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Abstract
Human resources, loyal to and consistent with the goals and values of
the organization, that operate beyond the duties set in their job
description, are important factors in organizational effectiveness. The aim
of this study was to investigate the relationship between occupational
burnout and administrative health of employees with the mediating role of
organizational indifference. The research method was descriptivecorrelation. Subjects were selected by simple random sampling. In the
present study, the standard questionnaires of occupational burnout of
Tommy et al. (1999), organizational indifference of Danaeifard et al.
(2010), and administrative health of Hui and Fieldman (1996) were used.
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Their validity and reliability were confirmed respectively by academic
experts and Cronbach's alpha coefficient test. Structural equation
technique was used to analyze the data using Lisrel statistical software
and Spss statistical software. Quantitative findings of the research
hypothesis test showed that there is a negative and significant relationship
between job burnout and organizational indifference with employees'
administrative health, and organizational indifference has a mediating
role in the relationship between job burnout and office health.
Introduction
A factor that has been identified as effective on organizational
outcomes in the career path is the phenomenon of job flattening.
According to many researchers, job burnout has quickly become a critical
issue for organizations and therefore requires proper management to
avoid employee dissatisfaction. For this reason, job burnout is a growing
concern and has negative consequences such as decreased job
satisfaction, decreased satisfaction of career path and increased
willingness to leave employees (Karami, Mohammadesmaeili, &
Hajiasgari Nooshabadi, 2020). Over the past decade, most organizations
have witnessed re-engineering of organizational structure. To stay
competitive, organizations strive to be more efficient by flattening
organizational structures and rebuilding the process. Fewer promotion
opportunities for employees is the result of Reorganization. Thus, many
employees experience flattening (Shabeer, Mohammed, Jawahar, & Bilal,
2019). According to Starrald (2010), recent research shows that there
are either not motivation and willing to work in 90% of employees or
their behavior is not in line with the goals of the organization. One of the
main causes is indifference (Lamb, Maire, & Doecke, 2017). The past,
present and future is the same for those who suffer from such a
phenomenon, which makes them become indifferent to the future
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(Ghazifar & etal, 2019). In another approach, organizational indifference
is a situation in which employees do not engage themselves in
organizational success, work only to get paid and not be fired, and never
look for opportunities for the growth of their organization (Karimi & etal,
2019). In this regard, attention to the relationship between
organizational indifference and administrative health appears to be very
important. Research on the relationship between organizational
indifference and office health has shown that there is a negative and
significant relationship between them (Su, Kuo, Cheung, Hung, & Cheng,
2017). In the present study, an attempt has been made to investigate
this relationship. Therefore, management experts believe that the
management, growth and development of human resources depend on the
selection and proper use of human resources in jobs and organizational
positions. And because there are many shortcomings and deficiencies in
administrative system structure in the education offices in this regard,
Due to the centrality of the organizational mission, which is study and
research, this research was conducted in order to determine the position of
administrative health in the organization. For this purpose, this study
begins with the question of whether there is a relationship between job
burnout and staff health with regard to the mediating role of
organizational indifference in the staff of education departments in
Tabriz.
Case study
In this study, all employees of education departments in Tabriz
participated; and it has been examined as a case study.
Theoretical framework
Indifference to the manager includes behaviors on the part of
employees in which employees refuse to comment on their abilities in
order not to take on more responsibility, do not inform the manager about
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their work process, and sometimes procrastinate and deliberately ignore
their manager's wishes, or sometimes resort to expedient lies to avoid
responding (Kramer, 2006). Indifference to the organization refers to
the condition in which the staff do not engage in the organization's
success or failure, They have no attachment to the organization (Nasre
Esfahani, Ghorbani, Amiri, & Farokhi, 2013). Indifference to the client is
a condition in which employees limit client service to a certain time
during office hours (Leander, 2009). Indifference to co-workers is that
employees do not cooperate in group work and refuse to make friendship
with others (Willemsen, Keren, 2009). Indifference to work refers to
situations in which employees are not careful enough in their work, have
no creativity and innovation in work and consider organizational tasks as
