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چکيده
زمينه :درحال حاضر يکي از مشکالت گريبانگير اکثر سازمانهاي دولتي و غير دولتي ،معضل بي تفاوتي سازماني است
که جلوگيري از شيوع آن در ميان کارکنان موضوعي مهم براي مديران سازمانها است.
هدف :اين مقاله با هدف شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برر بريتفراوتي سرازماني در ميران کارکنران شررکت برر
منطقهاي خراسان ميباشد.
روش پژوهش :نوع تحقيق از نظر روش «آميخته اکتشافي» است .ابزار اصلي پژوهش ،پرسشنامه محقق سراخته اسرت
كه روايي آن به طريق محتوايي حاصل گرديد ،همچنين با توجه به «ضريب آلفاي کرونباخ» بدست آمده برابر برا 0/29
پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است.
يافتهها :برطبق يافتههاي تحقيق ،عوامل موثر بربي تفاوتي سرازماني برر مبنراي نظرر خبرگران در دو بعرد و  29عامرل
شناسايي گرديد .نتايج حاصل از تست مدل نشان داد که عدم شايسته ساالري ،اهداف مبهم ،انتقال بي تفاوتي به محيط
کار به ترتيب مهمترين عوامل در بروز اين پديده سازماني از ديدگاه مديران ميباشند.
نتيجه گيري :اين مطالعه به درک عوامل مهم موثر بر بي تفاوتي سازماني کمک ميکند و يک مدل مفهومي مفيد براي
تحقيقات آينده فراهم مينمايد.
واژههاي کليدي :بيتفاوتي سازماني ،شرکت بر منطقهاي خراسان ،عدم شايسته ساالري
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مقدمه

اسالمي .)21،2920همچنين حالتي را که وقوع يا عدم

با آغاز هزاره سوم ،هر روز نقش منابع انساني

وقوع پديدههاي پيراموني و مشخصا تحقق يا عدم

پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان يکي از عاملهاي

تحقق اهداف سازماني يا موفقيت وشکست سازمان

مهم کسب موفقيت و برتري رقابتي پايدار در سازمان

براي يک يا گروهي از اعضا تفاوت نکند ،بي تفاوتي

ياد ميشود (ترک زاده ،سليمي و سنگي 290،2921به

سازماني ناميده اند .در سطح سازماني افرادي که عالقه

نقل از هاشمي و پورامين زاد  .)2920يکي از

شغلي نداشته باشند ،به تدريج در کار خود دچار

دغدغههاي اصلي مديران ،برانگيختن کارکنان به عنوان

فرسودگي شغلي و نهايتا بي تفاوتي ميشوند

سرمايههاي استراتژيک سازمان است )دانايي فررد،

(مهداد .)929،2929در برخي متون

(لئوناردي;9022

حسرن زاده و سراالريه .(92،2932بر طبق گفته

حصاري ;2929حاج شمسايي  )2929از بيتفاوتي
1
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استاالرد ( )9020تحقيقات اخير نشان ميدهد که نود

سازماني تحت عنوان بي حسي نام برده شده است که

درصد کارمندان يا انگيزه و تمايل ندارند و يا رفتارشان

بيانگر وضعيتي با عدم حضور و يا کمرنگي شو و

در راستاي اهداف سازمان نيست .يکي از علتهاي

هيجان يا احساسات ميباشد .همچنين ميتوان به عنوان

اصلي ،بيتفاوتي است .در مورد پديده بي تفاوتي

کمبود رغبت در قبال مواردي که ديگران هيجانانگيز

سازماني ،تعاريف گوناگوني توسط صاحبان فن ارائه

ميپندارند به آن اشاره کرد .کارمنداني که زمان زيادي

شده است .اگرچه اين تعاريف تا حدي به نکات

را صرف فعاليتهاي غيرمرتبط با کار مانند گشت و گذار

مختلف اشاره دارند ،اما در مجموع وضعيتي معين را با

در اينترنت ،تماسهاي تلفني شخصي ،يا فرستادن

مجموعهاي از پيامدهاي خاص به عنوان بيتفاوتي

ايميلهاي شخصي ،خيالپردازي و مالقات ديگران

سازماني تعريف مينمايند.

ميکنند ،احتماال دچار بيحسي در محيط کاري

بي تفاوتي يک روند تدريجي است که کم کم در

شدهاند.

