمندان از

سازماني ،تعهد سازماني و تعللورزي در کار) دو به دو

دامنه بسيار متفاوتي برخوردار ميباشد .لذا با توجه به

داراي نقش هاي پيشبين و مالک ميباشند .همچنين

مطالب ذکرشده،به نظر ميرسد تعللورزي بر خالف

پيشبيني ميگردد که رابطه بين متغيرهاي فضيلت

درک از فضيلت سازماني ،رابطه معکوس با تعهد

سازماني و تعهد سازماني مستقيم باشد و رابطه بين اين

سازماني داشته باشد بنابرايندر تحقيق حاضرمحقق

دو متغير با تعللورزي در کار معکوس است.

قصد دارد به بررسي اين موضوعبپردازد که رابطه بين
متغيرهاي فرانقشي تعهد سازماني ،درک از فضيلت
ويژگيهايجمعيتشناختي :


جنسيت ،سن ،تاهل،
تحصيالت ،سوابق کاري

تعهدسازماني :

تعهدسازماني :

تعهد عاطفي
تعهد مستمر
تعهد هنجاري

خوشبيني ،اعتماد،
همدردي ،انسجام،
بخشش

تعللورزيدرکار

شکل :1مدل مفهومي تحقيق (اقتباسشده از مدل تعهد سازماني آلن و ميير،1990
مدل فضيلت سازماني کامرون و ديگران  2004و تعللورزي الي )1986
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جامعه آماري تحقيق حاضر کليه کارکنان ديپلم به

فرضيههاي پژوهش
فرضيههاي اصلي:

باالي سازمان بنياد مسکن انقالب اسالمي استان

 .1بين تعهد سازماني ،درک از فضيلت سازماني و

اصفهان در سال  1393بودندکه در زمان تحقيق طبق
15

تعللورزي در کار رابطه معنيداري وجود دارد.

آمار رسمي اداره امور کارکنان استان ،تعداد  317نفر

 .2بين تعهد سازماني ،درک از فضيلت سازماني و

گزارش گرديد .تعداد حجم نمونه با استفاده از جدول

تعللورزي در کار با توجه به نقش متغيرهاي

کرجسي -مورگان برآورد شد که برابر  172به دست

جمعيتشناختي رابطه معنيداري وجود دارد.

آمدو با احتمال عدم برگشت و يا ناقص بودن
پاسخنامهها تعداد  200پرسشنامه به روش تصادفي

فرضيههاي فرعي:

ساده(قرعه کشي بر اساس کدپرسنلي) بين کارکنان با

 .1-1بين ابعاد تعهد سازماني و ابعاد درک از فضيلت
سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.

پرسشنامه برگشت که پرسشنامههاي ناقص نيز کنار

 .2-1بين ابعاد تعهد سازماني و تعللورزي در کار
رابطه معنيداري وجود دارد.

 .1-2بين ابعاد تعهد سازماني و ابعاد درک از فضيلت
سازماني

با

نقش

متغيرهاي

در اين تحقيق پرسشنامهاي با ساختار زير بود.
 ويژگيهاي

جمعيتشناختي

(جنسيت،

سن،

تحصيالت ،سوابق کاري و تأهل)
 پرسشنامه درک از فضيلت سازماني کامرون و

جمعيتشناختي رابطه معنيداري وجود دارد.

همکارانش ( )2004که شامل  15سؤال با طيف 6

 .2-2بين ابعاد تعهد سازماني و تعللورزي در کار با

گزينهاي از يک (کامالً غلط) تا شش (کامالً

توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي رابطه

درست) و ابعاد مختلف درک از فضيلت سازماني

معنيداري وجود دارد.

يعني خوشبيني -اعتماد -همدردي و انسجام-

 .3-2بين ابعاد درک از فضيلت سازماني و
تعللورزي در کار با توجه به نقش متغيرهاي
جمعيتشناختي رابطه معنيداري وجود دارد.

بخشش ميباشد.
 پرسشنامه تعهد سازماني آلن وميير ( )1990که
شامل  24سؤال با طيف  7گزينهاي از يک (کامالً
مخالفم) تا هفت (کامالً موافقم) و ابعاد مختلف

روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات
کاربردي محسوب ميشود زيرا بهقصد کاربرد نتايج

تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر
ميباشد .در اين مقياس تعدادي از سؤاالت به شيوه
معکوس نمرهگذاري ميشوند.

يافتههايش در سازمان انجام ميگردد و از نظر روش

 پرسشنامه تعللورزي عمومي الي ( )1986که

توصيفي -همبستگي است.توصيفي است زيرا؛آنچه را

شامل  20سؤال پنج گزينهاي با طيف ليکرت

که هست توصيف و تفسير ميکندو پژوهش پيمايشي؛

(هرگز ،بهندرت ،نظري ندارم ،گاهياوقات و

يک پژوهش کمي است که در آن پژوهشگربهطور

اغلباوقات) ميباشد و اين پرسشنامه زيرمقياس

روشمندي از تعداد زيادي از افراد سؤالهاي مشابهي را

ندارد .در اين مقياس نيز تعدادي از سؤاالت به

ميپرسد و سپس پاسخهاي آنان را ثبت ميکند.

