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میانجی تناسب فرد -سازمان
(مورد مطالعه :شرکت گاز استان اصفهان)
علی شائمی برزکی ،1مهدی ابزری ،2زهرا مؤیدی
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 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2استاد گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت4901/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)4901/90/00 :

چکیده
از آنجا که نیروی انسانی مهمترین و باارزشترین سرمایههای سازمان محسوب میشوند و تحقق اهداف سازمان در گرو تعهد و کااردانی
سرمایههای انسانی آن است ،شناخت و تحلیل مسائلی که مانع شکوفایی ایان سارمایههاای گرانههاا شادس اسات و آنهاا را باه سا ت
بیتفاوتی سوق میدهد ،اه یت ویژس یافته است .از این رو ،هدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر ویژگیهای شغلی بر بیتفاوتی سازمانی
با نقش میانجی تناسب فرد -سازمان بودس است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .ن ونة مورد مطالعه شامل  004نفر از کارکناان
شرکت گاز استان اصفهان است که به روش طهقهای (طهقهها :مناطق گازی زیر نظر شرکت گاز اساتان اصافهان) انتخااب بودناد .ابااار
ج عآوری اطالعات تلفیقی از سه پرسشنامة استاندارد جان واگنر ،اسکروگینس و داناییفرد بود .نتایج نشاان داد مادا اصالی پاژوهش از
برازش مناسهی برخوردار است .در این مدا ویژگیهای شغلی تأثیر مثهت و مستقیم بر تناسب فرد -سازمان و تأثیر منفی بار بایتفااوتی
سازمانی دارد .از سوی دیگر ،ویژگیهای شغلی بهطور غیرمستقیم با نقش میانجی تناسب فرد -سازمان بر بیتفااوتی ساازمانی کارکناان
تأثیر منفی دارد .تناسب فرد -سازمان نیا تأثیر منفی بر بیتفاوتی سازمانی کارکنان دارد.

کلیدواژگان
بیتفاوتی سازمانی ،تناسب فرد -سازمان ،ویژگیهای شغلی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهzahramoayedi90@gmail.com :
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مقدمه
علم مدیریت همیشه به دنبال بررسی رابطة سازمانها و انسانها بوده است .بهعبارت دیگر ،افزایش
بهرهوری انسانها در سازمانها از جمله اهداف مهم علم مدیریت است .توسعة هر سازمان تاا حاد
زیادی به بهکارگیری صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر قدر سازمانها بزرگتار مایشاوند ،باه
مشکالت این نیروی عظیم نیز افزوده میشود.
دنیای کسبوکار کنونی ،بیشک دنیای سازمانهاست و ناگفته پیداست که متولیان اصلی ایجاد،
اداره و توسعة سازمانها ،انسانها هستند .سازمانها بدون انسانها نهتنها مفهومی نخواهناد داشات،
بلکه ادارة آنها نیز میسر نخواهد شد .حتی باا وجاود توساعه و گساتر