worthless (Na sre Nasre Esfahani & etal, 2013).Zhang & Frenkel (2018)
conducted a study on the issue of indifference and laziness of employees.
The results indicated that the misconductiong managers are the reason for
the staff's unusual behavior and eventually their disappointment by
inducing indifference in them (Zhang&Frenkel, 2018).
Methodology
This study was a descriptive-correlational study. The study
population included all employees of education departments of Tabriz in
677 people. According to Krejcie and Morgan table, 245 people are
included in this study as a sample. The sampling method was simple
random. Valid job plateau (Tammy, 1999), organizational indifference
(Danaeifard, Hasanzadeh, Salarieh, 2010) and administrative health
questionnaires (Hoyand Feldman, 1987) were used to collect data. The
validity of the questionnaires was confirmed by expert professors. And
their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test., The
structural equation technique was used in order to analyze the data, using
Lisrel statistical software and Spss statistical software.
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Discussion and Results
In the first hypothesis: the strength of the relationship between job
burnout and organizational indifference of employees was calculated
equal to (0.73), which indicates a favorable correlation. The t-test of the
test (10.68) was obtained which is greater than the critical value of t at the
5% error level (1.96) and shows that the strength of the observed
relationship is significant. Hypothesis 2: The strength of the relationship
between organizational indifference and employees' administrative health
was calculated equal to (-0.65), which indicates a favorable correlation.
The t-test of the test (8-22) was obtained which is less than the critical
value of t at the level of 5% error (i.e. -1.96) and shows that the strength
of the observed relationship is significant. Therefore, it can be said that
there is a negative and significant relationship between organizational
indifference and employees' administrative health. Hypothesis 3: The
strength of the relationship between job burnout and employees'
administrative health was calculated equal to (-0.39), which indicates a
favorable correlation. The t-test of the test (-2.32) was obtained which is
less than the critical value of t at the 5% error level (i.e. -1.96) and shows
that the strength of the observed relationship is significant. Therefore, it
can be said that there is a negative and significant relationship between
job burnout and office health of employees.
Hypothesis 3: The direct effect of the two structure with the indirect
effect of the interfered variable of organizational indifference should be
investigated in order to examine the mediating effect of organizational
indifference in the topic under discussion, so that if the effect increases,
the mediating effect of organizational indifference can be considered
acceptable. In the present hypothesis, the strength of the direct
relationship between job burnout and office health is (-0.39). The
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indirect effect in the presence of the mediating variable of organizational
indifference is: (0.474 -) = (0.65 -) * (0.73)
Due to the lower effect of direct path than indirect paths, therefore,
the existence of the mediating variable of organizational indifference
increases the strength of the relationship and the mediating role of
organizational indifference in the present hypothesis is confirmed.
Conclusion
According to Starrald (2010), recent research shows that 90% of
employees are either not motivated or willing to work or their behavior is
not in line with the goals of the organization. One of the main causes is
indifference (Keefe, 2009). The results showed that job burnout has a
positive and significant relationship with organizational indifference. Job
burnout can reflect the relationship between values and norms governing
society, and the rate of organizational growth and development of
different social groups within the community (Hedari, Shahryari, 2020).
In the job burnout, employees tend to leave the organization and think
their job is meaningless (Jung and Talk, 2008). Indifference occurs when
a person, after a long failure, loses hope of achieving his goal or goals in
a particular situation and wants to withdraw from the source of his failure.
Efficient human resources are the key to organizational success and
competitive advantage. This reduces employees' job satisfaction and
ultimately reduces their organizational efficiency and effectiveness
(Foster, Shastri and Withane, 2014). The existence of conditions in which
employees feel flattened causes them to feel worthless in their jobs and
not interested in continuing their work process (Xie, Lu, & Zhou. 2015).
These results are (2017) are consistent and supported by the findings
of Su et.al (2017, Su, Kuo, Cheung, Lu, Cheng). Indifference causes a
kind of degradation in the administrative system, which results in the
disruption of organizational rules (Bergin, 2014), keeping employees
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away from the organizational hierarchy (Penkar, 2017), and leads to
bribery in the organization.
Keywords: Organizational indifference, job burnout, administrative
health.
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نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فالت زدگی شغلی با
سالمت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز
1