افراد نمايان ميشود .افراد با اين ويژگي خاص توجهي

نشانههاي بي تفاوتي سازماني را ميتوان در دو

به آينده ندارند ،زيرا هيچ تفاوتي بين حال و آينده و

گروه طبقه بندي نمود .گروه اول ،شامل نشانههاي

گذشته از نظر آنان وجود ندارد .چنين افرادي از اعتماد

رفتاري است که در رفتار کلي افراد قابل مشاهده است

به نفس کمي برخوردارند و معتقدند که تمکين مطلق

از جمله عدم احترام به قوانين سازماني ،مقررات،

سپر دفاعي آنهاست .گاهي اوقات حالت بي تفاوتي هر

اهداف ،اتالف منابع و امکانات ،و عدم وجود حس

گونه عالقه اي را تخريب خواهد کرد .در اين صورت،

دلبستگي نسبت به سازمان .گروه ديگر ،نشانههاي

فرد از عوامل و يا شرايط مايوس کننده فاصله ميگيرد

عملکردي است که در وظايف ،عملکرد کارکنان ،و

و به جاي يک پاسخ هيجاني ،ظاهرا نسبت به موانع و

رفتارآنها با مشتريان قابل مشاهده ميباشد (اصفهاني و

يا حتي سرنوشت خود بي اعتنا است (دانايي فرد و

همکاران  .)51 ،9029متاسفانه ،در بخش دولتي به دليل

اسالمي .)112 ،9020دراين وضعيت ،شخص پس از

وجود تفاوتهاي بنيادي شاهد موارد بيشتري از بي

ناکامي طوالني اميد تحقق هدف يا هدفهاي خود را از

تفاوتي هستيم .کارکنان بي تفاوت نه تنها مزيت رقابتي

دست داده و ميخواهد از منشا ناکامي خود کنارهگيري

براي سازمان ايجاد نمي کنند ،بلکه باعث افزايش

کند .اين پديده ويژگي افرادي است که به کارهاي

هزينههاي سازماني نيز خواهند شد .عالوه برآن ،فرد

تکراري و کسل کننده اشتغال دارند و اميدي به بهبود و

بيتفاوت به تحقق اهداف سازماني نيز بيانگيزه

پيشرفت در کار خود ندارند (دانايي فرد و

ميشود )دانايي فررد و همکاران 29 ،2932به نقل از

عوامل موثر بر بيتفاوتي سازماني (مطالعه موردي :شرکت بر منطقهاي خراسان)33 /

ليندر  .(9002به همين علت ،جلوگيري از شيوع بي-

رابطه مثبت معني داري دارد (ساالريه.)9،2932

تفاوتي در ميان کارکنان سازمان ،موضوعي بسيار مهم و

جمشيدي و بخشي ( )2932در تحقيق بر روي مساله

تعيين کننده براي مديريت و مسئوالن سازمان خواهد

بي تفاوتي سازماني و علل بروز آن ،ضعفهاي مديريت،

بود .قبل از انجام هر گونه اقدام در جهت رفع بي-

ضعفها و محدوديتهاي سازماني ،عوامل اقتصادي و

تفاوتي افراد ،بررسي علل بيتفاوتي سازماني که سبب

جنبههاي شخصيتي را به عنوان محورهاي اصلي علل

ايجاد گسست روحي بين سازمان و کارکنان ميشود،

بي تفاوتي سازماني شناسايي نمودند .محور اصلي و

امري ضروري به نظرمي رسد .بنابراين هدف از اين

مشترك تمامي علل فو  ،بي توجهي سازمان به کارکنان

پژوهش ،شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بي-

مشخص گرديد .در تحقيقي که توسط کشاورز

تفاوتي سازماني در ميان کارکنان شرکت بر منطقهاي

حقيقي( )2920به منظور يافتن وضعيت فعلي بي

خراسان ميباشد .بر اساس هدف پژوهش ،سؤاالتي که

تفاوتي ،علل بيتفاوتي و در نهايت دسترسي به

اين تحقيق در جستجوي آن است عبارت است از

نظريههاي مديريت بي تفاوتي سازماني در پژوهشگران

عوامل موثر بر بيتفاوتي سازماني کدام است؟ رتبه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر صورت گرفت ،نتايج

