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چكيده

 کارکنان، جامعه آماری این پژوهش. پيمایشی(ميدانی) است- توصيفی،این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقيق
 فرضيه ی. نفر انتخاب گردیدند044 شاغل در مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان می باشند که به شيوه ای تصادفی تعداد
اصلی تحقيق بيانگر تحيل تأثير ویژگی های شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بوده
 برای آزمون پایایی ابزار. سؤال در دو بخش بوده است53  پرسشنامه ی استاندارد مشتمل بر، ابزار اصلی جمع آوری اطالعات.است
 داده های این تحقيق پس از جمع آوری توسط نرم افزار. محاسبه شد4/87  پرسشنامه تکميل و آلفای کرونباخ آنها54  تعداد،تحقيق
. ضمن اینکه روایی پرسشنامه ها از نظر خبرگان (روایی صوری) استفاده شد و مورد تأیيد آن ها قرار گرفت. تحليل گردیدSPSS
 تنوع مهارت و بازخورد با بی تفاوتی سازمانی کارکنان،تجزیه و تحليل داده ها نشان داد که رابطه معنا داری ميان آزادی عمل در کار
 همچنين نتایج این تحقيق نشان داد رابطه معکوسی ميان ماهيت شغل با.مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود ندارد
 اما رابطه مستقيمی ميان اهميت شغل با بی تفاوتی.بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود دارد
.سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود دارد
کليد واژگان
 کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان، بی تفاوتی سازمانی،ویژگی های شغلی
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Abstract
This study, for the purpose of applied and research methods, descriptive-survey-is. The population of this
research, technical training centers and professional staff employed in the province in a manner which 400
were selected randomly. The main hypothesis of the research represents analysis on the impact of job
characteristics, organizational indifference vocational training centers of Isfahan province. The main tool to
collect data, questionnaires consisting of 35 questions was in two parts. To test the reliability of research,
completed 30 questionnaires and Cronbach's alpha was calculated for them 78/0. The data collected was
analyzed using SPSS software. While the validity of the opinions of experts (validity) was used and it was
approved. Analysis of the data showed that the relationship between freedom at work, organizational skill
variety, and feedback indifference vocational centers in Isfahan does not exist. The results of this study
showed an inverse relationship between the nature of the job with organizational indifference vocational
centers there Isfahan. But direct link between the importance of the job with organizational indifference
vocational centers there Isfahan.
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مقدمه
دنيای ما دنيای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسان ها هستند آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق
هدف ها را ميسر می سازند بدون انسان سازمان بی معنی است و مدیریت امری موهوم می گردد( .گریفين )3577 ,سرمایه انسانی و
توسعه منابع انسانی از موضوعات کليدی عصر حاضر تلقی می شوند .در راه حفظ و نگهداشت بلند مدت این سرمایه ها الزم است که
مطالعات عميق و تالش های مؤثری صورت پذیرد .شناخت مسائل انگيزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان
ها بسيار حائز اهميت است .بسياری بر این باورند که به کارگيری منابع انسانی به شيوه ای استراتژیک دارای توان بالقوه ای است که
نيازهای سازمان را تامين می نماید .بر اساس این دیدگاه سرمایه انسانی ،از لحاظ اجتماعی برای سازمان مزیت رقابتی به بار می آورد.
) ( Nahapit & Ghoshal, 1998از مهم ترین مسائلی منابع انسان ی که در این عصر مطرح می شود بی تفاوتی سازمانی کارکنان می
باشد .حالتی که مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی یا موفقيت یا شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را
بی تفاوتی سازمانی ناميده اند( .کشاورز  )3503 ,از آنجا که تالش هر فرد ناشی از انگيزش و رضایت وی می باشد  ،انگيزش و
رضایت هر فرد پيش نياز مهمی برای انجام کار به صورت اثربخش می باشد  .رضایت شغلی شرط اساسی حضور و هم کاری فرد با
سازمان است و این به دليل نقش مهم رضایت شغلی در افزایش بهره وری  ،تعهد نسبت به سازمان  ،تضمين سالمت فيزیکی و روانی،
تسریع در یادگيری مهارتهای جدید شغلی و افزایش روحيه ی فرد می باشد (Mrugank & Ashwin, 2005).مدل ویژگيهای
شغلی هاکمن و اولدهام ،این مدل بيان می کند که ویژگيهای شغلی مانند تنوع مهارت (ميزانی که شغل به تنوعی از فعاليتها برای
انجام کار نيازمند است) ،اهميت شغل(ميزانی که شغل فرد روی زندگی و شغل سایر افراد تأثير می گذارد) ،ماهيت شغل (ميزانی که
شاغل یک کار را به طور کامل انجام می دهد) ،آزادی عمل در کار( ميزانی که شغل بتواند به هنگام برنامه ریزی کار و تعيين روال
کار ،به فرد آزادی ،استقالل و اختيار دهد) و بازخورد (مقدار فعاليتهای کاری که برای به دست آوردن نتایج کار فرد از طریق اطالعات
مستقيم و روشن درباره اثربخشی اش الزم است) با انگيزش و رضایت شغلی ارتباط دارند .سه بعد اول سبب معنی دار بودن (مفهوم
دار بودن) کار می شود  ،بعد چهارم در باره ی نتایج کار می باشد و بعد آخر مربوط به آگاهی از نتایج واقعی فعاليتهای کاری می باشد
که تمامی توان بالقوه انگيزشی) )  MPSاین  3بعد در فرمول حاصل ضرب ميانگين سه بعد  . MPSخالصه می شوند اول (تنوع
شغلی  ،ماهيت شغلی و اهميت شغلی) در آزادی عمل در کار و بازخورد شغلی می باشد .این مدل شغل افراد در سطح  MPSبيان
می کند که هرچه باالتری قرار بگيرد ،انگيزش و رضایت شغلی افزایش می یابد(Moeller & Fitzgerald, 1985).
ادبيات پژوهش
تا ساليان متمادی به علت نبودن اطالعات کافی در مورد عوامل ایجاد کننده انگيزه در نيروی کار ،دانشمندان اعتقاد داشتند که
حقوق و دستمزد مهم ترین عامل ایجاد رضایت شغلی و انگيزه در کارکنان محسوب می شود .اما تحقيقات بعدی اثبات کرد تنها
نيازهای اقتصادی عامل برانگيخ تن کارکنان نمی باشد ،عوامل غير اقتصادی دیگری نيز وجود دارند که می توانند عامل برانگيزه و
رضایت شغلی کارکنان تأثير به سزائی داشته باشند .بعضی از نيازهای کارکنان می توانند از طریق عوامل درون شغلی رفع شوند و
رضایت و انگيزه ای که از این طریق حاصل می شود ،پایدار است(Hersey , Blanchard, Kenneth, & Dowey, 1996).
مدیران همواره باید عالوه بر ارزیابی عملکرد کارکنان ،رفتار آنان را نيز ه مواره مورد توجه دائمی قرار دهند چرا که رفتار کارکنان روی
عملکرد آنان و در نهایت روی عملکرد سازمان تأثير مستقيم خواهد داشت از جمله این رفتارها بی تفاوتی سازمانی است( .جهانشاهی,
)3570
از جمله مهم ترین عوامل درون شغلی که بر انگيزه کارکنان تأثير قابل مالحظه ا ی دارد ،ویژگی های شغلی است .در دیدگاه ویژگی
شغلی ،خود شغل عاملی مهم جهت برانگيخ تن کارکنان و ایجاد رضایت پایدار در آن ها خواهد بود .در صورتيکه شغل به خوبی