جواد مهربان

چکیده
منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که فراتر از وظایف مقرر در شرح
شغل خود فعالیت کند ،عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان با نقش میانجی بیتفاوتی سازمانی انجام شد .روش
تحقیق توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری همه کارکنان ادارات آموزشوپرورش شهر تبریز بودند
که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  245نفر بهعنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .در تحقیق حاضر از پرسشنامههای استاندارد فالت زدگی شغلی تامی و
همکاران ( ،)1999بیتفاوتی سازمانی داناییفرد و همکاران ( )1389و سالمت اداری هوی و فیلدمن
( )1996استفاده شد که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی
آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای بیتفاوتی سازمانی فالت زدگی شغلی
و سالمت اداری به ترتیب  0.75 ،0.93و  0.96به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت .بهمنظور تحلیل
دادهها از تکنیک معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری  Lisrelو نیز نرمافزار آماری
 Soss26استفاده شد .یافتههای کمّی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان فالت زدگی
شغلی و بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بیتفاوتی
سازمانی در رابطه میان زدگی شغلی با سالمت اداری نقش میانجی داشته است.

 .1دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
ایرانJavad.mehraban93@gmail.com .
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کلمات کلیدی :بیتفاوتی سازمانی ،فالت زدگی شغلی ،سالمت اداری.

مقدمه
کارکنان بهعنوان منابع پایدار و غیرقابلمعاوضه سازمان محسوب میشوند که دیگر
منابع را در جهت صحیح به کار میگیرند و سازمان را به سمت تحقق اهداف هدایت میکنند،
درنتیجه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و باثبات در جهان در توسعه و بهبود تواناییهای
کارکنان است (.)Torkzadeh,2016
یکی از عواملی که در مسیر شغلی ،بهعنوان عاملی اثرگذار بر پیامدهای سازمانی،
شناساییشده است ،پدیده فالت زدگی شغلی است .به عقیده بسیاری از پژوهشگران ،فالت
زدگی شغلی ،بهسرعت تبدیل به مسئلهای بحرانی برای سازمانها شده است و به همین دلیل
مدیریت صحیح برای اجتناب از نارضایتی کارکنان را میطلبد .فالت زدگی شغلی یک نگرانی
رو به رشد است و عواقب منفی همچون کاهش رضایت شغلی ،کاهش رضایت از مسیر شغلی
و افزایش تمایل برای ترک خدمت کارکنان را به همراه دارد (.)Karami and etal,2020
با توجه به اهمیت متغیر سالمت اداری ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از
ضرورتهای نظام آموزشوپرورش و بهخصوص متخصصان علوم تربیتی است .ازآنجاکه یکی
از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمت اداری ،سنجش فالت زدگی شغلی و نیز بررسی میزان
بیتفاوتی سازمانی است و با توجه به اینکه هیچ پژوهشی در ایران به بررسی ارتباط این متغیرها
با سالمت اداری نپرداخته است ،لذا در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی این ارتباط
بپردازد .ازاینرو صاحبنظران مدیریت ،رشد و توسعه نیروی انسانی را درگرو انتخاب و
بهکارگماری صحیح نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی میدانند و درنهایت با توجه
به ضعف در وجود ساختار سیستم اداری در ادارات آموزشوپرورش و کمبودهای زیاد در این
راستا شایسته است که با توجه به محوریت مأموریت سازمانی آنکه تحقیقاتی و پژوهشی است
اقدام به انجام این پژوهش بهمنظور مشخص نمودن جایگاه سالمت اداری در سازمان نمود .به
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همین منظور این پژوهش به بررسی این پرسش میپردازد که آیا میان فالت زدگی شغلی با
سالمت اداری کارکنان با در نظر داشتن نقش میانجی بیتفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات
آموزشوپرورش شهر تبریز رابطه وجود دارد؟
مبانی نظری
 .1فالت زدگی شغلی
طی دهه گذشته ،اکثر سازمانها شاهد بازمهندسی ساختار سازمانی بودهاند .سازمانها
برای حفظ رقابت ،با تخت کردن1ساختارهای سازمانی و بازسازی فرایند ،تالش میکنند تا
کارآمدتر شوند .سازماندهی مجدد باعث شده تا فرصتهای ارتقای کمتری برای کارمندان
وجود داشته باشد .بنابراین ،بسیاری از کارمندان فالت زدگی را تجربه میکنند (Shabeer and

 .)etal,2019فرصتهای اندک برای ارتقاء و وجود مقررات خشک این احساس را در فرد
ایجاد میکند که در یک نظام غیرمنصفانه گرفتار آمده است و این احساس باعث میشود فرد
نسبت به شغلش نگرش منفی پیدا کند .از سوی دیگر ،طراحی مشاغل ساده ،عدم استفاده از
رویکردهای انگیزشی در طراحی شغل و عدم توجه به رشد حرفهای کارکنان موجب شده آنان
احساس کنند شغلشان از نظر محتوایی چالش موردنیاز را ندارد و از پتانسیلهای آنان استفاده
نمیشود یا مسیر رشد شخصی و حرفهای آنها متوقفشده است و به عبارتی پدیده فالت
محتوایی را تجربه کنند ( .)Karami and etal,2020مطالعات نشان داده است کارکنانی که در
مسیر شغلی مناسبی در سازمان ،در حال پیشرفت هستند ،انگیزه بیشتری ،عملکرد نقشی و
فرانقشی بیشتر ،رضایت بیشتر و تمایل به ترک سازمان و غیبت کمتری دارند .به همین دلیل،
سازمانها همواره در پی یافتن راه حلهای اثربخشی برای مدیریت مسیر شغلی کارکنان هستند
(.)Yang and etal,2019

1
. flat structure
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 .2بیتفاوتی سازمانی
امروزه محیط سازمانها بیش از هر زمان دیگری ،پیچیده ،پویا و متحول شده است و
دگرگونیها یکی پس از دیگری مدیران را با چالشهای جدید روبرو میسازد (Karimi and