بندي عوامل موثر بر بيتفاوتي سازماني در ميان

تحقيق نشان داد که ارزيابي وضعيت فعلي بي تفاوتي

کارکنان شرکت بر منطقهاي خراسان چگونه است؟

سازماني پژوهشگران با توجه به مشاهدات و

پيشينه پژوهش

سياست گذاريهاي مناسبي در دولت انجام شود و به

در تحقيق اسالمي ( )2939عامل اصلي بيتفاوتي

تبع آن مديران متخصص بکار گمارده شوند ،اصالح

کارکنان ،بيتوجهي و ضعف مديريتي دانسته شده

سيستم ها ،فرايندها و ساختار ،ايجاد سيستم ارزيابي

است .رباط ( )2929نيز در تحقيق خود به اين نتيجه

عملکرد مناسب ،پاداش و انتصاب و ارتقاء و همچنين

دست يافت که استرس شغلي بر بي تفاوتي سازماني

توجه بيشتر به مسائل مالي پژوهشگران تسهيل و

تاثير معناداري دارد .دانايي فرد و اسالمي ( )2920در

تسريع ميگردد .اين موارد موجب تدوين برنامهها و

تأليف خود با هدف دستيابي به علل بيتفاوتي از طريق

ايجاد جو انگيزشي قويتر ميگردد تا به ادراک بهتر

نظريه داده بنياد مطرح نمودند که شايعهسازي،

پژوهشگران از عدالت سازماني و اثربخشي خويش

جابجايي ارزشها ،بياعتمادي درون سازماني ،جدايي

منجر شود .اين دو ادراک موجب مديريت مناسب بي

مديريت از کارکنان و انزواي سازماني کارکنان از جمله

تفاوتي سازماني پژوهشگران خواهد شد .در تحقيق

کنشها و تعامالت هدفدار هستند که باعث بروز

ديگر به منظور بررسي رابطه بين هوش هيجاني و بي

بيتفاوتي سازماني ميشوند .در تحقيقي با هدف

تفاوتي سازماني از طريق تعهد سازماني در يک شرکت

موشکافي پديده بي تفاوتي سازماني و طراحي و

ايراني ،نتايج حاکي از اين بود که رابطه معني داري بين

اعتبارسنجي سنجه پژوهشي بي تفاوتي سازماني ،به

هوش هيجاني و بي تفاوتي سازماني وجود دارد

بررسي ارتباط ميان بي تفاوتي سازماني و سه متغير

(مالعباسي ،رضائي منش و صالحي صدقياني،9029

هويت سازماني ،تعهد سازماني و گرايش به ترک

 .)2999اميري ( )2929در نحقيق خود تحت عنوان "

سازمان پرداخته شد .نتايج حاکي از اين بود که بي

شناسايي و رتبهبندي عوامل موثر بر بيتفاوتي سازماني

تفاوتي سازماني با تعهد سازماني و هويت سازماني

از ديدگاه زنان و مردان" به اين نتيجه رسيد که از

رابطه معکوس معني دار و با گرايش به ترک شغل

ديدگاه مردان ،عوامل ساختاري (بوروكراسي بيش از
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حد) ،عوامل مديريتي (برخورد گزينشي) ،عوامل