شيوه معکوس نمرهگذاري ميشوند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تعللورزي در کار رابطه معنيداري وجود دارد.
توجه

گذاشته شد و در مجموع  167پرسشنامه مورد
تجزيهوتحليل قرار گرفت .ابزار جمعآوري اطالعات

 .3-1بين ابعاد درک از فضيلت سازماني و

به

مدرک تحصيلي ديپلم و باالتر توزيع گرديد181 ،

 / 16اکبر اعتباريان خوراسگاني  -مجتبي چنگيزي محمدي

جدول :1نتايج پايايي پرسشنامههاي پژوهش با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ
پرسشنامه

تعداد سؤاالت ضريب آلفاي کرونباخ ضريب آلفاي کرونباخ

شاخصها (ابعاد)

فضيلت

خوشبيني -اعتماد -همدردي

9

0/893

سازماني

يکپارچگي -بخشش

6

0/889

تعهد

تعهد عاطفي

8

0/750

سازماني

تعهد مستمر

8

0/728

تعهد هنجاري

8

0/719

20

تعللورزي عمومي

0/936

0/866
0/720

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

با توجه به اينکه پرسشنامههاي تحقيق حاضر،

با توجه به اين که نتايج آزمون کولموگروف-

بهکرات توسط پژوهشگران مختلف استفاده شده است

اسميرنوف نشان دادکه در سطح اطمينان  %95دادههاي

روايي صوري پرسشنامهها از طريق پاسخدهندگان

تماميمتغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال ميباشند؛لذا

جامعه آماري مورد تأييد قرار گرفت و براي سنجش

براي بررسي فرضيه هاي تحقيق ،آزمون هاي پارامتري

پايايي پرسشنامهها نيز ضريب پايايي (آلفاي کرونباخ)

مورد استفاده قرار گرفت .بدين منظور براي

استفاده شد .نتايج حاصل از بررسي آلفاي کرونباخ

بررسيفرضيه اصلي اول و فرضيههاي فرعي متناسب با

مطابق جدول شماره 1حاکياز پايايي بااليپرسشنامهها

آن از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

بود ،زيرا ضريب آلفاي کرونباخپرسشنامههايدرک از

(جدول  )3و جهت بررسي فرضيه اصلي دوم و

فضيلت سازماني ،تعهد سازماني و تعللورزي در کار

فرضيههاي متناسب با آن از آزمون ضريب همبستگي

به ترتيب برابر با  0/866 ،0/936و  0/720به دست

جزئي بهره گرفته شد (جدول .)3
بررسي فرضيه اصلي اول تحقيق:جدول  2نشان

آمد که در هر سه مورد ضرايب باالتر از  0/7ميباشد.
بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها نيز از نرمافزار

ميدهد که در سطح اطمينان  %95ميتوان ادعا کرد که

 SPSS22و آزمونهاي کولموگروف -اسميرنوف،

بين متغيرهاي فرانقشي تعهد سازماني ،درک از فضيلت

ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي

سازماني و تعللورزي در کار کارکنان سازمان بنياد

جزئي 16استفاده شد.

مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان رابطه معنيداري

يافتههاي پژوهش

وجود دارد زيرا سطح معنيداري در هر سه رابطه
جدول :2نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق و ابعاد آنها
تعهد سازماني

فضيلت سازماني

ضريب همبستگي

**0/511

تعهد عاطفي
**

0/552

تعهد مستمر تعهد هنجاري تعللورزي در کار
0/146

**

0/437

**

-0/206

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/061

0/000

0/008

خوشبيني -اعتماد-

ضريب همبستگي

**0/485

**0/532

0/119

**0/430

**-0/200

همدردي

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/128

0/000

0/010

يکپارچگي-بخشش
تعللورزي در کار

ضريب همبستگي

**

0/497

**

0/527

*

0/173

**

0/401

**

-0/196

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/026

0/000

0/012

ضريب همبستگي

**-0/216

**-0/171

**-0/196

**-0/110

1

سطح معنيداري

0/005

0/028

0/012

0/161
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جدول :3نتايج آزمون همبستگي جزئي بين متغيرهاي تحقيق و ابعاد آنها با توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/064