 .)etal,2019نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین دارایی سازمانها و بهعنوان مزیت رقابتی آن
مطرح است و جزء باارزشترین منابع و سرمایههای آن سازمان محسوب میشود Ghazifar

 .)and etal,2019).یکی از دغدغههای اصلی مدیران هر سازمان ،برانگیختن کارکنان بهعنوان
سرمایههای استراتژیک سازمان است  .)Danaeifard and etal,2010).بر طبق گفته
استارالد )2010(1تحقیقات اخیر نشان میدهد که نود درصد کارمندان یا انگیزه و تمایل به کار
ندارند و یا رفتارشان در راستای اهداف سازمان نیست .یکی از علتهای اصلی آن ،بیتفاوتی
است ( .)Lamb and etal,2017لیندر )2009(2بیتفاوتی را بیانگیزه شدن کارکنان نسبت به
تحقق اهداف سازمانی میداند که تأثیر منفی بر عملکرد سازمان میگذارد (.)Leander,2009
افرادی که دچار چنین پدیدهای میشوند ،گذشته ،حال و آینده از نظرشان تفاوتی با هم ندارد
درنتیجه نسبت به آینده بیتفاوت میشوند ) .)Ghazifar and etal,2019خالقیت و
ریسکپذیری آنها سرکوب میشود که درنهایت در سازمان منجر به شایعهسازی ،بیاعتمادی
درونی ،جدایی مدیریت از کارکنان و انزوای سازمانی کارکنان میشود .بیتفاوتی سازمانی
حالتی است از احساس انفصال و جدایی فرد از سازمان که اهداف سازمانی برای فرد اهمیت
چندانی ندارد ) .)Chung,2021در رویکردی دیگر بیتفاوتی سازمانی3حالتی است که
کارکنان خود را درگیر موفقیتهای سازمانی نمیکنند ،فقط برای گرفتن حقوق و اخراج نشدن
کار میکنند و هرگز در پی فرصتها ،برای رشد سازمان خود نیستند Karimi and

 .)etal,2019).بیتفاوتی سازمانی از پنج مؤلفة بیتفاوتی نسبت به مدیر ،بیتفاوتی نسبت به
1
. Starald
2
. Leander
3
. Organizational indifference
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سازمان ،بیتفاوتی نسبت به اربابرجوع ،بیتفاوتی نسبت به همکاران و بیتفاوتی نسبت به کار
تشکیل شده است ( .)Danaeifard and etal,2010).بیتفاوتی نسبت به مدیر شامل رفتارهایی
از سوی کارکنان است که در این حالت کارکنان برای قبول مسئولیت بیشتر ،از اظهارنظر
دربارة تواناییهای خود خودداری میکنند ،مدیر را از روند کار خود مطلع نمیکنند ،بعضی
اوقات خواستههای مدیر خود را از عمداً به تعویق میاندازند و یا گاهی اوقات برای فرار از
پاسخگویی به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند ( .)Kramer,2006بیتفاوتی نسبت به
سازمان به شرایطی اشاره دارد که کارکنان خود را درگیر موفقیت و شکست سازمان نمیکنند
و هیچگونه احساس عالقه و دلبستگی نسبت به سازمان ندارند ( Nasre Esfahani and

 .)etal,2013بیتفاوتی نسبت به اربابرجوع حالتی است که کارکنان خدمت به اربابرجوع را
به زمان معینی در ساعات اداری محدود میکنند ( .)Leander,2009بیتفاوتی نسبت به
همکاران در شرایطی است که کارکنان در کارهای گروهی همکاری الزم را ندارند و از
برقراری رابطة دوستی با دیگران خودداری میکنند ) .)Willemsen,Keren,2009بیتفاوتی
نسبت به کار به شرایطی اشاره دارد که کارکنان در کار خود دقت کافی ندارند ،هیچگونه
خالقیت و نوآوری در کارها ندارند و وظایف سازمانی را اموری بیارزش میدانند ( Nasre

.)Nasre Esfahanietal,2013
 .3سالمت اداری
یکی از مبانی توسعه در هر جامعهای ،نظام اداری و مدیریت آن است .بـدیهی اسـت کـه نظـام
اداری مطلـوب و کارآمـد میتواند زمینهساز و تسهیلکننده تحقق اهداف برنامههای توسـعه
باشـد؛ چراکه نظـام اداری هـر کشـوری سیسـتم تنظیمکننده کلیه فعالیتها برای نیل به اهداف
از پیش تعیینشده و ابزاری برای پیادهسازی برنامههای توسـعه محسـوب میشود (Imani and