تفاوتي سازماني و سکوت سازماني در کارکنان ادارات

انگيزشي (پايين بودن حقو ) ،و عوامل فردي (عدم

ورزش و جوانان استان مازندران ،نتايج حاکي از اين

شناخت تواناييهاي فردي) و از ديدگاه زنان عوامل

بود که بين بي تفاوتي سازماني و سکوت سازماني و

مديريتي (عدم شايستهساالري) ،عوامل انگيزشي (عدم

بين ابعاد بي تفاوتي سازماني (بي تفاوتي به مدير ،بي

جذابيت شغل) ،و عوامل ساختاري (عدم اطالع رساني

تفاوتي به سازمان ،بي تفاوتي به مشتريان ،بي تفاوتي

نتايج ارزيابي عملكرد) از اهميت و اولويت بيشتري در

به همکاران و بي تفاوتي به کار) و ابعاد سکوت

بيتفاوتي سازماني برخوردار ميباشند .در پژوهشي که

سازماني (سکوت تدافعي ،سکوت مطيع ،و سکوت

با هدف سررنجش رابطة حمايت سررازماني ادراک

نوع دوستانه) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (غفار

شررده و بيتفاوتي سررازماني در کتابداران شرراغل در

زاده ،برومند ،و حامي  .)925 ،9021نتايج تحقيق ديگر

کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي دولتي تابعة وزارت

در سال  9021بر روي  90نفر از کارکنان يک سازمان

علوم ،تحقيقات و فناوري مستقر در شهر تهران انجام

دولتي به منظور بررسي استراتژيهاي هوش هيجاني

شد ،نتايج نشان داد که بين حمايت سازماني ادراک

جهت کاهش بي تفاوتي سازماني نشان داد که رابطه

شده و بروز بي تفاوتي سازماني در کتابداران جامعة

منفي معني داري بين عالئم هوش هيجاني و انواع

آماري رابطة معکوس معناداري وجود دارد (حريري،

مختلف بي تفاوتي سازماني وجود دارد .بنابراين بهبود

روتن و محمدي  .)929،2929مالعباسي( )2929به

عالئم هوش هيجاني يک روش مفيد براي کاهش بي

بررسي رابطه هوش هيجاني با بي تفاوتي سازماني از

تفاوتي سازماني خواهد بود (احمدي و رفيعي ،9021

طريق تعهد سازماني پرداخت .نتايج حاکي از وجود

 .)253در تحقيقي که به بررسي عوامل بي تفاوتي

رابطه معنادار منفي بين هوش هيجاني و بي تفاوتي

سازماني و راهکارهاي مناسب در شركت ارتباطات

سازماني در اين سازمان بود .در تحقيقي که در سال

زيرساخت ايران پرداخته شد ،عواملي نظير عدم توجه

 2929به منظور بررسي تاثير ابعاد مدل ويژگيهاي

به موضوعات و وقايع خارج از سازمان ،عدم شايسته

شغلي هاکمن و اولدهام بر بي تفاوتي سازماني کارکنان

ساالري ،عدم مشارکت کارکنان در فرايند تصميم

پرداخته شد ،نتايج آزمون فرضيهها نشان داد که تنوع

گيري ،عدم توجه به کارکنان و مسائل اقتصادي ،قصور

شغلي ،هويت شغلي و اهميت وظيفه داراي تاثير

در اطالع رساني به کارکنان از تاثير آنها در فرايند و

مستقيم و منفي بر بي تفاوتي سازماني ميباشند

فقدان اطالعات درباره نتايج عملکرد آنان ،تمرکز

(شائمي بزرکي ،ابزري و مويدي .)32،2929قادري

قدرت در دست و تبعيض ،عدم درک نيازهاي کارکنان

( )2929در پژوهش خود به بررسي رابطه عدالت

و پاسخ به آنها بعنوان رفاه الزم به عنوان علل بي

سازماني با بي تفاوتي سازماني کارکنان ادارات ورزش

تفاوتي سازماني شناسايي گرديد (احمدي و فتاحي

و جوانان کهگيلويه و بويراحمد پرداخت .يافتههاي

 .)299 ،9025يافتههاي حاصل از يک مطالعه تحليلي

پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين عدالت

بر روي مديريت بي تفاوتي در نظام آموزشي ايران

توزيعي و بي تفاوتي به ارباب رجوع را نشان داد.

نشان داد که شرايط علي موثر بر مديريت بي تفاوتي

هرچه کارکنان ادراک بيشتري از عدالت توزيعي

شامل هشت بعد انگيزش شغلي ،توسعه کارکنان،

درسازمان داشته باشند موجب کاهش در بي تفاوتي

فرهنگ سازماني ،جو سازماني ،نگرش و عملکرد مدير،

کارکنان نسبت به ارباب رجوع خواهد شد .در

نگرش کارکنان ،محيط کاري و ماهيت کار ميباشد

پژوهشي در سال  9021با هدف بررسي رابطه بين بي

(ابوالفضلي ،يوسفي سعيد آبادي و فالح .)99،2921
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گيري احتمالي هدفمند يا مالک محور 9است که در آن

روش پژوهش
تحقيقات آميخته به دستههاي مختلفي از جمله

استفاده از دانش آنها انتخاب ميشوند (هاسون و

زاويهبندي ،2النهکرده ،3تبيني ،7و اکتشافي 5تقسيمبندي

همکاران .)2020،9000روش نمونهگيري هدفمند که

ميشوند .در تحقيقات آميخته اكتشافي ابتدا دادههاي

نوعي روش نمونهگيري غيراحتمالي است و نمونه

كيفي گردآوري شده ،سپس با استفاده از رويکردهاي

گيري قضاوتي نيز ناميده ميشود ،انتخاب عمدي يک

تحليلي که با سوال تحقيق کيفي بهترين تناسب را

فرد مطلع بعلت کيفيت اطالعاتي که اختيار دارد

دارند از لحاظ کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار

ميباشد و مبتني بر اين فرض است كه دانش پژوهشگر

ميگيرند ،در نهايت بخش كمّي براساس يافتههاي

يا پژوهشگران درباره جامعه براي انتخاب اعضاي

کيفي طراحي ميشود (کرسول وکالرک .)923 ،9022

نمونه قابل استفاده است (تونگکو  .)219 ،9009براين

بنابراين در اين تحقيق که ابتدا به منظور تعيين عوامل

اساس ،گروه دلفي براي اين پژوهش به صورت

موثر بر بيتفاوتي سازماني عالوه بر مرور ادبيات و

نمونهگيري غيراحتمالي قضاوتي برگزيده شدند.

پيشينه تحقيق ،از روش دلفي که يک رويکرد کيفي

خبرگان يا اعضاي دلفي ،بهگونهاي انتخاب شدند كه

است استفاده گرديد ،و سپس مدل به دست آمده ،با

حداقل داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و واجد يك

رويكرد كمّي در شرکت بر منظقه اي خراسان مورد

يا چند ويژگي زير بودهاند :الف) داراي مقاله در زمينه

تست و ارزيابي قرار گرفت ،مناسبترين روش ،رويكرد

موضوع پژوهش كه در مجالت علمي پژوهشي معتبر

آميخته اکتشافي است.