فنااوریهاای ناوین در

سازمانها و تبدیلشدن آنها به انبوهی از سختافزار در آینده ،نه تنها نقش انسان باهعناوان عامال
حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان هرگز از بین نخواهد رفت ،بلکه با توجه به سرعت تغییارات
و افزایش پیچیدگی و بیثباتی محیطی این نقش پررنگتر نیاز وواهاد شاد .در واقا ،،ساازمانهاا
بهمنظور نیل به اهداف واصی ایجاد شدهاند و میزان موفقیت در نیل به اهداف ساازمانی ،باا نحاوة
عملکرد نیروهای انسانی ارتباط مستقیم دارد.
با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار نیروی انسانی برای اعتالی سازمانهای اماروزی ،نیااز اسات
سازمانها شرایط و انگیزههای الزم را برای شکوفایی بیشتر این سرمایههای گرانبهاا فاراهم کنناد.
هرگونه کاستی در این امر مهم ،فضا را برای بروز رفتارهای مخربی مانند بیتفاوتی سازمانی فراهم
وواهد کرد .از این رو ،هزینههای گزافی بر سازمانها تحمیل وواهاد شاد و باا احتماال زیااد ،از
دستیابی به اهداف وود باز وواهند ماند.
بیان مسئله
به علت فقدان اطالعات کافی دربارة عوامل ایجادکنندة انگیزه در نیروی کار ،طای ساالیان متماادی
دانشمندان اعتقاد داشتند حقوق و دستمزد مهمترین عامل ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در کارکنان
محسوب میشاود .در واقا ،،انساان موجاودی اقتیاادی محساوب مایشاود کاه فقاط نیازهاای
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فیزیولوژیکی دارد و همة تال هایش در سازمان برای ارضای این نیاز است .اما تحقیقاات بعادی
ثابت کرد ،فقط نیازهای اقتیادی عامل برانگیختگی کارکنان نمیباشد .عوامل غیراقتیادی دیگاری
هم وجود دارد که میتواند بر انگیزه و رضایت شاغلی کارکناان تاأثیر بسازایی بگاذارد .از جملاه
مهمترین عوامل درونشغلی که بر انگیزة کارکنان تأثیر قابل مالحظاهای دارد ،ویژگایهاای شاغلی
است .در دیدگاه ویژگی شغلی ،وود شغل عاملی مهم برای برانگیختن کارکناان و ایجااد رضاایت
پایدار در آنها وواهد بود .در صورتی که شغلی بهووبی طراحی شود و از نظر ویژگیهای شاغلی
غنی باشد ،عملکرد کارکنان را تا حد زیادی بهباود مایبخشاد و از وساتگی شاغلی نیاروی کاار
جلوگیری میکند (.)Grifftin et al., 2012
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه افراد بخش قابل مالحظهای از زنادگی واود را در ساازمانهاا
سپری میکنند و تأثیر زیادی که کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی فردی افراد میگاذارد ،بایاد
شغل افراد و محیط کاری آنها بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیارد .مفهاوم تناساب فارد-
سازمان در سالهای اویر نقش قابل مالحظهای را در تحقیقات علمی مدیریت به واود اوتیاا
داده است ( ،)Gardner et al., 2012ولی متأسفانه باا وجاود اهمیات ایان متغیار ،در کشاور ایاران
بهاندازه کافی مورد توجه مدیران قرار نگرفته است .این مفهوم که نگاهی پیشاگیرانه باه مشاکالت
سازمان دارد ،به دنبال آن است که از همان ابتدا افرادی جذب سازمان شوند که ویژگیهایی متناظر
با ویژگیهای سازمان داشته باشند .مطالعات انجامگرفته حاکی از آن است کاه هرچاه کارکناان باا
سازمانی که در آن فعالیت دارند ،احساس تناسب بیشتری کنند ،رضاایت شاغلی بیشاتری وواهناد
داشت و قید ترک ودمت آنها کاهش مییابد ( .)Jung & Yoon, 2011از این رو ،تعهد ساازمانی
کارکنان بیشتر وواهد شد و هزینههای نیروی انسانی سازمان ،کااهش ماییاباد (

Horverak et al.,

 .)2013اما معموالً افراد پس از مدتی که از ورودشان به سازمان میگذرد ،دیگر شور و نشاط اولیاه
را ندارند و بهنوعی بیتفاوت میشوند (داناییفرد و اساالمی .)0931 ،بایتفااوتی ساازمانی رفتاار
مخربی است که اگر بر روح و جسم سازمان سیطره یابد ،سازمان دچار آسیب جدی وواهاد شاد.
در این حالت مشکالت ،آینده ،اهداف و مأموریتهای سازمان و همچناین ،دیادگاه ارباابرجاو
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نسبت به سازمان ،برای کارکنان بیارز