 .)etal,2021الزمه توسعه و رشد هر جامعهای داشتن سازمانهای سالم و پویاست .هر جامعه
سازمانهایی دارد که برای رسیدن به اهداف باید باهم هماهنگ باشند و شرط هماهنگی این
سازمانها این است که از ویژگیهای الزم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشند .در غیر
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این صورت نهتنها وظایف خود را بهخوبی انجام نمیدهند بلکه در وظایف سیستمهای دیگر به
اختالل به وجود میآورند ( .)Hejazifar and etal,2017یکی از عوامل دخیل و مؤثر در
توسعه کشور ،نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری ،سیستم تنظیمکننده کلیـه
فعالیتها برای نیل به اهداف از پیش تعیینشده و ابزاری برای پیادهسازی برنامههای توسعه
محسوب میشود ( .)Imani and etal,2019اصالح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای
تحول و توسعة کشورها بهحساب میآید و بدون این مهم ،سایر برنامهها و تالشها نیز به
سرانجام نخواهد رسید؛ به همین دلیل دولتها اقدامات فراوانی در جهت اصالح و بهبود
ساختار و تشکیالت اداری خود بهمنظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد
اداری انجام دادهاند ( .)Abdi and etal,2014نظام اداری سالمت زمینه به وجود آمدن بهبود
عملکرد سازمانی کارکنان را در پی دارد .بر این اساس سالمت اداری دارای رسالتی شفاف
درزمینهٔ درست انجام دادن کارهاست .سالمت اداری باعث میشود فساد اداری در پایینترین
سطح خود مانده و کارکنان از این مسیر برای قدرت یافتن خود استفاده ننمایند
(.)Farooq,2017

بر اساس مفروضات و سؤال پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل ( )1نمایش داده
شده است.
نسبت به کار

نسبت به همکار

نسبت به اربابرجوع

نسبت به سازمان

نسبت به مدیر

بیتفاوتی سازمانی
ساختاری

فالت زدگی شغلی

سازمانی
اداری

محتوایی

سالمت اداری

فنی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (Tammy,1999؛ Danaeifard& etal,2010؛)Hoy & Feldman,1987
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پیشینه پژوهش
پژوهشها پیرامون رابطه بین بیتفاوتی سازمانی و سالمت اداری نشان دادهاند بین
بیتفاوتی سازمانی و سالمت اداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد (.)Su and etal,2017
ژانگ و فرانکل )2018(1پژوهشی با موضوع بیتفاوتی و کاهلی کارکنان انجام دادند .نتایج
حاکی از آن بود که مدیران بدرفتار با القاء بیتفاوتی در کارکنان ،سبب بروز رفتارهای ناهنجار
در کارکنان و سرانجام ناامیدی آنها میشوند ( .)Zhang, Frenkel,2018شکاری و همکاران
( )1395نیز در مقاله خود مهمترین عوامل مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی را برشمردند .مهمترین
این عوامل شامل عدم شایستهساالری ،اهداف مبهم ،انتقال بیتفاوتی به محیط کار بودهاند
( .)hashemzehi,2016فاروق ،)2017(2در پژوهش خود نشان دادند که میان فالت زدگی شغلی
و تعهد سازمانی رابطه معکوسی وجود دارد ( .)Farooq,2017باغبان و همکاران (،)1397
پژوهشی در حیطه عوامل مؤثر بر فالت زدگی شغلی کارکنان ناجا انجام دادند .نتایج تحقیق
نشان داد که چهار عامل فردی ،شغلی ،سازمانی و محیط خارجی بر فالت شغلی مؤثر هستند
(.)Baghban and etal,2018
فرضیههای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیههای پژوهش عبارتنداز:
 .1میان فالت زدگی شغلی با بیتفاوتی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .2میان بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .3میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بیتفاوتی سازمانی در رابطه میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان نقش میانجی
دارد.
1
. Zhang & Frenkel
2
. Farooq&Tufail

نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه فالت زدگی شغلی با سالمت ...