0/000

0/013

خوشبيني -اعتماد-

ضريب همبستگي

0/485

0/536

0/113

0/434

-0/186

همدردي

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/149

0/000

0/017

ضريب همبستگي

0/497

0/527

0/179

0/401

-0/188

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/022

0/000

0/016

ضريب همبستگي

-0/215

-0/183

-0/175

-0/120

1

سطح معنيداري

0/006

0/019

0/025

0/127

ضريب همبستگي

0/517

0/554

0/154

0/435

-0/206

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/049

0/000

0/008

خوشبيني -اعتماد-

ضريب همبستگي

0/492

0/535

0/124

0/430

-0/199

همدردي

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/113

0/000

0/010

ضريب همبستگي

0/502

0/526

0/184

0/398

-0/196

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/018

0/000

0/012

ضريب همبستگي

-0/214

-0/169

-0/193

-0/107

1

سطح معنيداري

0/006

0/031

0/013

0/172

ضريب همبستگي

0/498

0/534

0/169

0/410

-0/179

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/031

0/000

0/022

ضريب همبستگي

0/472

0/514

0/137

0/405

-0/172

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/079

0/000

0/027

ضريب همبستگي

0/485

0/507

0/200

0/374

-0/170

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/010

0/000

0/030

ضريب همبستگي

-0/199

-0/149

-0/207

-0/081

1

سطح معنيداري

0/011

0/057

0/008

0/303

ضريب همبستگي

0/459

0/528

0/094

0/390

-0/143

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/233

0/000

0/069

ضريب همبستگي

0/430

0/507

0/061

0/384

-0/136

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/439

0/000

0/083

ضريب همبستگي

0/447

0/498

0/133

0/352

-0/136

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/090

0/000

0/082

ضريب همبستگي

-0/173

-0/140

-0/166

-0/070

1

سطح معنيداري

0/027

0/073

0/033

0/371

ضريب همبستگي

0/508

0/545

0/166

0/426

-0/198

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/034

0/000

0/011

ضريب همبستگي

0/482

0/525

0/140

0/416

-0/188

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/074

0/000

0/016

ضريب همبستگي

0/497

0/522

0/190

0/397

-0/194

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/015

0/000

0/013

ضريب همبستگي

-0/211

-0/164

-0/208

-0/096

1

سطح معنيداري

0/007

0/036

0/008

0/222

تعللورزي در کار
فضيلت سازماني

يکپارچگي -بخشش
تعللورزي در کار
فضيلت سازماني
خوشبيني-
سن

اعتماد -همدردي
يکپارچگي -بخشش
تعللورزي در کار
فضيلت سازماني
خوشبيني -اعتماد-

تحصيالت

همدردي
يکپارچگي -بخشش
تعللورزي در کار
فضيلت سازماني
خوشبيني -اعتماد-

سابقهخدمت

همدردي
يکپارچگي -بخشش
تعللورزي در کار

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ضريب همبستگي

0/510

0/555

0/145

0/439

يکپارچگي -بخشش

تأهل

سازماني

عاطفي

مستمر

هنجاري

کار
-0/194

فضيلت سازماني

جنسيت

تعهد

تعهد

تعهد

تعهد

تعللورزي در
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کمتر  0/05است و فرض H0رد شده است .شدت

عدم وجود رابطه معنيداري بين تعللورزي در کار با

ضريب همبستگي بين متغيرهاي درک از فضيلت

درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن رد ميشود لذا

سازماني و تعهد سازماني برابر  0/511و بهصورت

ميتوان گفت که در سطح اطمينان  %95بين ابعاد

مستقيم است اما در مورد رابطه بين متغير تعللورزي

متغيرهاي فرانقشي درک از فضيلت سازماني و

در کار با دو متغير درک از فضيلت سازماني و تعهد

تعللورزي در کار کارکنان سازمان بنياد مسکن انقالب

سازماني بهصورت معکوس ميباشد و به ترتيب شدت

اسالمي استان اصفهان رابطه معنيداري وجود دارد.

اين روابط برابر  0/206و  0/216است.

بررسي فرضيه اصلي دوم تحقيق :جدول 4نشان

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

بررسي فرضيه فرعي  :1-1جدول 3نشان ميدهد

ميدهد که در سطح اطمينان  %95مقدار سطح

که با توجه به اينکه بين درک از فضيلت سازماني و

معنيداري بين متغيرهاي درک از فضيلت سازماني و

ابعاد آن با تعهد سازماني در فاصله اطمينان  %95رابطه

تعللورزي در کار با توجه به نقش تحصيالت برابر

معنيداري وجود دارد اما مقدار سطح معنيداري بين

 0/069است و چون اين مقدار از سطح خطاي 0/05

فضيلت سازماني و تعهد مستمر برابر  0/06است و

بيشتر است بنابراين فرض H0مبني بر عدم وجود رابطه

چون اين مقدار از 0/05بيشتر است لذا فرض H0مبتني

معنيدار بين فضيلت سازماني و تعللورزي در کار

بر عدم وجود رابطه بين اين دو متغير رد نميشود و

کارکنان با توجه به نقش تحصيالت پذيرفته ميشود و

همچنين مقدار سطح معنيداري بين ابعاد تعهد مستمر

ميتوان گفت که در سطح اطمينان  %95تنها متغير

و خوشبيني -اعتماد -همدردي نيز برابر 0/128

تحصيالت نقش تعديلکننده بر روابط بين متغير درک

ميباشد که اين نيز از  0/05بيشتر است و فرض H0در

از فضيلت سازماني با تعللورزي در کار کارکنان

اين مورد نيز رد نميشود و بين اين دو بعد در سطح

سازمان بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان

اطمينان  %95رابطه معنيداري وجود ندارد.

داشته است .و ساير متغيرهاي تحقيق با توجه به نقش

بررسي فرضيه فرعي  :2-1جدول  3نشان ميدهد

متغيرهاي جمعيتشناختي بررسي شده در تحقيق در

که با توجه به اينکه در سطح اطمينان  %95بين

سطح اطمينان  %95رابطه معنيداري دارند و همچنين

متغيرهاي تعهد سازماني و تعللورزي در کار رابطه

اين روابط بين متغيرهاي درک از فضيلت سازماني و

معنيداري و بهصورت معکوس وجود دارد اما مقدار

تعهد سازماني با توجه به نقش متغيرهاي

سطح معنيداري بين تعللورزي در کار و بعد تعهد

جمعيتشناختيبهصورت مستقيم و بين تعللورزي در

هنجاري برابر  0/161است و چون اين مقدار از

کار با درک از فضيلت سازماني و تعهد سازماني با

0/05بيشتر است لذا فرض  H0مبني بر عدم وجود

توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختيبهصورت

رابطه معنيداري بين تعللورزي در کار و تعهد

معکوس است.

هنجاري رد نميشود و ميتوان گفت؛ در سطح

بررسي فرضيه فرعي  :1-2جدول  4نشان ميدهد

اطمينان  %95بين متغير تعللورزي در کار با بعد تعهد

که در سطح اطمينان  %95مقدار سطح معنيداري بين

هنجاري رابطه معنيداري وجود ندارد.