بهچاپ رسيده است .ب) استاد راهنما ،مشاور ،داور يا

دلفي ،رويكرد يا روشي سيستماتيك در تحقيق

ناظر پاياننامه و پروژههاي تحصيلي در زمينه موضوع

براي استخراج نظرات از يك گروه متخصصين در

تحقيق باشند .هيچ قانوني صريحي براي انتخاب نمونه

مورد يك موضوع يا يك سئوال است و يا رسيدن به

وجود ندارد و تعداد آن وابسته به نوع پژوهش،

اجماع گروهي از طريق يكسري راندهاي پرسشنامهاي

تجارب قبلي افراد ،تخصيص زمان براي پاسخگويي

با حفظ گمنامي پاسخ دهندگان و فيدبك نظرات به

است .در اينجا نميتوان از قواعد معمول نمونهگيري

و

استفاده نمود .زيرا عنصر تعيينكننده در اين روش،

اباذري .)295،2939روش دلفي به عنوان يک ابزار و

موضوع صاحبنظر ،خبره و متخصص بودن در يك

روش براي اجماع سازي با استفاده از يکسري

زمينه خاص است ،كه دست پژوهشگر را براي انتخاب

پرسشنامه جهت جمع آوري دادهها از پانل افراد

افراد محدود مينمايد (طبيبي  .)930،2933بدين منظور

منتخب مناسب است (هسو  .)2 ،9009يكي از مراحلي

محقق براي تشكيل پانل دلفي؛ ابتدا با جستجوي

كه در كيفيت پاسخها بسيار مؤثر است ،انتخاب صحيح

افرادي كه داراي شرايط مذكور باشند ،تعداد  25نفر را

افراد مجرب و آگاه در زمينه موضوع مورد مطالعه

شناسايي نمود که اين افراد گروه خبرگان تحقيق را

است .معموالً انتخاب اعضاي گروه از طريق

تشكيل دادند .بهطور معمول ،در روش دلفي پس از

نمونهگيري غيراحتمالي صورت ميگيرد که به سه

چند نوبت تكميل پرسشنامه و اصالح آن ،عوامل و

دسته اصلي تقسيم ميشود :سهميه اي ،6هدفمند يا

شاخصها نهايي شده و پژوهشگر از اعتبار علمي

قضاوتي ،2در دسترس( 8باتاگليا  .)199 ،9003انتخاب

موضوع مورد بررسي خود اطمينان كسب مينمايد.

متخصصين يا پانل افراد مطلع اغلب بر اساس نمونه

همچنين در خصوص درصد مورد قبول در رسيدن به

اعضاي

پانل

است

(احمدي،

نصيري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

پژوهش حاضر از نوع آميخته (کمي ،کيفي) است.

مشارکت کنندگان براي حل يک موضوع مشخص با
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اجماع و وحدت نظر در پاسخها ،رويه ثابتي وجود

شاخص تأييد و تبيين گرديد که در شرکت بر منطقه

ندارد .معموالً يكساني و همگني يافتهها در بين 12

اي خراسان مورد تست و اعتبار سنجي قرارگرفت.
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درصد تا  200درصد پاسخها ،بهعنوان اجماع تلقي

ابزار اصلي مورد استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه

ميشود (طبيبي  .)932،2933مراحل اجراي دلفي در

خود محقق ساخته شامل  16سوال است که در قالب

اين تحقيق شامل سه مرحله به شرح ذيل ميباشد :در

طيف ليکرت با نمرات يک تا پنج (نمره يک به معناي

مرحله اول طرح دلفي ،پرسشنامه بدون ساختار (باز

کامال مخالفم و نمره پنج به معناي کامال موافقم) بيان

پاسخ) با هدف شناسايي تمامي عوامل تاثير گذار بر بي

گرديد .به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق ،عالوه بر

تفاوتي سازماني در اختيار گروه خبرگان قرار گرفت.

بهرهگيري از تكنيك دلفي ،پرسشنامه به رؤيت پنج تن

پس از بررسي پاسخهاي مرحله اول و همچنين استفاده

از خبرگان در حوزه اين تحقيق رسيد تا سؤاالتي كه در

از اطالعات پايه موجود حاصل از بررسيهاي پيشين

اختيار پاسخدهندگان قرار ميگيرد هيچ گونه ابهام و

پيرامون موضوع تحقيق 10 ،عامل شناسايي گرديد كه

نارسائي نداشته و در واقع آن چه مورد نظر است را به

از آنها براي طراحي پرسشنامه داراي ساختار (به عنوان

دست آورد .بر اين اساس ميتوان گفت روايي ابزار

ابزار مراحل بعد) استفاده شد .در مرحله دوم دلفي از

اندازهگيري به طريق محتوايي حاصل گرديده است.