میشود و فقط در حد دریافت حقوق و اوراجنشادن در

سازمان فعالیت میکنند (  .)Danaee Fard & Eslami‚ 2010با توجه به رقابات و تغییارات شادیدی
که امروزه در محیط وجود دارد ،در صورت پیشگیرینکردن از بی تفااوتی و مقابلاهنکاردن باا آن،
سازمانها به زحمت وواهند توانست وض ،موجود وود را حفظ کنند ،چه برسد به اینکه وواهاان
بهرهوری ،کارآیی و رسیدن به وض ،مطلوب باشند .از این رو ،این پژوهش با هدف پاسخ باه ایان
پرسش که آیا ویژگیهای شغلی بر بیتفاوتی ساازمانی باا نقاش میاانجی تناساب فارد -ساازمان
کارکنان در شرکت گاز استان اصفهان تأثیر میگذارد ،انجام گرفت.
مباني نظری پژوهش
نقش مهم نیروی انسانی در سازمانها ،مدیران را بر آن داشته است تا برای باهکاارگیری کارآماد و
مؤثر کارکنانشان به نکات مهمی که در ایجاد انگیزه و رضایت مداوم آنها مؤثر است ،توجه کنناد.
هرس ای و بالنچااارد )0399( 0معتقدنااد بعضاای از نیازهااای کارکنااان ماایتوانااد از طریااا عواماال
درونشغلی رف ،شود و رضایت و انگیزهای که از این رو

ایجاد میشود ،پایدار است (رضااییان،

 .)0931یکی از عوامل مؤثر در رضایت کارکنان ،محتوای شغلی آنان است .کارکنان عمدتاً به دنبال
شغلی هستند که با چالش روبهرو بوده ،مسئولیت انجامدادن آن بهطور کلی بر عهدة وود فرد بوده،
و برای انجامدادن آن اوتیار و آزادی عمل کافی داشته باشد ( .)Kim et al., 2009محققاان بار ایان
باورند که آثار مثبت ویژگیهای شغلی بر شاغالن ممکن است یکسان نباشد .کارکنانی که اهداف و
ارز های سازمانشان را میشناساند و باا آن همساو شادهاناد ،و باهمنظاور رسااندن ساازمان باه
مأموریتهای کلیا

به سختی کار میکنند ،با مشاهدة ویژگیهایی مانناد آزادی ،تناو  ،هویات و

بازوورد در شغلشان ،انگیزة بیشتری مییابند و نسبت به انجامدادن وظایف شغلیشاان باا کیفیات
بهتر از قبل ،ترغیب وواهند شد (.(O'Reilly et al., 1980
1. Hersey& Blanchard
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هاکمن و اولدهام )0391( 0بهطور گسترده در زمینة تأثیر شغل بر رضایت و انگیزة نیاروی کاار
مطالعه کردند و نتایج کار وود را در قالب مدل ویژگیهاای شاغلی 1ارائاه کردناد .براسااس مادل
 ،JCMابعاد مهم شغلی عبارتاند از هویت وظیفه ،9وودمختاری شغلی  ،باازوورد شاغلی  ،تناو
وظیفه و اهمیت وظیفه

(2012

‚ .)Krasmanکریسمن ( )1101در مطالعة وود به این نتیجه رساید

که دریافت بازوورد باعث بروز نتایج مثبتی مانند عملکرد باالی شاغلی ،رضاایت شاغلی و رفتاار
شهروندی سازمانی بیشتر و همچنین ،قید ترک ودمت کمتار وواهاد شاد .محققاان در بررسای
دیگری دریافتند که مدیران باید در صدد غنیسازی شغل بهویاژه توجاه باه آزادی عمال در کاار،
ماهیت شغلی و بازوورد برای چالشیترکردن ،برانگیزانندهترکردن و رضایت بخشترکردن مشااغل
برآیند و با این کار تناسب بیشتری میان شغل و شاغل به وجود آورند تا سطح استرس شغلی و در
نتیجه ،فرسودگی شغلی را کاهش دهند و بدین وسیله از هزینههای ناشی از غیبات ،تارک شاغل و
ناتوانی فرد در انجامدادن صحیح کار محوله ممانعت کنند (فرجی و همکاران.)0931 ،
در سالهای اویر ،صاحبنظران مدیریت توجه زیادی به مفهوم تناسب فرد -محیط 9کارده اناد.
این تناسب با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،رابطة مثبت و با میزان ترک ودمت ،ارتباط معکوس
دارد ( .)Lawer & Kristof, 2001تناسب فرد -محیط انوا مختلفی دارد که عبارتاند از ساازگاری
افراد با حرفههای وود ،3تناسب فرد  -سازمان ،01تناسب فرد -شغل 00و تناسب گروه -ساازمان.01
هر چند این تناسبها از لحاظ مفهومی متفاوتند ،ولی شواهدی تجربی مبنی بر این تفااوت وجاود
1. Hackman & Oldham
)2. Job Characteristics Model (JCM
3. Task identity
4. Job autonomy
5. Job feedback
6. Task variety
7. Task Significance
8. Person–environment (P-E) fit
)9. Individuals’ compatibility with their vocation (P-V
10. Person-Organization (P-O) fit
11. Person–job (P-J) fit
12. Person–coworkers/group (P-G) fit
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ندارد (ابزری و همکاران .)0993 ،کریستوف (  )033تناسب فرد -سازمان را سازگاری میان افاراد
و سازمانی که در آن فعالیت میکنند ،تعریف میکند .این تناسب زمانی رخ میدهد که الاف) یکای
از این دو (فرد و سازمان) نیاز دیگری را بارآورده کناد ،ب) ویوصایات مشاترکی را باا هام باه
اشتراک گذارند یا ج) هر دو حالت یادشده اتفاق افتد