طراحی شود و از نظر ویژگی های شغلی غنی باشد ،عملکرد کارکنان را تا حد زیادی بهبود می بخشد و از خستگی شغلی نيروی کار
جلوگيری می کند.مردم زمانی می توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگيزش الزم برای داشتن عملکرد
مناسب ،بهره مند باشند (Spector, 2008) .عالوه بر این کارمندان اغلب حرفه خود را با اميد و انتظاراتی ویژه برای رسيدن به
باالترین سطح در سازمان شروع می کنند و اکثر آن ها به پيشرفت خود ،رسيدن به قدرت ،کسب باالترین مسئوليت ها و پاداش ها
اهميت می دهند .بااین وجود نيروی کار در مسير ترقی شغلی به نقطه ای می رسند که احتمال صعود از نردبان ترقی کاهش می یابد.
از سوی دیگر فرصت های اندك برای ارتقاء و وجود قوانين و مقررات خشک این احساس را در فرد ایجاد می کند که در یک نظام غير
منصف گرفتار آمده و این احساس باعث می شود فرد نسبت به شغلش نقطه نظرهای منفی پيدا کند که بدبينی مزمن ،فقدان
پيشرفت ،دلسردی ،بی عالقگی و ...ازجمله نشانه های فرسودگی شغلی هستند( .طالقانی & متقی ) 3573 ,
برای بررسی تأثير ویژگی های شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان  ،ویژگی های شغلی بر اساس
نظریه هاکمن و اولدهام در پنج بعد:
 .3تنوع مهارت :مربوط به گنجایشی است که یک شغل نياز دارد تا مهارت ها و استعدادهای مختلف کارمند را بکار گيرد.
 .4ماهيت شغل (هویت کار) :منظور قلمروی است که یک شغل برای انجام شدن به طور کامل از ابتدا تا انتها نياز دارد.
 .5اهميت شغل(مفهوم کار) :به درجه اهميت شغل برای دیگران مربوط می شود.
 .0آزادی عمل در کار (استقالل) :بدین معنی که کارمند آزادی کامل و خودمختاری جهت تعيين چگونگی انجام کار دارد .شغل های
مستقل افراد را مسئول بار می آورد به کاری آن ها انجام می دهند ارج می نهد.
 .3بازخورد :مربوط به دانشی است که کارمند از نتایج کاری که انجام می دهد کسب می کند( .برومند)3504 ,
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بی تفاوتی هنگامی بوجود می آید که شخص پس از ناکامی طوالنی اميد تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعيتی به خصوص از
دست می دهد و می خواهد از منشأ ناکامی خود کناره گيری کند .این پدیده ویژگی افرادی است که به کارهای تکراری و کسل
کننده اشتغال دارند و در کار خود اغلب به این واقعيت تسليم می شوند که در محيط کار خود چندان اميدی به بهبود و پيشرفت
وجود ندارد .هر مدیر باید به خاطر داشته باشد که پرخاشگری ،دليل تراشی و بی تفاوتی همگی عوارض عجز و ناکامی هستند و می
توانند بر وجود مشکالت داللت داشته باشند( .رضائيان) گاهی افراد اعتراض خود را به دستورها به صورت اعتراضات و اعتصابات که
آشکارترین نوع بيان نارضایتی است بروز می دهند و گاه غيبت زیاد بيانگر این امر است .ولی آنچه باعث تسليم شدن و بی تفاوتی
افراد می شود نارضایتی عميق و به مدت طوالنی است (گيزال.)3587 ,
به طور کلی تحقيق حاضر در پی پاسخگویی به سؤال زیر است:
ویژگی های شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان چه تأثيری دارند؟
مبانی نظری تحقيق
ويژگی های شغل
بر طبق نظر هاکمن و اولدهام ( )3089انواع مهارت های مورد نياز ،امکان شناسایی کار با نتایج قابل لمس ،محدوده کاری ،استقالل و
بازده ،جزء ویژگی های فعاليتی هستند که می توانند گرایش های افراد را به سوی کارشان تحت تأثير قرار دهند زیرا با این ویژگی ها
افراد احساس می کنند شغل ارزشمندی انجام می دهند و برای نتایج کارهایشان مسئوليت قبول می کنند .هاکمن و اولدهام این
احساسات را به خاطر تأثير آن ها بر گرایش ها و رفتارهای کاری به عنوان حالت های روانی تعيين می کنند .بنابراین این متغيرها
می توانند بر انگيزه ،رضایت ،عملکرد ،غيبت ،ميزان ترك و کيفيت کار ،تأثيرگذار باشند (Tremblay & roger, 1998).در زمينه
ویژگی های شغلی دست کم هفت تئوری وجود دارد .خوشبختانه آن ها وجوه مشترك زیادی دارند برای مثال تئوری انگيزش
بهداشت متعلق به هرزبرگ و تحقيقی که بر روی نياز به کسب موفقيت انجام شد هر دو در زمره تئوری های ویژگی های شغلی قرار
می گيرند .باید به یاد بياورید که هرزبرگ می گفت که اگر نوع شغل بتواند موجب کسب موفقيت ،شهرت ،پذیرفتن مسئوليت و از این
قبيل چيزها شود باعث خواهد شد که ميزان رضایت شغلی کارگر یا کارمند افزایش یابد ،مک کلند ثابت کرد کسانی که به موقعيت
های زیادی دست یابند عملکردهایی عالی خواهند داشت و مسئوليت های زیادی را خواهند پذیرفت .سه تئوری مهم در مورد ویژگی
های شغل عبارتند از :تئوری اسنادی کار الگوی ویژگی های شغلی و الگوی پردازش اطالعات اجتماعی( .رابينز)3577 ,
مدل ویژگی های شغل برای تعين چگونگی تأثير متقابل ویژگی های شغل و تفاوت های فردی توسعه یافته و رضایت ،انگيزش و بهره
وری افراد در محيط کار را تحت تأثير قرار می دهد .این مدل برنامه ریزی و اجرای تغييرات در طراحی مشاغل مفيد است .بيش ترین
اهميت ویژگی های شغل در رابطه با کاربرد آن در طراحی مشاغل است .پژوهش های انجام شده درباره طراحی شغل حاکی از آن
است که اهميت شغل ،جابجایی و غيبت کارکنان را کاهش و رضایت شغلی را افزایش می دهد ،کيفيت توليد را ارتقاء می دهد و
توجه به ویژگی های شغلی در طراح مشاغل به عنوان ابزاری مفيد جهت توسعه برنامه ها ارگونومی جهت بهبود شرایط فيزیکی کار و
نتایج حاصل از آن یعنی افزایش انگيزه و کاهش آسيب های ناشی از کار فواید بسياری برای سازمان ها و کارکنان آن ها دارد .
) (Casey & robbins, 2008ریچارد هاکمن و الولر ( )3083معتقد بودند که ویژگی های روانی و انگيزشی ،در چگونگی واکنش فرد
در برابر شغل نقش مهمی را بر عهده دارد .آن ها با به کارگيری تئوری های نياز انگيزشی ثابت کردند اشخاصی که از طریق نيازهای
سطح باال مانند نياز به خودیابی و رشد برانگيخته می شوند ،خواهان شغل های پيچيده و پرتالش هستند( .منظری توکلی ,
مالحسينی  ,محبی  & ,همکاران .) )3578 ,توجه به عوامل انگيزشی کارکنان و نيازهای آن ها و توجه به تفاوت های فردی هر یک
از کارکنان یکی از مهم ترین عواملی است که در بهره وری نيروی انسانی می توان به آن دست یافت و یکی از شرایط مهم و اساسی
برای رسيدن به هدف در هر کاری برانگيختن و ایجاد انگيزه در افرادی است که آن کار راانجام می دهند(Grant, Yitzhak , .
) )Grant& et al,2010( Parker, & frees , 2010هاکمن و اولدهام ( )3089به منظور آزمون تئوری ویژگی های شغل ،پرسشنامه
ویژگی شناسی شغل را معرفی کردند .این پرسشنامه ادراك فرد از ویژگی های شغل حاالت روانی مختلف پيامدهای شخصی و کاری
و شدت نياز به رشد را می سنجد( .گریفين )3577 ,الگوی ویژگی های شغلی از بسياری جهات مورد تحقيق قرارگرفته است .نتيجه
بيشتر تحقيق ها چارچوب کلی تئوری را تأیيد می کند )یعنی مجموعه ای از ویژگی های شغل وجود دارد و این ویژگی ها بر رفتار
اثر می گذارند( ولی در مورد اینکه کدام ویژگی یا ویژگی ها هسته مرکزی را تشکيل می دهند توافق نظر کامل وجود ندارد .همچنين
در مورد اینکه احساس نياز به رشد می تواند به عنوان یک عامل واسطه ای فعاليت کند یا خير توافق نظر وجود ندارد .می توان ابعاد
اصلی را در هم ادغام کرد و برای پيش بينی رفتار فرد یک شاخص منحصربه فرد به نام شاخص بالقوه انگيزش را ارائه کرد شيوه
محاسبه آن از این قرار است( .رابينز)3577 ,