گروه خبرگان خواسته شد تا نظرات و ديدگاههاي خود

همچنين به منظور سنجش پايايي(قابليت اعتماد)

را در رابطه با  10عامل در يك طيف پنج گزينهاي

پرسشنامه ،پس از جايگذاري مقادير حاصل از

ليكرت اعالم نمايند .در اين مرحله با هدف ارزيابي

اطالعات برآورده شده در طرح پيش آزمون در يك

مجدد ميزان اهميت و تأثير هر يك از عوامل مورد

نمونه  15عضوي ،ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد

قبول در طرح دلفي اوليه ،معنيداري هر يك از عوامل

كه

با توجه به مقدار اين ضريب براي سواالت

توسط آزمون آماري نسبت (آزمون  )Zمورد سنجش

پرسشنامه که عدد  0/921است و اينکه اين عدد از

قرار گرفته و نسبت موافقين و مخالفين براي هريك از

مقدار  0/2بيشتر بدست آمد ،ميتوان چنين نتيجه

عوامل پيشنهادي به دست آورده شد .بر اساس نتايج

گرفت که ابزار تحقيق از پايايي قابل قبولي برخوردار

حاصله از اين مرحله  95عامل مورد موافقت اعضاي

است .جامعهي آماري تحقيق حاضر شامل كليه مديران

پانل دلفي قرار گرفته و تعداد  91عامل رد شده از مدل

(اعم از سطح ارشد ،مياني و پايه) در شرکت بر

نهايي عوامل موثر بر بي تفاوتي سازماني حذف گرديد.

منطقه اي خراسان ميباشد .براي انتخاب نمونه از

همچنين در اين مرحله  95عامل معنيدار در قالب دو

روش تصادفي ساده استفاده گرديد .در نمونهگيري

بعد فردي و سازماني بر طبق نظر خبرگان دستهبندي

احتمالي(تصادفي) شانس مساوي براي انتخاب

شد .در مرحلهي سوم از گروه خبرگان خواسته شد تا

آزمودني به عنوان گروه نمونه وجود دارد (سکاران

نظرات و ديدگاههاي خود را در رابطه با هر يك از 95

 .) 299،1381براي انتخاب تعداد نمونه از جدول و

عامل قالببندي شده در دو بعد مشخص نموده و

فرمول مورگان -کهن استفاده شده است (خاکي ،1387

شاخصهاي مورد پايش هر عامل را تعيين نمايند.

 .)26تعداد نمونه تحقيق با توجه به حجم جامعه آماري

بدين ترتيب ،انجام روش دلفي پس از اتمام دور سوم

كه  50نفر محاسبه شده 77 ،نفر ميباشد .دادههاي

براساس اتفا نظر بين نظرات خبرگان پاسخگو پايان

جمع آوري شده از طريق از نرمافزار آماري

SPSS 22

يافت و عوامل موثر بر بي تفاوتي سازماني و در نهايت

با روشهاي آمار توصيفي ،آزمون نسبت (آزمون  ،)Zو

مدل مفهومي تحقيق در دو بعد و 29عامل و 25

آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند.
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مبني بر عدم تفاوت رتبهها با احتمال  21درصد رد

يافتهها
بررسي وضعيت متغيرهاي جمعيت شناسي نشان

ميگردد.

داد که ميانگين سني پاسخ دهندگان 77 ،سال با
ميانگين سابقه کار 16سال ميباشد .از نظر مدرک
تحصيلي 29درصد ليسانس 67 ،درصد فو ليسانس و
 2درصد دکتري بودند .از نظر جنسيت  93درصد مرد
و  2درصد زن بودند 15 .درصد افراد در حوزه
مديريت 19 ،درصد در حوزه برنامه ريزي 23 ،درصد
در حوزه طرح و توسعه 19 ،درصد مالي و  21درصد
در حوزه مديريت منابع انساني سازمان مشغول به
فعاليت هستند.
در پاسخ به سوال اول تحقيق ،بيتفاوتي سازماني
تحت تأثير دو بعد فردي و سازماني قرار ميگيرد ،به
طوريكه در بعد فردي عوامل بيميلي و بي عالقهگي،
فصلنامه رسالت مديريت دولتي

انتقال بيتفاوتي به محيط کار و در بعد سازماني
عوامل توجه به برخي مشاغل خاص ،عدم جالب بودن
کار ،عدم شايسته ساالري ،اهداف مبهم ،نامناسب بودن
سبکهاي رهبري ،عدم درک چشم انداز سازمان ،عدم
مشارکت کارکنان ،عدم بازخورد نتايج عمليات ،عدم
بهبود ارتباطات ،عدم تشويق به ابتکار عمل مورد
سنجش قرار ميگيرند .شکل( )1مدل مفهومي تحقيق
را نشان ميدهد.