(2011

‚ .)Murrmann & Yenفرض اساسای

نظریة تناسب فرد -سازمان این است که وقتی ویوصیات فرد و محیط کااری پیراماونش باا هام
سازگاری و تطابا داشته ،یا حداقل همخاوانی بااالیی داشاته باشاند ،اثربخشای افازایش ماییاباد
) .(Horverak et al., 2013ماثالً ،زماانی کاه تطاابا میاان ویژگایهاای فاردی (مثال ارز هاا) و
ویژگیهای سازمانی (مثل ارز های فرهنگی سازمان) ،یا همخوانی میان شایساتگیهاای فاردی و
الزامات شغلی وجود داشته باشد ،افراد و سازمانها مؤثرتر عمل وواهند کرد

(2004

‚ .)Shinبهطور

کلی ،تناسب فرد -سازمان را میتوان مشترکشدن فرد و ساازمان در ارز هاا ،الگوهاا ،هنجارهاا،
اعتقادات و جز آن تعریف کرد .همان طور که از این تعریف استنباط میشود ،فرهناگ ساازمانی از
تناسب فرد -سازمان حاصل شده است و هرچه این میزان تناسب بیشتر باشد ،فرهناگ حااکم بار
سازمان استحکام و انسجام بیشتری وواهد داشت (ابزری و عباسی .)099 ،گمان میشود جایگااه
سازمانی افراد بر درک آنها از تناسب فرد -سازمان تأثیرگذار است .به طور کلی ،مدیران نسبت باه
زیردستان احساس تناسب بیشتری با سازمان

دارند).(Horverak et al., 2013

هافمن و وهر (  ،)111کریستوف و همکاران (  )111ورکاوئر و همکااران ( )1119و ویلار و
همکاران (  )111معتقدند تناسب بین فرد و سازمان باا پیامادهای مختلاف نگرشای و رفتااری از
جمله رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،قید ترک ودمت ،ترک ودمت و عملکرد شغلی در ارتبااط
است ( .)Silva et al.‚ 2010در زمینة معیارهای سنجش درجه تناسب فرد -سازمان ،مباانی نظاری و
پژوهشهای انجام گرفته پنج معیار برای اندازهگیری درجة تناسب فرد -سازمان پیشانهاد مایکنناد
( .)Nicol et al., 2011این معیارها عباارتاناد از ساازگاری ارز  ،ساازگاری اهاداف ،ساازگاری
شخییت ،سازگاری محیط کار و سازگاری مهارت ،توانایی و داناش )( (KSAابازری و همکااران،
.)0993
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ما هر روز ممکن است با عبارتی مواجه شویم ،مثل اینکه این شغل من نیست؛ من نمیتوانم به
شما کمک کنم با مدیرم صحبت کنید ،شخص دیگری باید این کار را انجام دهد .جمالتای از ایان
قبیل عالئم هشداردهندة بیتفاوتی سازمانی است .بیتفاوتی ساازمانی زماانی اتفااق مایافتاد کاه
کارکنان ،دیگر دلواپس موفقیت شرکت نباشند .کارکنان بیتفااوت وظیفاة واود در ساازمان را تاا
حدی انجام می دهند که تضامینی بارای دریافات حقاوق و اواراج نشدنشاان باشاد و باه دنباال
فرصتهایی برای رشد و موفقیت سازمان نمیباشند .متأسفانه ،بیتفاوتی سازمانی در هر سطحی از
سازمان و در هر صانعتی وجاود دارد؛ های کسای در اماان نیسات ( .)Keefe, 2006تعریافهاای
مختلفی برای بیتفاوتی وجود دارد ،بسته به اینکه از چاه زاویاهای یاا چاه رویکاردی باه پدیادة
بیتفاوتی بنگری ،تعریف آن متفاوت وواهد بود .در واق ،،بیتفاوتی پدیدهای میانرشتهای 0اسات
و در تبیین آن نباید دچار تقلیلگرایای 1شاد و آن را باه حاوزهای واا