تنوع مهارت  +اهميت کار  +ماهيت کار
= شاخص انگيزش بالقوه شغل

آزادی عمل در کار × بازخورد ×
5
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با استفاده از شاخص انگيزش بالقوه شغل می توان شاخص توان کل هر شغل را برای ایجاد انگيزه در کارکنان تهيه کرد و به دنبال آن
با استفاده از ویژگی شناسی شغل ،شغل هایی که توان انگيزشی باال یا پایينی دارند را شناسایی و شغل هایی را که انگيزش بالقوه آن
ها پایين است به منظور طراحی دوباره و افزایش توان انگيزشی آن ها معين و تفکيک نمود( .گریفين)3577 ,

ازنظر هاکمن و اولدهام حاالت روانی حساس هسته اصلی تئوری را تشکيل می دهند .به عقيده آن ها حاالت مزبور نشان دهنده
چگونگی واکنش فرد نسبت به وظيفه خود تحت تأثير ویژگی های شغل می باشد .آن ها حاالت روانی حساس را به شرح زیر تعریف
کرده اند:
 .3معنی دار بودن کار :ميزان معنی دار بودن باارزش بودن و غنی بودن شغل که فرد در عمل تجربه کرده است.
 .4پذیرش مسئوليت نتایج کار :درجه احساس مسئوليت و پاسخگویی فرد در برابر نتایج کاری که انجام داده است.
 .5آگاهی از نتایج :درجه آگاهی مداوم فرد از چگونگی انجام مؤثر وظایف مربوط .اگر کارکنان این حاالت روانی را به اندازه کافی
تجربه کنند می توان انتظار داشت که نسبت به خود احساس خوبی داشته و برخورد مناسبی با شغل خود داشته باشند( .گریفين,
)3577
بر اساس این مدل هر شغل می تواند در قالب ابعاد پنج گانه اصلی به شرح زیر گردد:
تنوع مهارت :شغل شامل وظایف متنوع باشد طوری که یک فرد بتواند از مهارت ها و توانائی های گوناگون بهره گيرد و یا به عبارتی
دیگر به درجه ای که کارکنان به انجام دامنه گسترده ای از وظایف می پردازد اطالق می شود ( .پاشا &  ،خدادادی اندریه)3578 ,
معنی دار بودن وظيفه(هویت شغل) :وظایف شغلی به نحوی معين شده اند که کار ازابتدا تا انتها برای شاغل مشخص بوده و فرد
تصویر کاملی از وظایف شغلی خود داشته و خود بخش مهمی از کار تلقی شود .یعنی داشتن شغلی که بتوان آن را به منزله یک واحد
مجزا به رسميت شناخت؛ برای مثال ،به پایان رساندن یک پروژه تحقيقاتی مشخص یا تصدیق این که فالن کشف خاص از آن فالن
فرد است ،به هر یک از این کارها هویت بيشتری می بخشد ،زیرا همراه با هر یک از آن ها می توان به نام محقق ).اشاره کرد بدون
این که فرد دیگری بتواند ادعا کند( .جين & تریاندیس.) )3573 ,
اهميت وظایف :ميزانی که شغل دارای اهميت و ارزش بوده و اثرات محسوسی بر زندگی یا کار افراد دیگر دارد .استقالل و اختيار در
کار :حد و حدودی که شاغل در برنامه ریزی زمانی کار در تعيين رویه های کاری از استقالل و آزادی عمل برخوردار است .بازخور:
شغل طوری طراحی شده باشد که اطالعات واضع و مستقيم در مورد اثربخشی نتایج و عملکرد کاری به شاغل بدهد( .رابينز)3577 ,
سه بعد اول موجب هویت بخشی (معنی دار بودن) شغل می گردد و بعد چهارم درباره نتایج کار می باشد و آخرین بعد مربوط به
فهميدن نتایج واقعی فعاليت های کاری می باشد که کل این ابعاد پنج گانه در فرمول شاخص بالقوه انگيزشی خالصه می شوند.
()Fitzgerald, 1985 & Moeller