شکل( .)1مدل مفهومي تحقيق

در پاسخ به سوال دوم تحقيق براي اولويتبندي
عوامل مؤثر بر بيتفاوتي سازماني در ميان کارکنان
شرکت بر

منطقهاي خراسان از ديدگاه مديران از

آزمون فريدمن استفاده گرديد .آزمون فريدمن يک
آزمون جهت اولويتبندي درون گروهي است که از
آن براي مقايسه ميانگين رتبهها در بين  kمتغير (گروه)
استفاده ميشود .در اين آزمون فرض صفر مبتني بر
يکسان بودن ميانگين رتبهها در بين گروههاست.
همانطور که جدول شماره ( )2نشان ميدهد ،مجذور
کاي محاسبه شده براي عوامل مؤثر بر بيتفاوتي
سازماني با توجه به درجه آزادي  22در سطح تشخيص
 0001معنيدار است .بدين ترتيب فرض صفر آماري

با توجه به نتايج بدست آمده در جدول شماره ،2
مالحظه ميشود كه عدم شايسته ساالري مهمترين
عامل بيتفاوتي سازماني قلمداد ميشود و اهداف مبهم
و انتقال بيتفاوتي به محيط کار دومين و سومين عامل
در بروز اين پديده سازماني محسوب ميشوند .ساير
عوامل براساس ميانگين رتبه ها ،در جايگاههاي بعدي
قرار دارند.
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جدول( .)2نتايج آزمون فريدمن براي اولويت بندي عوامل مؤثر بر بيتفاوتي سازماني از ديدگاه مديران
ميانگين رتبه

واريانس

ميانگين

اولويت

عوامل
عدمشايسته ساالري

8/89

0/93

9/99

اول

اهداف مبهم

2/87

0/96

9/00

دوم

انتقال بيتفاوتي به محيط کار

2/39

1/11

9/21

سوم

عدم جالب بودن کار

2/09

0/26

9/99

چهارم

بي ميلي و بي عالقه گي

6/26

1/12

9/92

پنجم

عدم بازخورد نتايج عمليات

6/20

0/87

9/53

ششم

توجه به بعضي مشاغل خاص

6/16

1/00

9/13

هفدم

عدم بهبود ارتباطات

6/12

1/03

9/13

هشتم

عدم درک چشم انداز سازمان

5/25

0/93

9/13

نهم

عدم مشارکت کارکنان

5/38

0/89

9/15

دهم

نامناسب بودن سبکهاي رهبري

5/12

0/88

9/99

يازدهم

عدم تشويق به ابتکار عمل

7/27

0/83

9/95

دوازدهم

Chi-Square = 60.037, DF =11, Sig.= 0.000
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مهمي در بروز پديده بي تفاوتي سازماني ايفاء ميکند،

بحث و نتيجهگيري
امروزه نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل

فقدان سيستمهاي شايسته ساالري ناشي از شرايط

استراتژيک توسط محققين در نظر گرفته ميشود.

مديريتي ضعيف و برنامه ريزي نامناسب توسط مديران

هنگامي که تمام هزينههاي استخدام ،آموزش ،پرداخت

سازماني است (احمدي و رفيعي .)252 ،9021عدم

مزايا ،و ساير را در نظر ميگيريد ،آيا واقعا ميخواهيد

شايسته الري به عنوان يکي از مهمترين علل بروز بي

حتي يک فرد بي تفاوت در سازمان شما حضور داشته

تفاوتي در بين عوامل مديريتي به شمار مي-

باشد؟ بي تفاوتي پيامدهاي منفي بسياري نظير فقدان

آيد(جهانشاهي  .)9 ،2932به گفته کرامر ()9005

انگيزه براي کارکردن ،کاهش کارايي ،بي مسئوليتي و از

کارکنان نگاه حساسي نسبت به تصميمات مديريتي در

دست دادن فرصتهاي استخدامي براي افراد بي

مورد خودشان دارند (اصفهاني و همکاران .)55 ،9029

تفاوت براي فرد و سازمان به همراه دارد (ابوالفضلي و

انصاف و عدالت درک شده توسط کارکنان نقش

همکاران  99 ،2921به نقل از ابوالعاليي.)2921

انگيزشي مهمي را در کار و مديريت بي تفاوتي ايفاء

بنابراين از طريق مديريت بي تفاوتي کارکنان ميتوان

ميکند (ابوالفضلي و همکاران  .)92،2921هنگامي که

باعث ارتقاء حس رضايت دروني ،تالش داوطلبانه

مالک جذب و ترفيع افراد در سازمان تبارگماري باشد

مضاعف ،تعهد و مشارکت در کار ،توسعه شبکه تعامل

و نه شايستگي ،فرد انگيزهاي براي توسعه فردي ندارد

رضايت

و به تدريج تمايلي نسبت به اوضاع نشان نميدهد.