نسابت داد (مساعودی،

 .)0991بیتفاوتی در فرهنگ لغت باه معناای وونساردی ،بایعالقگای ،القیادی و ساهلانگااری
است«الزم به ذکر است که پدیده و مسئلة بیتفاوتی در مدیریت (رفتاار ساازمانی) و روانشناسای
سازمانی ،فاقد ادبیات موضو بوده و جایگاه و تعریفی نداشته و اگر مطالبی ارائاه شاده ،جساته و
گریخته ،و ناقص است»( .داناییفارد و اساالمی،0931 ،

 .)3از ایان رو ،باه منظاور درک بهتار

مفهوم بیتفاوتی آن را از دیدگاههای مختلف بررسی کردهاند:
 .1بیتفاوتی از دیدگاه روانشناسی :روانشناسان حالتی را که شخص پس از ناکامی طوالنی،
امید تحقا هدف یا اهداف وود را در یک وضعیت وا

از دست بدهد و بخواهاد از واقعیات و

منشأ ناکامی وود کناره بگیرد ،بیتفاوتی میدانند .از نظر آنها ناکامی وود نتیجة بایحاصالمانادن
تال های فرد در راه حیول به هدف ،بهدلیل مواجهشدن با موان ،و یا عدم توفیاا در تعادیل یاا
جایگزینی هدف (یا اهداف) اسات (طبائیاان .)0990 ،در ایان دیادگاه ،بایتفااوتی ناوعی حالات
1. Interdisciplinary
2. Reductionism
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روانپریشی 0است که نشانة شخییتی ناسالم است .زمانی که فرد در معرض فشار روانای ناشای از
تجربه های تهدیدکننده قرار گیرد کاه فارار فیزیکای از آن ممکان نباشاد؛ ساازوکارهای حفااظتی
ماهرانهای ایجاد میکند و در واق ،،به ناظری ذهنی تبدیل میشود که بیتفاوت و وونسارد نسابت
به آنچه انجام میدهد ،یا به ذهنش میآید ،فقط به نظاره میپردازد .برای چنین فاردی دنیاا زنادانی
بیحیار است .سراسر زندگی فرد بیتفاوت آکنده از پوچی ،بیهودگی و بیهدفی است (چهرازی،
.)09 31
 .2بیتفاوتی از دیدگاه سیاسی :در حوزة علوم سیاسی بیتفاوتی معادل بیمیلی 1در مشاارکت
و درگیری فعال در فرایندهای سیاسی است .در نظامهای دموکرات لیبرال ،این بیتفاوتی به اشاکال
مختلف ظاهر میشود که یکی از رایجترین آنها را میتوان بیتمایلی شهروندان بارای شارکت در
انتخابات و رأیدادن به نامزدها اشاره کرد (نادری و همکاران.)0993 ،
 .3بیتفاوتی از دیدگاه جامعهشناسی :به عقیدة آلموند و پاوول )03 ( 9تاب،ها یا بیتفاوت-
ها افرادی اند که از نظر روابط اجتماعی منفعل بوده و نسبت به نتایج داده -ستاده بایاعتناا هساتند.
هربرت گانز (« )03 1بیتفاوتی را مفهومی اوالقی میداند که در درون وود حاوی واقعیتی است
که کمی عالقه و یا نبود آن ،به عنوان یک پدیدة مهم جامعهشناوتی ،شناوته مایشاود» (ناادری و
همکاران،0993 ،