69

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان
ادارات آموزشوپرورش شهر تبریز به تعداد  677نفر میباشند .براساس جدول کرجسی و
مورگان تعداد  245نفر بهعنوان نمونه در این پژوهش شرکت داده میشوند .روش نمونهگیری
تصادفی ساده است .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای معتبر فالت زدگی شغلی
( ،)Tammy,1999بیتفاوتی سازمانی ( )Danaeifard and etal,2010و سالمت اداری
( )Hoyand Feldman,1987استفاده میگردد .روایی پرسشنامهها توسط اساتید صاحبنظر
مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید.
جهت تأیید نوع روش آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید و بهمنظور
تحلیل دادهها از تکنیک معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری  Lisrelو نیز نرمافزار
آماری  Spss26استفاده شده است .پرسشنامهها شامل پرسشنامه عمومی و پرسشنامه تخصصی
است .در پرسشنامه عمومی سعی شده است که اطالعات جمعیت شناختی در رابطه با
پاسخدهندگان جمعآوری شود .این بخش شامل  4سؤال است .پرسشنامه تخصصی شامل 76
سؤال در حوزههای بیتفاوتی سازمانی ( 20سؤال) ،فالت زدگی شغلی ( 12سؤال) و سالمت
اداری ( 44سؤال) است .در ادامه  3بعد اصلی مدل پژوهش به همراه شماره سؤاالت در جدول
( )2ارائه شده است .در این پژوهش در دو بخش اصلی روایی ،یعنی روایی محتوا و صوری
تأکید شده است .از نظر روایی محتوا متغیرهای پرسشنامه بهصورت کامل از مبانی نظری
موضوع استخراج شدهاند .از نظر روایی صوری نیز پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش به 7
نفر فرد خبره با تحصیالت عالی و تجربه کاری در حوزه منابع انسانی و سازمان ارائه شده و بر
طبق نظرهای آنها برخی اصالحات در ساختار پرسشنامه ایجاد شده است .بهمنظور بررسی
اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .بخشبندی سؤاالت
پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  .1بخشبندی سؤاالت پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ
مؤلفه

شماره سؤال

آلفای کرونباخ

متغیر

محتوایی

6-1

0/80

ساختاری

12-7

0/71

سازمانی

19-13

اداری

39-20

فنی

56-40

نسبت به مدیر

60-57

نسبت به سازمان

64-61

نسبت به اربابرجوع

68-65

نسبت به همکار

72-69

نسبت به کار

76-73

فالت زدگی شغلی

سالمت اداری

بیتفاوتی سازمانی

منبع
Tammy,1999

& Hoy
Feldman,1987

0/96

&Danaeifard
etal,2010

0/93

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی مربوط به اطالعات جمعیت شناختی در قالب جدول ( )2ارائه شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشترین افراد نمونه را مردها تشکیل دادهاند .از طرفی قسمت
اعظم افراد پاسخگو دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر و نیز سن باالی  40سال بودهاند.
جدول  .2آمار توصیفی پاسخدهندگان
نوع توصیف
جنسیت
تأهل
تحصیالت

سن

گزینهها

فراوانی

مرد

177

زن

68

مجرد

51

متأهل

194

کارشناسی

33

کارشناسی ارشد و باالتر

212

 20تا  30سال

11

 31تا  40سال

113

باالی  40سال

121
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جدول  .3شاخص توصیفی و آماره آزمون کولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
سطح

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

K.S

محتوایی

3/18

0/60

0/37

-0/357

1/179

0/124

ساختاری

3/20

0/63

0/400

-0/401

1/192

0/117

سازمانی

3/32

0/61

0/375

0/016

1/358

0/050

اداری

3/24

0/45

0/201

0/078

0/645

0/800

فنی

3/25

0/68

0/467

-0/284

1/280

0/095

نسبت به مدیر

3/32

0/61

0/375

0/016

1/358

0/050

نسبت به سازمان

3/34

0/71

0/511

0/182

1/263

0/079

نسبت به اربابرجوع

3/26

0/55

0/303

0/046

1/243

0/085

نسبت به همکار

3/29

0/40

0/164

0/016

0/627

0/826

نسبت به کار

3/18

0/61

0/370

-0/357

1/179

0/124

معناداری

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که بیتفاوتی نسبت به سازمان دارای باالترین میانگین و نیز
متغیر بیتفاوتی نسبت به همکار دارای کمترین انحراف معیار بودهاند.
برازش مدل اندازهگیری پژوهش (تحلیل عاملی تأییدی)
جدول  .4شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری متغیرهای مکنون
شاخص برازش

متغیر
RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

فالت زدگی شغلی

0.014

0.95

0.98

0.91

0.92

0.98

سالمت اداری

0.013

0.96

0.92

0.94

0.98

0.95

بیتفاوتی سازمانی

0.023

0.94

0.97

0.91

0.95

0.91

طبق جدول ( )4شاخصهای اصلی برازش کلیه متغیرهای مکنون در دامنه مناسب و قابل
قبول قرار دارد.
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری الزم است تا مدل ساختاری که نشاندهنده ارتباط بین
متغیرهای مکنون پژوهش است ارائه شود .با استفاده از مدل ساختاری میتوان به بررسی
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فرضیههای پژوهش پرداخت .مدل ساختاری پژوهش با کاربرد نرمافزار لیزرل  8.5صورت
پذیرفته است .در خروجی معادالت ساختاری مدل آزمون شده اولیه این مطالعه بهصورت شکل
( )2نشان داده شده است.