متغير درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن با متغير تعهد

بررسي فرضيه فرعي  :3-1جدول  3نشان ميدهد

سازماني و دو بعد تعهد عاطفي و هنجاري آن با توجه

که در سطح اطمينان  %95مقدار سطح معنيداري بين

به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي (جنسيت ،تأهل،

متغير درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن با تعللورزي

سن ،تحصيالت و سابقه خدمت) کمتر از  0/05است

در کار کمتر از 0/05است بنابراين فرض  H0مبني بر

لذا در اين موارد فرض  H0مبني بر عدم وجود رابطه
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معنيدار بين متغيرها و ابعاد ذکرشده فوق رد ميشود و

در کار با متغير تعهد سازماني و بعد تعهد مستمر با

ميتوان ادعا نمود که در سطح اطمينان  %95بين متغير

توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي مذکور رابطه

درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن با متغير تعهد

معنيداري وجود دارد .اما در همين سطح اطمينان با

سازماني و دو بعد تعهد عاطفي و هنجاري آن با توجه

توجه به نقش برخي از متغيرهاي جمعيتشناختي

به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي (جنسيت ،تأهل،

مقدار سطح معنيداري بين متغير تعللورزي در کار با

سن ،تحصيالت و سابقه خدمت) رابطه معنيداري

دو بعد تعهد عاطفي و هنجاريبيشتر از سطح خطاي

وجود دارد .اما در همين سطح اطمينان با توجه به نقش

 0/05است که در اين موارد فرض  H0مبني بر عدم

برخي از متغيرهاي جمعيتشناختي مقدار سطح

وجود رابطه معنيدار بين متغيرها رد نميشود و

معنيداري بين متغير فضيلت سازماني و ابعاد آن با

ميتوان ادعا نمود که در سطح اطمينان  %95بين

تعهد مستمر بيشتر از سطح خطاي  0/05است که در

متغيرهاي ذکرشده در ذيل رابطه معنيداري وجود

اين موارد فرض  H0مبني بر عدم وجود رابطه معنيدار

ندارد:

بين متغيرها رد نميشود و ميتوان ادعا نمود که در

 در سطح اطمينان  %95بين متغير تعللورزي در کار

سطح اطمينان  %95بين متغيرهاي ذکرشده در ذيل

با تعهد هنجاري با توجه به نقش متغيرهاي

رابطه معنيداري وجود ندارد:

جنسيت ،تأهل و سابقه خدمت رابطه معنيداري

سازماني و بعد خوشبيني -اعتماد -همدردي با

 در سطح اطمينان  %95بين متغير تعللورزي در کار

تعهد مستمر با توجه به نقش جنسيت رابطه

و دو بعد تعهد عاطفي و هنجاري با توجه به نقش

معنيداري وجود ندارد.

متغيرهاي سن و تحصيالت رابطه معنيداري وجود

 در سطح اطمينان  %95بين ابعاد خوشبيني-

ندارد.

اعتماد -همدردي و تعهد مستمر با توجه به نقش

الزم به ذکر است که در سطح اطمينان  %95بين

متغيرهاي جمعيتشناختي تأهل ،سن و سابقه

متغير تعللورزي در کار با تعهد عاطفي با توجه به

خدمت رابطه معنيداري وجود ندارد.

نقش متغيرهاي جنسيت ،تأهل و سابقه خدمت رابطه

 در سطح اطمينان  %95بين درک از فضيلت
سازماني و هر دو بعد آن با تعهد مستمر با توجه به

معنيداري وجود دارد.
بررسي فرضيه فرعي  :3-2جدول  4نشان ميدهد

نقش تحصيالت رابطه معنيداري وجود ندارد.

که در سطح اطمينان  %95مقدار سطح معنيداري بين

بررسي فرضيه فرعي  :2-2جدول  4نشان ميدهد

متغير تعللورزي در کار با متغير درک از فضيلت

که در سطح اطمينان  %95مقدار سطح معنيداري بين

سازماني و ابعاد آن با توجه به نقش متغيرهاي

متغير تعللورزي در کار با متغير تعهد سازماني و بعد

جمعيتشناختي (جنسيت ،تأهل ،سن ،و سابقه

متغيرهاي

خدمت) کمتر از  0/05است لذا در اين موارد فرض

جمعيتشناختي (جنسيت ،تأهل ،سن ،تحصيالت و

 H0مبني بر عدم وجود رابطه معنيدار بين متغيرها و

سابقه خدمت) کمتر از  0/05است لذا در اين حالت

ابعاد ذکرشده فوق رد ميشود و ميتوان ادعا نمود که

فرض  H0مبني بر عدم وجود رابطه معنيدار بين

در سطح اطمينان  %95بين متغير تعللورزي در کار با

متغيرها و ابعاد ذکرشده فوق رد ميشود و ميتوان ادعا

متغير درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن با توجه به

نمود که در سطح اطمينان  %95بين متغير تعللورزي

نقش متغيرهاي جمعيتشناختي (جنسيت ،تأهل ،سن

تعهد

مستمر

با

توجه

به

نقش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 در سطح اطمينان  %95بين درک از فضيلت

وجود ندارد.
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و سابقه خدمت) رابطه معنيداري وجود دارد .اما در