 .)9زمانی که هم اهداف و هم شیوههای نهاادیشاده در جامعاه ماورد قباول

افراد جامعه نباشد ،بیتفاوتی اجتماعی رخ میدهد .در مجمو  ،کنارهگیری و سهیمنشدن در مسائل
اجتماعی ،دلسردی و بیعالقگی به مباحث اجتماعی و عدمدرگیری مدنی بهعنوان یک شاهروند را
بیتفاوتی اجتماعی گویند ( .)Merton, 1968ما معموالً در سازمانها با چروهای معمولی ماواجهیم،

1. Psychosis
2. Disinclination
3. Almond & Powell
4. Allegiance
5. Gans
6. Disinterest
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زمانی که افراد مشغول کار جدیدی میشوند -واواه در ساازمان ارتقاا یافتاه باشاند یاا باهتاازگی
استخدام شده باشند -معموالً شور و نشاط دارند .آنها نسبت به فرصاتهاای پایشرو ،همکااران
جدیدی که قرار است با آنها کار کنند و اهدافی که باه آنهاا دسات وواهناد یافات ،هیجاانزده
هستند .مشکل اینجاست که در طول زمان این نگر  ،شور و نشاط تغییر میکند .در نهایت ،ایان
همه شور و نشاط جای وود را به بیتفاوتی ساازمانی مایدهاد (.)Danaee Fard & Eslami, 2010
والتون )1110(0بیان میکند بیتفاوتی سازمانی بهنوعی نتیجة بیتفاوتی سازمان به کارکنانش اسات.
این موضو تهدیدی برای والقیت و مخاطرهپذیری کارکنان اسات (.)Shahinpoor & Matt, 2007
در این میان ،تأثیر جنبههای شخییتی کارکنان بر بیتفاوتی آنها تأییاد شاده اسات (جمشایدی و
بخشی .)0993 ،در صورتی که سازمانها راهکارهای مناسبی برای مقابله با بیتفااوتی ساازمانی در
پیش نگیرند ،هم افراد و هم سازمانها بهشدت متضارر وواهناد شاد (جهانشااهی .)0993 ،نتاایج
تحقیقات نشان میدهد بیتفاوتی سازمانی تأثیر منفی بر سه مؤلفة تعهد سازمانی ،وفاداری سازمانی
و ایجاد هویت سازمانی وواهد داشات

(2009

 .(Leander,بهباود سیساتمهاای ارزیاابی عملکارد،

حقوق و پادا  ،ارتقا ،انتیاب های شافاف و عادالناه ،توجاه بیشاتر باه مساائل رفااه شخیای و
وانوادگی کارکنان ،به کارگیری بستههای منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی همگی
از مواردی اند که ضمن اثرپذیری از مهارت مدیران با بهبود سیستم انگیز  ،موجب والقانهترشدن
سازمان و بهترشدن ادراک عدالت سازمانی کارکنان میشود که در نهایت ،باه مادیریت بایتفااوتی
سازمانی کارکنان منجر میشود (کشاورز حقیقی.)0930 ،
ارتباط ويژگيهای شغلي ،تناسب فرد -سازمان و بيتفاوتي سازماني

با وجود تحقیقات انجام گرفته دربارة هر یک از متغیرها بهطور مجزا ،تاکنون پاژوهش تجربای کاه
بهطور مستقیم رابطة این مؤلفهها را بررسی کند ،مشاهده نشده است .با وجود این ،مباانی نظاری و