شکل  .2مدل پژوهش در حالت اعداد استاندارد

نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه فالت زدگی شغلی با سالمت ...

73

شکل  .3مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری

فرضیه اول :میان فالت زدگی شغلی با بیتفاوتی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود
دارد.
قدرت رابطه میان فالت زدگی شغلی با بیتفاوتی سازمانی کارکنان برابر ()0/73
محاسبهشده است که نشاندهنده همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون نیز ()10/68
بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )1/96بوده و نشان
میدهد قدرت رابطه مشاهدهشده معنادار است .بنابراین میتوان گفت میان فالت زدگی شغلی
با بیتفاوتی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :میان بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
قدرت رابطه میان بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری کارکنان برابر ( )-0/65محاسبه شده
است که نشاندهنده همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون نیز ( )-8/22بهدستآمده است که
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کمتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )-1/96بوده و نشان میدهد قدرت رابطه
مشاهدهشده معنادار است .بنابراین میتوان گفت میان بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری
کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
قدرت رابطه میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان برابر ( )-0/39محاسبه شده
است که نشاندهنده همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون نیز ( )-2/32بهدستآمده است که
کمتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )-1/96بوده و نشان میدهد قدرت رابطه
مشاهدهشده معنادار است .بنابراین میتوان گفت میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری
کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بیتفاوتی سازمانی در رابطه میان فالت زدگی شغلی با سالمت اداری
کارکنان نقش میانجی دارد.
بهمنظور بررسی اثر میانجی بیتفاوتی سازمانی در فرضیه موردبحث ،بایستی اثر مستقیم دو
سازه را با اثر غیرمستقیم در حالت دخیل ساختن متغیر بیتفاوتی سازمانی موردبررسی قرارداد تا
در صورت افزایش اثر بتوان اثر میانجی بیتفاوتی سازمانی را قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر
قدرت رابطه مستقیم فالت زدگی شغلی با سالمت اداری ( )-0/39است .اثر غیرمستقیم در
صورت وجود متغیر میانجی بیتفاوتی سازمانی عبارت است از:
()0.73(*)-0.65(=)-0.474
با توجه به کمتر بودن اثر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم بنابراین وجود متغیر میانجی
بیتفاوتی سازمانی قدرت رابطه را افزایش میدهد و نقش میانجی بیتفاوتی سازمانی در فرضیه
حاضر مورد تأیید واقع میشود.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان داد که فالت زدگی شغلی با بیتفاوتی سازمانی رابطه
مثبت و معناداری دارد .این فرضیه بدین گونه تبیین میشود که فالت زدگی شغلی میتواند
بازتابدهنده رابطه بین ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه و میزان ترقی و پیشرفت سازمانی
گروههای اجتماعی مختلف درون جامعه باشد ( .)Hedari,Shahryari,2020در فالت زدگی
کارکنان تمایل به خروج از سازمان داشته و شغل خود را بیمعنی تصور میکنند
( .)Jung,Talk,2008بیتفاوتی هنگامی به وجود میآید که شخص پس از ناکامی طوالنی،
امید تحقق هدف یا هدفهای خود را در وضعیتی بهخصوص از دست میدهد و میخواهد از
منشأ ناکامی خود کنارهگیری کند .منابع انسانی کارآمد رمز موفقیت و مزیت رقابتی سازمانی
هستند .این امر باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان شده و درنهایت بازده و کارایی سازمانی
آنها افول خواهد کرد ( .)Foster and etal ،2014وجود شرایطی که کارکنان در آن احساس
فالت زدگی نمایند باعث میشود که آنها در مشاغل خود احساس پوچی نمایند و عالقهای به
ادامه روند کاری خود نداشته باشند ( .)Xie and etal,2015این نتایج با یافتههای تحقیق سو و
همکاران ( )2017مطابقت داشته و پشتیبانی میشود (.)Su and etal, 2017
نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بیتفاوتی سازمانی با سالمت اداری کارکنان
رابطه منفی و معناداری دارد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت بیتفاوتی باعث ایجاد نوعی
تنزل در سیستم اداری میشود که این امر نتیجت ًا به بهم ریختگی قوانین سازمانی)Bergin,2014