با توجه به نتایج حاصل از تحقيقات به دست آمده ،در حالت کلی می توان به طور خالصه بيان کرد کسانی که به کارهایی با ویژگی
عمده مشغول می باشند ،احساس رضایت بيشتری می کنند و دارای انگيزه بيشتری بوده و نسبت به کسانی که به چنين کارهایی
مشغول نيستند دارای بازده بيشتری می باشند .ویژگی های شغلی سبب می شود که تا شخص ازنظر روانی در بهترین وضعيت قرار
بگيرد ،چنين روحيه ای می تواند بر بازده او تأثير بگذارد .وقتی مشاغل به لحاظ ویژگی های شغلی باالتری داشته باشند ،موجب می
شود افراد کارشان را با معنا احساس کنند ،در این صورت قادر می شوند مسئوليت را تجربه نمایند و از نتایج واقعی فعاليت های
خودآگاهی یابند( .صنوبری & رضایی )3570 ,به طور کلی به طراحی مجدد ویژگی های شغل باید به صورت یک پدیده دوجانبه
نگریست که از یک طرف به کارکنان سازمان کمک می کند نيازهای خود را برطرف نمایند و از طرف دیگر به سازمان اجازه می دهد
که بهره وری و کارایی خود را افزایش داده و با رقبای خود بهتر رقابت نمایند .در هر حال بدون وجود محيطی که هر یک از افراد
بتوانند به راحتی بهترین تالش را بروز دهند ،تجربه طراحی مجدد شغل به شکست منتهی خواهد شد( .کشتی دار)3573 ,
بی تفاوتی سازمانی
در سازمان هایی که با نوعی چرخه ی کار مواجه هستيم .هنگامی که افراد شغل تازه ای اختيار می کنند یا ارتقاء پيدا می کنند ،با
موقعيتی پر از شور و انگيزه مواجه می شوند .آن ها در باره ی کسانی که قرار است با آن ها کار کنند یا اهدافی که قرار است محقق
سازند ،هيجان زده هستند ،احساس م ی کنند به آن ها شانسی داده شده که نقش بسيار مهمی را بر عهده گيرند .مسئله ای که بعد از
این مرحله روی می دهد آن است که طرز فکر آن ها آرام آرام تغيير می کند و شور و انگيزه به تدریج جای خود را به بی تفاوتی
سازمانی می دهد (Keefe , 2006) .در این حالت ،کارکنان به موفقيت های آن سازمان بی توجه هستند ،فقط برای حقوق کار می
کتتد و سطح کاری آنها در اندازه ای است که مانع از اخراج شدن آنها شود (Keefe , How to overcome organizational .
)indifference, 2003
عالئمی که می توان برای فرد بی توجه در نظر گرفت عبارت است از:
فرد ش خصيت خود را از دست می دهد و به هنگام واکنش در برابر دیگران ،از نظر شخصيتی وجه ی منفی به خود می گيرد.
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کار انجام شده را معرف خود نمی دانند .از نظرجسمی ،فيزیکی ،ذهنی و احساسی تهی می شود( .رابينز ا .پ)3580 ,.
پيشينه پژوهش
گریفين و همکاران( ) 4434به آزمون مدل ویژگی های شغلی بر فرسودگی شغلی  394تن از کارکنان یک زندان خصوصی
پرداختند .نتایج نشان داد که استقالل شغلی و تنوع مهرت دارای رابطه معنی دار منفی با بعد خستگی های عاطفی در فرسودگی
هستند و همچنين ابعاد استقالل شغلی ،بازخورد و تنوع مهارت رابطه معنی دار منفی با بعدمسخ شخصيت در فرسودگی شغلی دارند.
کریسمن( )4434در مطالعه خود روی  333نفر از دانشجویان پاره وقت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در یک دانشگاه کانادا به
این نتيجه رسيد که دریافت بازخورد باعث بروز نتایج مثبتی چون عملکرد باالی شغلی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
بيشتر و همچنين قصد ترك خدمت کمتر خواهد شد .بر اساس مدل دریافت بازخورد ،تنوع مهارت و اهميت کار ،از طریق افزایش
منافع دریافت بازخورد ،باعث افزایش رفتارهای دریافت بازخورد می شوند .بعد آزادی عمل ،به دليل افزایش هزینه های دریافت
بازخورد ،باعث کاهش رفتارهای دریافت بازخورد می شود .همچنين نتایج نشان می دهد که هویت شغلی ،بازخورد شغلی و بازخورد از
رئيس و بازخورد از دیگران ،به دليل کاهش منافع دریاغت بازخورد ،باعث کاهش رفتارهای دریافت بازخورد خواهند شد .نتایج نشان
می دهد که سه بعد از هفت بعد کار یعنی :است قالل ،هویت وظيفه و بازخورد از رئيس به طور قابل توجهی بر رفتارهای دریافت
بازخورد افراد تأثير دارند.
لی اندر( ) 4440در مطالغات انجام داده به این نتيجه رسيد که شکل گيری حالت بی تفاوتی در سازمان تأثير نامطلوبی بر سطح
انگيزه کارکنان و به تبع آن بر روی سه مؤلفه تعهد سازمانی ،وفاداری سازمانی و ایجاد هویت سازمانی خواهد داشت.
دیویسون و بينگ ( ) 4447در پژوهش های خود در زمينه بی تفاوتی افراد بر ارزیابی عدالت چنين بيان کرده اند که افراد ممکن است
زمينه ی بی تفاوتی به رعایت عدالت در پاداش ها را در خود داشته باشند .فرض آنها بر این بود که نبودن حس بی طرفی یا به
تعبيری فقدان تمرکز روی مشارکت و پيامدهای آن و در نتيجه نبودن تمرکز روی عدالت و درستی پاداش ها می تواند مطابق با
مفهوم بی تفاوتی از آنها باشد .این نوع مفهوم سازی همچنين مطابق با نظرات آیزنبرگر و دیگران (  )3079در بحث مبادله ایدئولوژی
است .به طور مشخص افراد با ایدئولوژی قوی مبادله که تالش زیادی را به کار می گيرند (افراد با درون داد زیاد) مناسب و شایسته ی
پاداش های سازمانی ( برون داد ) می باشند به گونه ای که اگر انتظار دریافت پاداش بيشتر را داشته باشند ،سخت تر کار خواهند
ک رد .در مقابل ،افراد با ایدئولوژی ضعيف مبادله ،تالش( مشارکت و درون داد ) یکنواخت و ثابتی صرف نظر از پاداش برون داد دارند
و می توان گفت که نسبت به مبادله حساس نيستند.
کشاورز حقيقی ( ) 3503به منظور مطالعه ای با عنوان ارائه ی الگوی مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان به بررسی کارکنان یک
بانک خصوصی پرداخت .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و برای طراحی مدل و نظریه از روش مشاهده
و مصاحبه با  30نفر از کارکنان بانک استفاده شد .نتایج تجزیه و تحليل بيانگر آن بود که ادراك عدالت به طور مستقيم با پدیده بی