1. Walton
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تحقیقات از وجود رابطه بین این متغیرها حکایت دارد .امروزه ارتباط مساتقیم باین شاغل افاراد و
رضایت و انگیزه آنها در سازمان ،بر کسی پوشیده نیسات .رساتگارینیاا ( )0931باا مطالعاات و
بررسیهای وود توانست به بعضی از علل نارضایتی کارکنان که به بروز بیتفاوتی ساازمانی منجار
شده است و راهکارهای برونرفت از آنها پی ببرد .نتایج پژوهش وی نشان داد بیتفاوتی سازمانی
بهدلیل عواملی مانند عدم شایستهساالری ،بروورد گزینشی با تخیص افراد ،نبود نظارت ،نشناوتن
نیازهای کارکنان ،توجه به بعضی مشاغل وا

و بی تاوجهی باه هماة مشااغل ساازمانی ،وجاود

تبعیض ،بیتوجهی به مسائل رفاهی کارکنان ،وجود هرم تیامیمگیاری و بایاطالعای کارکناان از
نتایج عملکرد وود است .وی در ادامه راهکارهایی مانند دادن آزادی عمل به کارکنان در انجاامدادن
امور شغلی قسمت وود ،اهمیتدادن به هر شغل بدون مقایسه با مشااغل دیگار ساازمان ،ارزیاابی
عملکرد ،زیبایی محل کار ،افزایش دانش کارکنان و مشارکتدادن کارکنان در تیمیمهای ساازمانی
را برای برونرفت از بیتفاوتی سازمانی کارکنان بیان میکند.
داناییفرد و اسالمی ( )1101در پژوهشی باا عناوان «کشاف بایتفااوتی ساازمانی :اساتراتژی
گرنددتئوری» در دانشگاه علوم پزشکی ایران ،به این نتیجه رسایدند کاه عوامال باروز بایتفااوتی
سازمانی به پنج گروه تقسیمبندی میشود که عبارتاند از بیتوجهی مدیریت ،بیتاوجهی ساازمان
به کارکنان ،مسمومیت جو سازمانی ،عناصر درونسازمانی و عادم ساالمت شاغل .در ایان نظریاه
بیتوجهی سازمان به کارکنان ،که به عنوان پدیدة اصلی و مرکزی موجب مسامومیت جاو ساازمان
میشود ،بهدلیل بیتوجهی مدیریت به وجود وواهد آمد .از طرفی ،عادم ساالمت شاغل و عناصار
درونسازمانی بهعنوان عوامل تثبیتکننده یا گستر دهنده مسمومیت جو سازمانی شناسایی شدند.
در نهایت ،نتیجة اصلی مسمومیت جو سازمانی به شکل بیتفاوتی سازمانی بروز میکند .نظریههای
پیرامون ویژگیهای شغلی بیان میکنند ویژگیهای اصلی شغل نمیتواند بر همة افراد به یک میزان
تأثیرگذار باشد .بلکه یکسری عوامل واسطه ای در این میان وجود دارد ،مانند تفاوتهای شخییتی
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افراد و شدت نیاز به رشد ،سطح دانش و مهارت آنها و رضایت حاصله از زمینة شغلی و سازمانی
کارکنان که تأثیر ویژگیهای شغلی را تعدیل میکند (شرمرهورن.)099 ،0
توسعة فرضیهها و مدل مفهومي
مدل مفهومی پژوهش که فرضیهها براساس آن شکل گرفته ،در شکل  0نشان داده شده است.
بیتفاوتی به کار

هویت

بیتفاوتی به مدیر
بیتفاوتی به همکار

اهمیت
بیتفاوتی

ویژگی شغلی

سازمانی

بیتفاوتی به سازمان

بازوورد
آزادی

بیتفاوتی به اربابرجو

تنو
تناسب
فرد -سازمان

سازگاری ارز

سازگاری اهداف

سازگاری محیط

سازگاری شخییت

سازگاری

KSA

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیههای تحقیا به شرح زیر است:
فرضیة اصلی :ویژگیهای شغلی با میانجیگری درک از تناسب فرد -ساازمان بار بایتفااوتی
سازمان کارکنان شرکت گاز استان اصفهان تأثیر میگذارد.
1. Schermerhorn
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 فرضیة فرعی  :0ویژگیهای شغلی بهطور مستقیم بر بیتفاوتی سازمانی کارکنان تأثیر دارد. فرضیة فرعی  :1درک از تناسب فرد -سازمان بهطور مستقیم بر بیتفاوتی سازمانی کارکناانتأثیر میگذارد.
 فرضیة فرعی  :9ویژگیهای شغلی به طور مستقیم بر درک از تناسب فرد -سازمان کارکناانتأثیر میگذارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادها توصیفی از نو همبستگی است.
در این پژوهش از طریا رو