موجب اين ناهمخواني شده باشد .در هر حال ،به نظر

همين سطح اطمينان مقدار سطح معنيداري بين متغير

ميآيد که نتيجه تحقيق حاضر منطقيتر باشد زيرا

تعللورزي در کار با فضيلت سازماني و ابعاد آن با

اعتماد يکي از متغيرهاي مثبت رفتاري است و احتمال

توجه به نقش تحصيالتبيشتر از سطح خطاي 0/05

رابطه مستقيم آن با تعهد داده ميشود .استيرز و پورتر

است که در اين موارد فرض  H0مبني بر عدم وجود

( )1983نيز در تحقيق خود به دست آوردند که يکي

رابطه معنيدار بين متغيرها رد نميشود و ميتوان ادعا

از عوامل مرتبط با تعهد سازماني قرارداد روانشناختي

نمود که در سطح اطمينان  %95بين متغير تعللورزي

است .درک باال از فضيلت سازماني ميتواند انتظارات

در کار با درک از فضيلت سازماني و ابعاد آن با توجه

قرارداد روانشناختي بين افراد و سازمان را در جهت

به نقش تحصيالت رابطه معنيداري وجود ندارد.

انتظارات مثبت سوق دهد بنابراين نتيجه اين تحقيق با
تحقيق حاضر بهطور غيرمستقيم يکديگر را تأييد

بحث و نتيجهگيري

مينمايند.

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

هدف کلي تحقيق حاضر ،بررسي رابطه تعهد

دومين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه فرعي

سازماني ،درک از فضيلت سازماني و تعللورزي در

 1-1نشان داد که بين تمامي ابعاد درک از فضيلت

کار با توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي بود که

سازماني با تعهد سازماني و دو بعد تعهد عاطفي و

نتايج زير حاصل گرديد.

هنجاري آن رابطه معنيداري وجود دارد اما رابطه

اولين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه اصلي

معنيداري بين درک از فضيلت سازماني باألخص بعد

اول نشان داد که بين متغيرهاي اصلي تحقيق رابطه

خوشبيني -اعتماد -همدردي آن با تعهد مستمر وجود

معنيداري وجود دارد .بر اساس جستجوي محقق

ندارد و بنا بر تحقيق ميير و همکاران ( )2002مبني

تحقيقي که اين رابطه را سنجيده باشد يافت نشد؛ اما با

بر اينکه کارکنان زماني تعهد عاطفي به سازمان دارند

توجه به اينکه يکي از ابعاد فضيلت سازماني مورد

که باور داشته باشند سازمانشان از آنان حمايت ميکند

بررسي در تحقيق حاضر اعتماد است ،ميتوان اين

و هنگامي تعهد مستمر دارند که احساس کنند که در

تحقيق را با تحقيق خنيفر و همکاران ( )1388مورد

صورت ترک سازمان سرمايهشان (سرمايهگذاري

مقايسه قرار داد بهطوريکه در تحقيق مذکور محققين

اساسي که براي سازمان کردهاند) به خطر ميافتد و

به بررسي رابطه بين مؤلفههاي اعتماد و تعهد سازماني

تعهد تکليفي آنها در صورتي است که فکر کنند

کارکنان در دو سازمان جهاد کشاورزي و

سازمان از آنها انتظار وفاداري دارد؛ ميتوان چنين

آموزشوپرورش استان قم پرداختند و نتايج تحقيق

استنباط نمود که تعهد مستمر بيشتر به برداشت

آنها عدم وجود رابطه معنيدار ميان اعتماد و تعهد

شخصي کارکنان بستگي دارد تا عملکرد سازماني؛

سازماني کارکنان را نشان داد و اين نتيجه با نتيجه

لذاعدم رابطه معنيدار بين ابعاد خوشبيني -اعتماد-

تحقيق حاضر مغايرت دارد چراکه در سازمان بنياد

همدردي قابل تبيين است و اين در حالي است که بين

مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان بين درک از

بعد يکپارچگي -بخشش فضيلت سازماني با تعهد

فضيلت سازماني که اعتماد يکي از ابعاد آن ميباشد با

مستمر رابطه معنيداري وجود دارد.

تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود دارد .عدم

سومين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه فرعي

همخواني ميتواند به دليل تأثيرگذاري ديگر ابعاد

 2-1عدم وجود رابطه معنيدار بين تعهد عاطفي

سازماني باشد ،از طرفي ممکن است تفاوت دو جامعه

کارکنان سازمان مذکور با تعللورزي در کار را نشان
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ميدهد؛ و محقق نتوانست تحقيقي بيابد که اين فرضيه

کارکنان گردد؛ لذا ميتوان چنين استنباط نمود که نتايج

را پوشش دهد اما شايد بتوان علت را بنا بر تعريف

تحقيقات محققين مذکور با تحقيق حاضر همخواني

ميير و همکاران ( )2002از تعهد عاطفي چنين بيان

دارد.

نمود که احتمال دارد عملکرد سازمان مذکور بهگونهاي

پنجمين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه اصلي

بوده که کارکنان انتظار وفاداري سازمان از خود را

دوم نشان داد که اگرچه هرکدام از متغيرهاي جنسيت،

احساس نکرده باشند.