مشتريان و کارکنان ،توسعه رفتار شهروندي سازماني،

سازمان بايد با معيارهاي منطقي و علمي بدنبال شايسته

ارتقاء کارايي و بهره وري ،بهبود رويه ها ،کاهش

شناسي و بعد شايسته گماري و براي آينده شايسته

شرايط کاري نامنصفانه در همه زمينهها و افزايش

پروري نمايد .وجود مسيرهاي شفاف کارراههاي در

شادي در کار گرديد (ابوالفضلي و همکاران

سازمان و توجه به شايستگي و قابليت فردي به عنوان

.)92،2921

مالک انتصاب کارکنان در پستها روند پيشگيرانه

کارکنان ،رفع

انتظارات جامعه،

افزايش

با توجه به نتايج تحقيق ،يکي از عواملي که نقش

مناسبي جهت جلوگيري از بي تفاوتي است.
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ضمن اثرپذيري از مهارت مديران با بهبود سيستم

موثر بر بي تفاوتي سازماني ،بايد اشاره نمود که

انگيزش ،موجب خالقانه تر شدن سازمان و بهتر شدن

گروهي از کارکنان بي تفاوتي را با خود به محيط کار

ادراک عدالت سازماني کارکنان ميشود که در نهايت به

ميآورند و يا حداقل به لحاظ وجود زمينههاي رواني و

مديريت بي تفاوتي سازماني منجر ميشود (کشاورز

شخصيتي خاصي ،در برابر شرايط و اوضاع و احوال

حقيقي  .)239 ،9029اجراي طرح هايي چون طرح

بيتفاوت کننده زودتر تسليم ميشوند .آنها آموختهاند

جانشيني و پرورش مديريت اين اطمينان را براي

که نبايد انتظار زيادي از سازمان يا افراد ديگر داشته

مديريت فراهم ميکند که در آينده ،سازمان براي تامين

باشند و نسبت به آنچه که در اطرافشان ميگذرد،

نيروي انساني مشاغل مهم و کليدي دچار کمبود

چندان توجهي نداشته و حالت بيتفاوتي دارند .اين

از بعد هدف به عنوان دومين عامل

حالت شامل کار و سازمانشان نيز ميشود (ميرحسيني

مهم موثر بر بي تفاوتي سازماني ،ويژگي هدفهاي موثر

زواره  .)92،2991يکي از راههاي حل اين مسئله ،دقت

عبارتند از مشخص بودن ،همخواني داشتن و به طور

در انتخاب و جذب افراد از طريق اعمال روشهاي

مناسب چالشي بودن(وتن وکمرون.)95 ،2930

صحيح و موثر انتخاب به ويژه استفاده از مصاحبه است

برخورداري از اهداف به وضوح تعريف شده براي

به گونه اي که افراد بي تفاوت و يا مستعد بي تفاوتي

موفقيت هر سازمان ضروري است .کارمندان بايد

فرصت دستيابي را به مشاغل سازماني ،کمتر پيدا کنند،

هدف اصلي خود را بدانند ،همچنين آنچه سازمان در

همچنين راهکارهاي تنبيهي به نحوي که احتمال

نهايت براي دستيابي به آن تالش ميکند .اگر هر فردي

شناسايي و به تبع آن جريمه کارکنان بي تفاوت

در يک جهت يکسان فعاليت نمايد ،ابهام از بين ميرود

افزايش داشته باشد (نه بصورت ثابت) ،باعث کاهش

و احتمال کمي دارد که کارکنان بيتفاوت شوند

عدم انجام کار درست از جانب کارکنان بي تفاوت

(کفي .)21 ،9005عالوه بر اينکه هدفها بايد به صورتي

خواهد گرديد .جريمه کارکنان بي تفاوت بايد تابعي از

آشکار و دقيق بيان شوند ،اگر از نظر دشواري در حدي

کم کاري و نقص در امور باشد در اين صورت حتي

باشند که فرد مجبور شود از حداکثر استعداد و توانايي

اگر کارکنان بي تفاوت ريسک پذير هم باشند جريمهها

خود استفاده نمايد ،برنامه مزبور تاثير بيشتري را بر

اثر مثبت خود را در کاهش ميزان بي تفاوتي سازماني

انگيزش افراد خواهد داشت (رابينز .)933 ،2999

خواهند گذاشت (حصاري.)13 ،2929

نخواهد شد.

مديريت مبتني بر هدف بيشتر اشاره به اين امر دارد که
اهداف بايد به وضوح درک شوند (رابينز .)299 ،2921
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