تفاوتی سازمانی رابطه دارند .بهبود نظام های ارزیابی عملکرد ،حقوق و پاداش ،ارتقا ،انتصاب های شفاف و عادالنه ،توجه بيشتر به
مسائل رفاه شخصی و خانوادگی کارکنان ،استفاده از بسته های منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی همگی از مواردی
هستند که ضمن اثرپذ یری از مهارت مدیران با بهبود نظام انگيزش موجب خالقانه تر شدن سازمان و بهترشدن ادراك عدالت سازمانی
کارکنان می شود که در نهایت به مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان منجر می شود.
فرجی و همکاران ( ) 3503به تحقيقی با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شغلی و سطح استرس شغلی در پرستاران بيمارستان های
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان پرداختند .نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی داری ميان ویژگی های شغلی و سطح استرس
شغلی پرستاران است .لذا مدیران بيمارستان باید درصدد غنی سازی شغل به ویژه توجه به آزادی عمل در کار ،ماهيت شغلی و
بازخورد جهت هرچه چالشی تر کردن ،برانگيزاننده تر کردن و رضایت بخش تر کردن شغل پرستاران برایند و همچنين با این کار
تناسب بيشتری ميان شغل و شاغل به وجود آورند تا سطح استرس شغلی و در نتيجه فرسودگی شغلی را کاهش دهند و به این
وسيله از هزینه های ناشی از غيبت و ترك شغل و عدم توان فرد در انجام صحيح کار محوله جلوگيری به عمل آورند.
ابعاد بی تفاوتی سازمانی
بی تفاوتی به ارباب رجوع :اکثر افراد به عنوان ارباب رجوع از این بعد بی تفاوتی را تجربه کرده اند .برای یک سازمان از بی تفاوتی
به ارباب رجوع ،چيزی بدتر وجو د نخواهد داشت .در واقع بی تفاوتی به ارباب رجوع ،قاتل کسب وکار است .با توجه به گزارش جامعه
آمریکا پيرامون وفاداری مشتریان ،بی تفاوتی کارکنان به ارباب رجوع مهم ترین دليل از بين رفتن حمایت و وفاداری مشتریان از یک
کسب و کار است (کریور .) 4440،از جمله نشانه های بی تفاوتی به ارباب رجوع عبارت است از :در اولویت قرارندادن ارباب رجوع ،به
تعویق انداختن کار ارباب رجوع ،سردرگم کردن ارباب رجوع در سازمان ،عدم پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع ،به تعویق انداختن کار
ارباب رجوع ،برخورد تند و شدید با ارباب رجوع و . ....
بی تفاوتی به سازمان  :از جمله نشانه های بی تفاوتی به سازمان عبارت است از :کاهش مسئوليت پذیری فردی ،تالش برای ترك
سریعتر محل کار ،کمک به افزایش هزینه های سازمانی ،استفاده ی شخصی از امکانات سازمانی ،افزایش ميزان مرخصی ساعتی و
غيبت و . ....
بی تفاوتی به کار :از جمله نشانه های بی تفاوتی به کار عبارت است از :اهميتندادن به بهره وری ،کاهش دقت و سرعت در کار،
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اهميت ندادن به کيفيت کار ،بدبينی نسبت به کار ،داشتن احساس بی ارزشی و بی اهميتی نسبت به کار و . ....
بی تفاوتی به همکار :از جمله نشانه های بی تفاوتی به همکار عبارت است از :کاهش همکاری با همکاران ،همکاری نکردن در کارهای
گروهی ،برجسته کردن نقاط ضعف همکارن ،داشتن رفتارهای سرد و رسمی با همکاران ،ایجاد بدبينی به سایرین و محيط سازمان و
. ....
بی تفاوتی به مدير :از جمله نشانه های بی تفاوتی به مدیر عبارت است از :فرار از پاسخگویی به مدیر ،همراهی نکردن با تصميمات
مدیر ،رفتار نامناسب با مدیر ،به تعویق انداختن کار مدیر ،توسل به دروغ های مصلحتی ،در ابهام نگاه داشتن مدیر ،خودداری از
اظهارنظر کردن در جلسات و ( . ...دانایی فرد ,حسن زاده & ,ساالریه)3570 ,
ارتباط ويژگی های شغلی و بی تفاوتی سازمانی
با وجود تحقيقات انجام شده درباره ی هریک از متغيرها به صورت مجزا ،تاکنون پژوهشی تجربی که به طور مستقيم رابطه ی این
مؤلفه ها را بررسی کند ،مشاهده نشده است .با وجود این مبانی نظری و تحقيقات از وجود رابطه بين این متغيرها حکایت دارد .امروزه
ارتباط مست قيم بين شغل افراد و رضایت و انگيزه ی آنها در سازمان بر کسی پوشيده نيست .رستگاری نيا ( )3504با مطالعات و
بررسی های خود توانست به بعضی از علل نارضایتی کارکنان که منجر به بروز بی تفاوتی سازمانی شده است و راهکارهای برون رفت
از آنها پی ببرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که بی تفاوتی سازمانی به دليل عواملی چون :عدم شایسته ساالری ،برخورد گزینشی با
تخصص افراد ،نبود نظارت ،نبود شناخت نيازهای کارکنان ،توجه به بعضی مشاغل خاص و بی توجهی به همه ی سازمانی ،وجود
تبعيض ،بی توجهی به مسائل رفاهی کارکنان ،وجود هرم تصميم گيری و بی اطالعی کارکنان از نتایج عملکرد خود می باشد .وی در
ادامه راهکارهایی چون :دادن آزادی عمل به کارکنان در انجام امور شغلی قسمت خود ،اهميت دادن به هر شغل بدون مقایسه با
مشاغل دیگر سازمان ،ارزیابی عملکرد ،زیبایی محل کار ،افزایش دانش کارکنان و مشارکت دادن کارکنان در تصميمات سازمانی برای
برون رفت از بی تفاوتی سازمانی کارکنان بيان می کند.
دانایی فرد و اسالمی ( ) 4434در پژوهشی با عنوان کشف بی تفاوتی سازمانی :استراتژی گراندد تئوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران،
به این نتيجه رسيدند که عوامل بروز بی تفاوتی سازمانی به پنج گر وه تقسيم می شود که عبارت است از :بی توجهی مدیریت ،بی
توجهی سازمان به کارکنان ،مسموميت جو سازمانی ،عناصر درون سازمانی و نبود سالمت شغل .در این نظریه بی توجهی سازمان به
کارکنان که به عنوان پدیده ی اصلی و مرکزی موجب مسموميت جو سازمان می شود ،به دليل بی توجهی مدیریت به وجود خواهد
آمد از طرفی نبود سالمت شغل و عناصر درون سازمانی به عنوان عوامل تثبيت کننده یا گسترش دهنده مسموميت جو سازمانی
شناسایی شدند .در نهایت نتيجه اصلی مسموميت جو سازمانی به شکل بی تفاوتی سازمانی بروز می کند.