) ،فاصله گرفتن کارکنان از سلسلهمراتب سازمانی ) )Penkar,2017و ایجاد رشوهخواری در
سازمان منجر میشود ) .)Oriarewo and etal,2013این امر باعث میشود که در بعد ساختاری
کارکنان به پستهای سازمانی اعطاشده به آنان قانع نبود و درصدد تخریب سیستم کاری و عدم
انجام وظایف سازمانی برخواهند آمد ( .)Hedari,Shahryari,2020درنتیجه فرضیه دوم
پژوهش تأیید میشود .این نتایج با یافتههای تحقیق می یر و همکاران ( )2015مطابقت دارد.
آنها در تحقیق خود اعالم کردند که وجود بیتفاوتی در اذهان کارکنان باعث ایجاد نوعی
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دوگانگی شغلی در کارکنان میشود که خود سالمت اداری را به خطر میاندازد ( Meyer and

.)etal,2015
نتایج مربوط به فرضیه سوم پژوهش نشان داد که فالت زدگی شغلی با سالمت اداری کارکنان
رابطه منفی و معناداری دارد .این فرضیه بدین گونه تبیین میشود که فالت زدگی شغلی بهطور
ذاتی باعث به خطر انداختن رسالت سازمان شده ( )Jiang, 2016و کارکنان را تشویق مینماید
تا در برابر دستورالعملها و قوانین سازمانی مقاومت نمایند ( .)Ahmadi,Nadi,2019ادارات
آموزشوپرورش بهحکم رسالت آموزشی خود باید دارای کارکنانی مستعد باشد که روحیه
جمعگرایی داشته و بهدوراز هر تنش بتوانند بهترین عملکرد خود را در چارچوب و قوانین
سازمانی داشته باشند .وجود فالت زدگی در سازمانهای آموزشی باعث کاهش اثربخشی آنان
شده و کارکنان را در پایینترین سطوح بهرهوری قرار میدهد (Nouruzi,Sepadi ،2009
 .)steelاین نتایج با یافتههای صالح اردستانی و نقوی ( )2016مطابقت دارد Saleh

) .)Ardestani,Seyednaghavi,2016بر این اساس فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید میشود.
نتایج مربوط به فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که بیتفاوتی سازمانی در رابطه فالت زدگی
شغلی با سالمت اداری کارکنان نقش میانجی دارد .این فرضیه بدین گونه تبیین میشود که
هنگام بروز تضاد در سلسلهمراتب سازمانی مدیریت سازمان باید نسبت به حفظ خطمشی و
کاهش تعارضات سازمانی تالش نماید .وینایان )2015(1عنوان میکند ،هـر فعالیتی در سازمان
که در آن جایگاه و شرایط شغلی فرد باقدرت ،اختیار ،مسئولیت ،منفعـت شخصـی مـرتبط
باشـد ،مستعد فساد است و نوعی فعالیت حساس محسوب میشود .بر این اساس جهت
جلوگیری از فساد اداری مدیران سازمان باید پیگیر وضعیت شغلی و سامان دادن به مشکالت
کارکنان خود باشند تا از هدر رفت نیروی انسانی جلوگیری نموده و تبعیض سازمانی را به
حداقل رسانند ) .)Memarzadeh Tehran,Najafi,2018این نتایج با یافتههای تحقیق داناییفرد

1
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و همکاران ( )2010مطابقت دارد ( .)Danaeifard and eal,2010بر این اساس فرضیه چهارم
پژوهش نیز تأیید میشود.
بر اساس یافتههای این بخش پژوهش ،پیشنهادات ذیل ارائه میشود:
 .1مدیران باید سعی نمایند تا اعضای سازمان نسبت به کار و مسئولیتهای خود احساس تعهد
جدی داشته باشند و خـود را بخشی از پیکره سازمان بدانند و بتواند با کارکنان ارتباط مفید
برقرار نمایند.
 .2پرهیز از یکنواختی و اعمـال قـوانین و اسـتانداردهای کـاری محدودکننده در کار بهمنظور
ایجاد فضای الزم برای ایدهپردازی ،خالقیت و نوآور بـودن اعضـا و تأکیـد بـر تقویت روحیه
خودکنترلی در افراد و انعطافپذیری و دادن استقالل عمـل کـافی بـه کارکنان در حیطه
مسئولیتها و وظایف کاری آنها .پیشنهاد این پژوهش برای کاهش شاخص فالت زدگی
شغلی ،توسعه وظایف شغلی در کنار توسعه مسئولیت مشاغل از یکسو و ارائه مسـتمر بـازخورد
از نتـایج عملکـرد کارکنـان است.
 .3طراحی مشاغل با هویت ،بهنحویکه مشاغل تعریفشده دارای آغاز و پایـان مشـخص باشند
و همینطور ایجاد تنوع در مشاغل میتواند موجب افـزایش اهمیـت شـغل از دیـدگاه شاغل
شده و فالت زدگی محتوایی را بهبود بخشد.
 .4استفاده از چرخش افقی شـغل میتواند استراتژی مفیدی باشد که از یکنواختی و احساس
زدگی از شغل را کاهش خواهد داد.
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