تأهل ،سن ،تحصيالت و سابقه کار تا حدودي در

فرعي  3-1نشان داد که بين درک از فضيلت سازماني

نقش داشتند اما تنها متغير تحصيالت باعث معنيدار

و تمامي ابعاد آن با تعللورزي در کار رابطه معنيدار

نشدن رابطه بين فضيلت سازماني و تعللورزي در کار

معکوس وجود دارد و در تبيين نتايج فوق با توجه به

گرديد و با توجه به اينکه هيچ تحقيق مشابه اي در

تحقيق رگو و همکاران ( )2011در مورد فضيلت

مورد بررسي نقش متغيرهاي جمعيتشناختي بر روي

سازماني که فضيلت در سازمانها به معني ايجاد،

رابطه بين متغيرهاي تحقيق حاضر يافت نشد اما

ترويج ،حمايت و پرورش رفتارها ،عادات ،اعمال و

ميتوان از نتايج اين فرضيه در مقايسه با نتايج آمار

تمايالت رفيع و متعالي از قبيل انسانيت ،صداقت،

توصيفي و نتايج فرضيه اصلي اول چنين استنباط نمود

بخشش ،اعتماد و وفاداري در سطح فردي و جمعي در

که با توجه به اينکه در فرضيه اصلي اول رابطه بين

يک سازمان است ميتوان چنين استنباط نمود که در

متغيرها تبيين گرديد اما در آمار توصيفي مشاهده

سازمان بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان با

گرديد که حدود سهچهارم جامعه آماري و حتي نمونه

افزايش درک کارکنان از ابعاد فضيلت سازماني کامرون

آماري تحقيق حاضر را کارکناني تشکيل ميدهند که

و همکاران ( ( )2004خوشبيني ،اعتماد ،بخشش و

داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر هستند .از

يکپارچگي) ميزان تعهد کارکنان (بنا بر فرضيه اصلي

طرفي نتايج آمار توصيفي نشان داد که تعهد سازماني و

اول) افزايش مييابد و افزايش تعهد در کارکنان باعث

درک از فضيلت سازماني اين گروه از کارکنان بنياد

کاهش اهمالکاري کارکنان سازمان مذکور ميگردد .در

مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان کمتر از کارکنان

مقايسه با ديگر تحقيقات پيشين نيز باميستر و اکسالين

با مدرک تحصيلي ديپلم و فوقديپلم ميباشد .همچنين

( )2000در تحقيق خود نشان دادند که فضيلت

تعللورزي در کار کارکنان با مدرک تحصيلي

سازماني در توان اخالقي ،اراده و تحمل در برابر

کارشناسي و باالتر بيشتر از ساير کارکنان سازمان

دشواريها نقش به سزايي دارد .بيشک نداشتن اراده و

مذکور است؛ لذا نقش تعديلکننده بودن متغير

تحمل در دشواريها يکي از مهمترين عوامل

جمعيتشناختي تحصيالت ناشي از پايين بودن تعهد

تعللورزي ميباشد .و تحقيق حاضر نيز تأييدکننده

سازماني و درک از فضيلت سازماني حجم بااليي از

تحقيق باميستر و اکسالين ميباشد .همچنين وان اردو

جامعه آماري تحقيق حاضر ميباشد .تأثير تحصيالت

( )2003و دياز مورالز و همکاران ( )2008نيز در

بر رابطه بين درک از فضيلت سازماني و تعللورزي که

مطالعاتشان بر وجود رابطه معنيدار معکوس بين تعلل

در تحقيق حاضر به دست آمده است ،ميتواند به نوعي

با ويژگيهايي چون وظيفهشناسي و نظم و انضباط

تحقيق خشوعي ( )1392را که بيانکننده تأثير مقاطع

تأکيد نمودند که وظيفهشناسي و نظم و انضباط

تحصيلي مختلف بر فضيلت سازماني بود را تاييد

ميتواند موجب افزايش درک از فضيلت سازماني در

نمايد .زيرا که خشوعي نشان داد که ميزان درک از

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

چهارمين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه

ميزان کاهش ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
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فضيلت سازماني کارکنان با مقاطع تحصيلي مختلف،

در کار با تعهد هنجاري مشاهده نگرديد درحاليکه

تفاوت معنيداري دارد و اين تفاوت تأييدکننده تأثير

ميير و همکاران ( )2002وجود رابطه مثبت معنيدار

تحصيالت بر رابطه بين فضيلت سازماني و تعللورزي

بين سابقه خدمت و تعهد هنجاري را نشان دادند که

در کار در تحقيق حاضر ميباشد .و همچنين عليرغم

اين نتيجه همانطور که در تبيين نتايج فرضيههاي قبلي

عدم همخواني تحقيق حاضر با تحقيق خشوعي

نيز بيان گرديد ميتواند به دليل پايين بودن سوابق

( )1392در خصوص سوابق خدمت ميتوان چنين بيان

خدمت اکثر کارکنان جامعه آماري اين تحقيق باشد.
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کرد که اين عدم همخواني ميتواند ناشي از تفاوت

و درنهايت آخرين يافته پژوهش حاضر ناشي از

نسبت سوابق خدمت جامعه آماري دو تحقيق باشد به

فرضيه فرعي  3-2نشان داد که تنها متغير

اين صورت که در تحقيق حاضر بيش از سهچهارم

جمعيتشناختي تحصيالت باعث معنيدار نشدن رابطه

جمعيت آماري داراي سوابق خدمت کمتر از  15سال

بين ابعاد درک از فضيلت سازماني با تعللورزي در کار

بوده در صورتي که در تحقيق خشوعي کمتر از

ميشود و از نتايج اين فرضيه نيز در مقايسه با نتايج

يکچهارم جمعيت آماري داراي سوابق خدمت کمتر

آمار توصيفي و نتايج فرضيه اصلي اول ميتوان چنين

از  15سال بوده است .بهعبارتديگر اين دو تحقيق

استنباط نمود که با توجه به اينکه در فرضيه اصلي اول

بهطور مستقيم يکديگر را تأييد ميکنند بهطوريکه

رابطه بين متغيرها تبيين گرديد اما در آمار توصيفي

تأثير سابقه خدمت بر رابطه بين فضيلت سازماني و

مشاهده گرديد که حدود سهچهارم جامعه آماري و

تعللورزي در کار در تحقيق خشوعي به علت داشتن

حتي نمونه آماري تحقيق حاضر را کارکناني تشکيل

کارکناني با سوابق خدمت باال است.