فرضيه های اصلی
اهميت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد.
هویت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد.
تنوع شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد.
آزادی عمل در شغل بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد.
بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد.
روش پژوهش
لحاظ هدف ،کاربردی
پژوهش حاضر به
ماهيت و روش،
بوده و از نظر
پيمایشی ( ميدانی)
توصيفی-
در مراکز فنی و حرفه
است و از آنجا که
انجام می شده است
ای استان اصفهان
به حساب می آید .در
مطالعه موردی نيز
مقاالت و پایان نامه
این پژوهش از
ارشد و دکتری
های کارشناسی
زمينه ی مفاهيم و
اطالعات الزم در
به ویژگی های شغلی
نظریه های مربوط
سازمانی جمع آوری
و بی تفاوتی
همچنين برای جمع
است.
شده
آوری اطالعات و داده های پژوهش ،از روش پيمایشی استفاده شده است .ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد
بوده است .جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان است که بالغ بر  044نفرمی باشند.
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مهارت آموزي و اشتغال
ابزار جمع آوری داده ها و اطالعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
الف) پرسشنامه مربوط به ویژگی های شغلی :این پرسشنامه  3بعد ویژگی های شغلی (هاکمن و اولدهام  )3089شامل تنوع مهارت،
ماهيت شغل ،اهميت شغل ،استقالل در کار و بازخورد که در مجموع با  54گویه را می باشد.
ب)پرسشنامه مربوط به بی تفاوتی سازمانی که شامل پنج بعد بی تفاوتی به ارباب رجوع ،بی تفاوتی به سازمان ،بی تفاوتی به کار ،بی
تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به مدیرمی باشد که شامل  44گویه می باشد.

مفهوم

ابعاد

تنوع مهارت

ماهيت شغل

ويژگی های
شغلی

اهميت شغل

استقالل در کار

بازخورد

مفهوم

شاخص ها
.1
.2
.3

نياز شغل به مهارت های پيچيده و سطح باال
ساده و تکراری بودن شغل
نياز شغل به شاغل دارای توان انجام

.1

ساختارمند بودن روش انجام کار و عدم امکان نظر شاغل آن

.2
.3

امکان شروع و اتمام قسمت های مختلف کار در شغل توسط شاغل
شغل تنها بخش کوچکی از کل فعاليت های انجام شده سازمان

.1
.2

تأثير پذيری شغل از عملکرد خوب ديگران در سازمان
اهميت شغل در سازمان

.3

تأثيرات مهم نتايج حاصل از انجام شغل بر زندگی و رفاه ديگران

.1

وجود فرصت هايی در شغل برای استفاده از خالقيت و قضاوت شخصی

.2
.3

وجود استقالل و آزادی عمل در انتخاب روش انجام کار
امکان تصميم گيری در خصوص نيازمندی های انجام شغل

.1

امکان درک چگونگی انجام شغل يا تشريح دقيق آن

.2
.3

فراهم بودن راهنمايی های در شغل جهت خوب عمل کردن شغل
وجود راهنمايی های ارزشمند در شغل جهت انجام خوب وظايف و
عدم نياز به گرفتن بازخورد از همکاران يا سرپرستان

ابعاد

بی تفاوتی به ارباب رجوع

بی تفاوتی به سازمان

شاخص ها
.1
.2
.3

در اولويت قرارندادن کار ارباب رجوع
به تعويق انداختن کار ارباب رجوع
برخورد تند و شديد با ارباب رجوع

.1

تالش برای ترک سريعتر محل کار
کمک به افزايش هزينه های سازمانی
استفاده ی شخصی از امکانات سازمانی

.2
.3

بی تفاوتی
سازمانی

بی تفاوتی به کار

.1

کاهش دقت و سرعت در کار
اهميت ندادن به کيفيت کار
داشتن احساس بی ارزشی و بی اهميتی نسبت به کار

.1
.2
.3

همکاری نکردن در کارهای گروهی
برجسته کردن نقاط ضعف همکارن
ايجاد بدبينی به سايرين و محيط سازمان

.1

فرار از پاسخگويی به مدير
به تعويق انداختن کار مدير
در ابهام نگاه داشتن مدير،

.2
.3

بی تفاوتی به همکار

بی تفاوتی به مدير

.2
.3

تجزيه و تحليل داده ها
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مهارت آموزي و اشتغال
قبل از برازش مدل اصلی پژوهش و آزمون فرضيه ها ،آزمون نرمال بودن مشاهدات انجام ميگيرد.
 H0توزیع مشاهدات نرمال نيست.
 H1توزیع مشاهدات نرمال است.

ميانگين

انحراف معيار

معنی داری

مقدار
کولموگروف
اسميرنوف

نتيجه آزمون

ويژگی های
شغلی

575883

4734373

47487

37459

 H0پذيرفته
می شود

بی تفاوتی
سازمانی

473859

4733334

47953

47980

 H0پذيرفته
می شود

کل پرسشنامه
ها

477735

4745453

47933

47833

 H0پذيرفته
می شود

با توجه به نتایج حاصل شده و در نظر گرفتن سطح معنی داری برای هر یک از متغيرهای پژوهش ،به علت آنکه مقادیر حاصل بزرگتر
از  4743بدست آمده اند ،می توان ادعای نرمال بودن داده های حاصل از پرسش های پرسشنامه را در سطح  %04پذیرفت ،در ابتدا
تحليل عاملی متغيرهای پژوهش و برآورد آزمون مدل کامل پرداخته می شود .از آنجا که سطح معنی داری مربوط به تمامی پرسش
های پرسشنامه قابل قبول است ( ،) p<0.05از این رو در مدل های مربوط به ویژگی های شغلی و بی تفاوتی سازمانی به طور
جداگانه برازش شده است .با توجه به این که هر یک از مدل ها از برازش مناسب برخوردارند ،در گام بعد برازش مدل اصلی انجام
گرفته است.
در این پژوهش ،برای بررسی ميزان مناسب بودن مدل معادالت ساختاری ،از هفت شاخص استفاده می شود که ميزان استاندارد هر
شاخص و مقدار مشاهده شده در این پژوهش در جدول ذیل نشان داده می شود.

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در الگوی
مورد نظر

نتيجه گيری

Value – P

بيشتر از 4743

47409

برازش الگو مناسب است

TLI

بيشتر از 470

47039

برازش الگو مناسب است

CFI

بيشتر از 470

47043

برازش الگو مناسب است

RSMAEA

کمتر از 4747

47440

برازش الگو مناسب است

PNFI

بيشتر از 473

47930

برازش الگو مناسب است

PCFI

بيشتر از 473

47904

برازش الگو مناسب است

CMIN/DF

بين 3 -3

37709

برازش الگو مناسب است

تجزيه و تحليل فرضيه ها
آزمون فرضيه اول
« اهميت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شکل زیر خواهد بود:
اهميت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير نداردH0 .
اهميت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير داردH1 .
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مهارت آموزي و اشتغال
نتيجه
تاييد

مقايسه با

سطح

مقدار بحراني

معناداری

3755<3/09

p>0.01

خطای

ضريب

فرضيه

T

3755

برآورد

ساختاری

4749

4.93

بي

تفاوتي سازماني → اهميت شغلی



با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير اهميت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی می توان گفت ضریب مسير ( ) 11
برابر است با ( )4793و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب  3755<3/09می باشد که این مقدار در سطح  4/43معنادار می
باشد در نتيجه ادعای محقق مورد تأیيد واقع شده است و با اطمينان  07در صد می توان گفت ،اهميت شغلی با داشتن ضریب مسير
مثبت و معنا داردارای تأثير مثبت بر بی تفاوتی سازمانی دارد.

آزمون فرضيه دو
« هویت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شکل زیر خواهد بود:
هویت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير نداردH0 .
هویت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير داردH1 .