ميدهند که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر

ششمين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه فرعي

هستند .از طرفي نتايج نشان داد که تعهد سازماني و

 1-2نشان داد که بين تمامي ابعاد درک از فضيلت

درک از فضيلت سازماني اين گروه از کارکنان سازمان

سازماني با تعهد سازماني و دو بعد تعهد عاطفي و

بنياد مسکن استان اصفهان کمتر از کارکنان با مدارک

هنجاري آن با توجه به نقش متغيرهاي جمعيتشناختي

تحصيلي ديپلم و فوقديپلم ميباشد .همچنين

رابطه معنيداري وجود دارد اما رابطه معنيداري بين

تعللورزي در کار کارکنان با مدارک تحصيلي

درک از فضيلت سازماني بهخصوص بعد خوشبيني-

کارشناسي و باالتر بيشتر از ساير کارکنان سازمان

اعتماد -همدردي آن با تعهد مستمر با توجه به نقش

مذکور است و درنهايت در فرضيه اصلي دوم نيز

متغيرهاي جمعيتشناختي وجود ندارد که تحقيق

مشاهده گرديد که تنها متغيري که نقش تعديلکننده در

مشابهي در اين زمينه يافت نشد.

روابط بين متغيرهاي فضيلت سازماني و تعللورزي در

هفتمين يافته پژوهش حاضر ناشي از فرضيه فرعي

کار دارد تحصيالت ميباشد؛ لذا نقش تعديلکننده

 2-2نشان داد که رابطه بين تعللورزي در کار و تعهد

بودن متغير جمعيتشناختي تحصيالت ناشي از پايين

عاطفي و مستمر کارکنان با توجه به نقش سابقه

بودن تعهد سازماني و درک از فضيلت سازماني حجم

خدمت معنيدار معکوس است و ميير و همکاران

بااليي از جامعه آماري تحقيق حاضر ميباشد .تأثير

( )2002نيز در تحقيق خود يافتند که ميان سابقه

تحصيالت بر رابطه بين ابعاد درک از فضيلت سازماني

خدمت با تعهد عاطفي و مستمر رابطه معنيدار مثبت

و تعللورزي که در تحقيق حاضر به دست آمده است

وجود دارد ،اين دو تحقيق همديگر را پوشش ميدهند؛

ميتواند با تحقيق خشوعي ( )1392که بيانکننده تأثير

اما در تحقيق حاضر رابطه معنيداري بين تعللورزي

مقاطع تحصيلي بر فضيلت سازماني بود مورد مقايسه
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قرار گيرد بهطوريکه خشوعي در تحقيق خود نشان

آموزشهاي الزم و مباحث روانشناسي صورت

داد که ميزان درک از فضيلت سازماني کارکنان با

گيرد).

مقاطع تحصيلي مختلف تفاوت معنيداري وجود دارد

 .2کارکنان را به انجام صحيح کارها متعهد نمايند( .از

و اين تفاوت تأييدکننده تأثير تحصيالت بر رابطه بين

طريق بهکارگيري تئوري يادگيري (تقويت مثبت،

فضيلت سازماني و تعللورزي در کار در تحقيق حاضر

تقويت منفي ،تنبيه و ))...

ميباشد .همچنين عليرغم عدم همخواني تحقيق

 .3احساس هدفمندي را در کارکنان ايجاد نمايند.

حاضر با تحقيق خشوعي ( )1392در خصوص سوابق

 .4اعتماد و اطمينان و احترام کارکنان به يکديگر و به

خدمت نيز ميتوان چنين استنباط نمود که اين عدم

مدير سازمان را افزايش دهند.

همخواني همانطور که قبالً نيز مشاهده گرديد ميتواند

 .5به کارکنان اهميت دهند.

ناشي از تفاوت نسبت سوابق خدمت جامعه آماري دو

 .6دلسوزي و عالقهمندي سازمان را بهنحويکه

تحقيق باشد به اين صورت که در تحقيق حاضر بيش
از سهچهارم جمعيت آماري داراي سوابق خدمت کمتر
از  15سال بوده در صورتي که در تحقيق خشوعي
کمتر از يکچهارم جمعيت آماري داراي سوابق

 .7همبستگي و يکپارچگي در سازمان را افزايش
دهند.
 .8اقداماتي جهت سربلندي و نيکنامي سازمان انجام
دهند.

دو تحقيق بهطور مستقيم يکديگر را تأييد ميکنند و

 .9صداقت و رازداري را در سازمان افزايش دهند.

تأثير سابقه خدمت بر رابطه بين فضيلت سازماني و

 .10شرايط و قوانيني براي بخشش کارکنان ايجاد نمايند

تعللورزي در کار در تحقيق خشوعي به علت داشتن
کارکناني با سوابق خدمت باال است.
پيشنهادات کاربردي:
با توجه به نتايج حاصل از فرضيه اصلي اول
تحقيق حاضر مبني بر وجود رابطه معنيدار مثبت بين
درک از فضيلت سازماني و تعهد سازماني و همچنين
رابطه معنيدار منفي بين دو متغير مذکور با تعللورزي

(در صورت اصالح يا عدم تکرار اشتباهات).
 .11جهت ماندگاري کارکنان در سازمان تدابيري
بينديشند.
 .12تدابيري جهت لذت بردن کارکنان از ذکر نام
سازمان خود بينديشند.
 .13جوي ايجاد نمايند که در آن ،کارکنان مشکالت
سازمان را مشکالت خود بدانند.