نتيجه
تاييد

مقايسه با

سطح

مقدار بحراني

معناداری

-5733<3/09

p>0.01

خطای

ضريب

برآورد

ساختاری

4749

4733

فرضيه

T

-5733

بي

تفاوتي سازماني → هويت شغلی



با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير هویت شغلی بر بی تفاوتی سازمانی می توان گفت ضریب مسير ( ) 11
برابر است با ( )4793و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب  -5733<3/09می باشد که این مقدار در سطح  4/43معنادار می
باشد در نتيجه ادعای محقق مورد تأیيد واقع شده است و با اطمينان  07در صد می توان گفت ،هویت شغلی با داشتن ضریب مسير
منفی و معنا داردارای تأثير منفی بر بی تفاوتی سازمانی دارد.

آزمون فرضيه سه
« تنوع شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شکل زیر خواهد بود:
تنوع شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير نداردH0 .
تنوع شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير داردH1 .

نتيجه
رد

مقايسه با

سطح

مقدار بحراني

معناداری

474473>3/09

p>0.01

خطای

ضريب

فرضيه

T

474473

برآورد

ساختاری

4749

4793
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با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير تنوع شغلی بر بی تفاوتی سازمانی می توان گفت ضریب مسير (  ) 11برابر
است با ( )4793و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب 474473>3/09می باشد که این مقدار در سطح  4/43معنادار نمی باشد
در نتيجه ادعای محقق مورد تأیيد واقع نشده است و با اطمينان نمی توان گفت ،تنوع شغلی تأثير معناداری بر بی تفاوتی سازمانی
دارد.
آزمون فرضيه چهار
« آزادی عمل در شغل بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شکل زیر خواهد بود:
آزادی عمل در شغل بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير نداردH0 .
آزادی عمل در شغل بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير داردH1 .

مقايسه با

سطح

مقدار بحراني

معناداری

474403>3/09

p>0.01

نتيجه
رد

خطای

ضريب

برآورد

ساختاری

4749

478

فرضيه

T

474403

بي

تفاوتي سازماني → آزادی عمل در شغل

با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير آزادی عمل در شغل بر بی تفاوتی سازمانی می توان گفت ضریب مسير



(  ) 11برابر است با ( )478و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب  474403>3/09می باشد که این مقدار در سطح 4/43
معنادار نمی باشد در نتيجه ادعای محقق مورد تأیيد واقع نشده است و با اطمينان نمی توان گفت ،آزادی عمل در شغل تأثير
معناداری بر بی تفاوتی سازمانی دارد.
آزمون فرضيه پنج
« بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شکل زیر خواهد بود:
بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير نداردH0 .
بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان تأثير داردH1 .

نتيجه
رد

مقايسه با

سطح

مقدار بحراني

معناداری

474470>3/09

p>0.01

خطای

ضريب

فرضيه

T

474470

برآورد

ساختاری

4749

478

بي

تفاوتي سازماني → آزادی عمل در شغل



با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی می توان گفت ضریب مسير ( ) 11
برابر است با ( )478و مقدار  tبدست آمده برای این ضریب  474470>3/09می باشد که این مقدار در سطح  4/43معنادار نمی
باشد در نتيجه ادعای محقق مورد تأیيد واقع نشده است و با اطمينان نمی توان گفت ،بازخورد شغلی تأثير معناداری بر بی تفاوتی
سازمانی دارد.

بحث و نتيجه گيری
نتایج آزمون فرضيه ها نشان می دهد که هویت شغلی دارای تأثير معکوس بر بی تفاوتی سازمانی دارد .همچنين مشخص گردید
اهميت شغلی تأثير مستقيم و مثبت بر بی تفاوتی دارد .اما تنوع شغلی ،آزادی عمل در شغل و بازخورد شغلی بر بی تفاوتی سازمانی
کارکنان مراکز فنی و حرفه ای تأثير معنی داری نداشته است.
يافته های جانبی به دست آمده از آزمون  tنشان می دهد:
از منظر متغير بی تفاوتی سازمانی نتایج نشان می دهد که بی تفاوتی به کار و بی تفاوتی به سازمان در ميان کارکنان مراکز فنی و
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حرفه ای استان اصفهان در سطح با ال اما بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به ارباب رجوع در سطح پایين و در نهایت بی تفاوتی به
مدیر در سطح متوسطی قرار دارد.
از نظر سمت سازمانی
تفاوت معنی داری بين سمت سازمانی و ویژگی های شغلی کارکنان وجود دارد .نتایج نشان می دهد که کارمند و کارمند ارشد نسبت
ب ه مسؤول و رئيس واحد ،ویژگی های شغلی کمتری را در خود احساس می کنند .نتایج آزمون ها گویای آن است که کارمندان نسبت
به مسؤول و رئيس واحد تنوع شغلی کمتری دارند .همچنين از نظر هویت شغلی ،کارمندان نسبت به سایر جایگاه های سازمانی
هویت شغلی کمتری را احساس می کنند .از نظر آزادی در شغل ،کارمند و کارمند ارشد نسبت به مسؤول و رئيس واحد آزادی
کمتری در شغل خود دارند.
پيشنهاد
بنا بر یافته های پژوهش به مدیران مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان پيشنهاد می شود که از فنون گردش شغلی و گسترش
شغلی برای ایجاد تنوع در مشاغل سازمان ا ستفاده کنند .برای باال بردن سطح ویژگی های شغلی اعم از :اهميت شغلی ،ماهيت
شغلی ،تنوع شغلی ،آزادی عمل در شغل و بازخورد شغلی مشاغل را طراحی مجدد کنند .همچنين به کارگيری ساختارهای سازمانی
انعطاف پذیرتر را می توان به منظور افزایش استقالل کاری کارکنان پيشنهاد کرد ،چرا که با توجه به رشد کارکنان از نظر شخصيتی و
تحصيلی نسبت به گذشته،الزم است که تا حد امکان اختيار و آزادی عمل الزم را در شغل داشته باشند .ایجاد فضای همراه با دوستی
و احترام در سازمان به ویژه رعایت این احترام از سوی مدیران با زیردستان برای کاهش احساس بی اهميتی شغلی در کارکنان و
کاهش بی تفاوتی به مدیر از جمله پيشنهادات مفيد می باشد.
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