در کار کارکنان به مديران ارشد سازمان بنياد مسکن

 .14تدابيري جهت افزايش وفاداري کارکنان به سازمان

انقالب اسالمي استان اصفهان پيشنهاد ميگردد که

(بهنحويکه کارکنان حتي با پيشنهاد کار بهتر؛ ترک

بهمنظور کاهش تعللورزي در کار کارکنان سازمان بايد

سازمان را ،غيراخالقي بدانند) بينديشند( .اين کار

اقداماتي را بهمنظور افزايش درک از فضيلت سازماني و

ميتواند از طريق آموزشهاي الزم صورت گيرد).

تعهد سازماني کارکنان انجام دهند و به اين منظور با

با توجه به نتايج حاصل از فرضيه اصلي دوم

توجه به ديدگاه کامرون و همکاران ( )2004و ميير و

تحقيق حاضر مبني بر اينکه سطح تحصيالت باعث

آلن ()1990؛ مديران بايد:

تعديل روابط بين متغيرهاي تحقيق گرديده است و

 .1شرايطي جهت افزايش خوشبيني کارکنان به

نتايج آمار توصيفي که نشان داد ميزان تعهد سازماني و

موفقيت ،حتي در هنگام مواجهه با مشکالت بزرگ

درک از فضيلت سازماني کارکنان با مدرک تحصيلي

به وجود آورند( .اين کار ميتواند از طريق

فوقديپلم و ديپلم بيشتر از ساير کارکنان است لذا به

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خدمت کمتر از  15سال بوده است .بهعبارتديگر اين

کارکنان آن را بهوضوح درک نمايند افزايش دهند.
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مديران ارشد سازمان بنياد مسکن انقالب اسالمي

مديريت ،کارآفريني و توسعه اقتصادي ،جلد دوم ،ص

پيشنهاد ميگردد که از روش آموزش از طريق سرايت

.82-93

عملکرد
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(نظريه ميرسپاسي ( ))1394جهت افزايش

درک از فضيلت سازماني و تعهد سازماني کارکنان و
همچنين کاهش تعللورزي آنها در کار استفاده نمايند.
به عبارتي با قرار دادن افراد پرتالش و پرکار -که بيشتر
آنها داراي مدرک تحصيلي ديپلم و فوقديپلم هستند-
در کنار افراد کمکار و تنبل  -که اغلب داراي مدرک
تحصيلي باالتر از فوقديپلم هستند -باعث افزايش
تعهد سازماني ،درک از فضيلت سازماني و درنهايت
کاهش تعللورزي آنها در کار شوند .الزم به ذکر
است که انجام اين کار نيازمند گذراندن فرايندي
چندمرحلهاي است که از مهمترين اقدامات آن؛
سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

تشخيص و تعيين ميزان سرايتپذيري و سرايتگذاري
افراد ،انتخاب افراد با انگيزه بيشتر در کار و برنامهريزي
در کنار هم قرار دادن افراد تأثيرگذار و عالقهمند به کار
در جوار کارکنان تأثيرپذير و کمکار است.
همچنين مديران سازمان ميتوانند از ديدگاه
رهنماي رودپشتي ( )1387بهمنظور باال بردن تعهد
عاطفي کارکنان و درگير کردن بيشتر آنها با اهداف
سازمان استفاده نمايند و اقدامات زير را انجام دهند:
 تشريح اهداف و رسالتهاي سازماني
 مشارکت کارکنان در تصميمگيري

 ايجاد سيستمهاي مناسب تشويق و تنبيه
 زمينه مناسب براي ايجاد خالقيت و نوآوري کارکنان
 غنيسازي شغلي
 ارتقاء از داخل
 استخدام بر اساس شايستهساالري
منابع و مآخذ
خشوعي ،مهديه سادات .)1392( .مقايسه فضيلت سازماني،
رفتار شهروندي سازماني و تعللورزي در کار با توجه به
متغيرهاي جمعيتشناختي .دومين کنفرانس بينالمللي

خنيفر ،حسين .و [ديگران] .)1388( .بررسي رابطه بين
مؤلفههاي اعتماد و تعهد سازماني کارکنان (در سازمانهاي
جهاد کشاورزي و آموزشوپرورش استان قم) .نشريه
مديريت دولتي ،دوره  ،1شماره .2
رهنماي رودپشتي،فريدون .)1387( .توسعه منابع انساني.
تهران :سازمان مديريت صنعتي.
ميرسپاسي ناصر .)1394( .آموزش از طريق سرايت
عملکرد .ماهنامه تدبير .جلد  ،25شماره .271
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 نفر از آنها داراي مدرک زير ديپلم هستند و چون60 نفر مي باشد که
جامعه آماري را افراد با مدرک تحصيلي ديپلم و باالتر از ديپلم را شامل
.مي شود اين تعداد را از حجم جامعه کسر نموديم
16

Partial correlation
سرايت عملکرد نتيجه همنشيني مديران و کارکنان پرانرژي و پرکار با17
 تنبل و از زير کار در رو است و منجر،افراد نسبتا کم کار و به تعبيري
به يادگيري اين اشخاص (اشخاص تنبل و از زير کار در رو) از کارکنان
.تواناتر مي شود