کتابخانهای و مطالعة کتب ،مقاالت و پایاننامههای کارشناسی ارشد

و دکتری ،اطالعات در زمینة مفاهیم و نظریههای مربوط به ویژگیهای شغلی و بیتفاوتی سازمانی
جم،آوری شد .ابزارهای جم،آوری دادهها پرسشانامة ویژگایهاای شاغلی جاان واگنار ( ،)033
پرسشنامة تناسب فرد -سازمان اسکروگینس )1119( 0و پرسشنامة بیتفاوتی ساازمانی دانااییفارد
( )0993است .جامعة آماری این پژوهش همة کارکنان رسمی و پیمانی شرکت گاز استان اصافهان
در سال  0931است که بالغ بر 1

نفرناد .باا توجاه باه رو

مادلساازی معاادالت سااوتاری

بهکارگرفتهشده در این تحقیا ،ضروری است حجم منطقی برای گاروه نموناه در نظار گرفات .در
یک محاسبه سرانگشتی میلر و کانس )03 9( 1و هالینسکی و فلورت )03 1( 9تعاداد  01مشااهده
را بهازای هر متغیر مستقل پیشنهاد میکنند و در روشی دیگر حجم نمونة مناسب را مشااهده باه
ازای هر پرسش در نظر میگیرند (هومن .)0931 ،با توجه باه اینکاه تعاداد متغیرهاای تحقیاا 01
متغیر و تعداد پرسشهای پرسشنامه  9پرسش بود ،حجم نمونه بین  0 1تا  9 1کفایت میکند و
با توجه به احتمال ریز

و عدم برگشت پرسشنامهها 9 1 ،پرسشنامه تکثیر و توزی ،شد.
1. Scroggins
2. Miller & Kans
3. Halynsky & Fluorite
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طبقهای انجام گرفت .طبقات مورد مطالعه مناطا گازی زیار نظار شارکت

گاز استان اصفهان بودند که در مجماو  0 ،منطقاه اسات .تعاداد نموناه بارای هریاک از منااطا
متناسب با تعداد کارکنان آنها محاسبه شاد .در اداماه ،پاس از انجاامدادن همااهنگیهاای الزم باا
مسئوالن ذیربط در شرکت ،بهطور کامالً تیادفی به کارکنان مراجعاه شاد و ضامن تشاریح ناو
مطالعه و هادف از انجاام دادن آن ،پرسشانامه بارای تکمیال تحویال داده شاد .در مجماو 1 0 ،
پرسشنامة قابل قبول برای انجامدادن محاسبات آماری دریافت شد .نرخ بازگشت پرسشنامهها 3/3
درصد بود .برای تعیین روایی پرسشنامهها رو

روایای صاوری باا باه کاارگیری نظار اساتادان و

مشاوران صنعتی پروژه در شرکت گاز استان اصفهان اجرا شد و برای تعیاین پایاایی پرسشانامههاا
آلفای کرونباخ با نرمافزار

18

 SPSSمحاسبه شد .مقادیر آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامهها

و مؤلفههای آن بیشتر از  1/محاسبه شد که نشاندهندة پایایی قابل قباول پرسشانامههاا اسات .در
جدول  ،0ضرایب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها بیان شده است.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامهها

متغیر

آلفای کرونباخ

ویژگی های شغلی

1/ 39

تناسب فرد -سازمان

1 /9

بی تفاوتی سازمانی

1/3

کل

1/ 9

تجزيهوتحلیل دادهها
ویژگیهای جمعیتشناوتی پاسخگویان در جدول  1بیان شده است.
از نظر مشخیات جمعیتشناوتی نمونة آماری نشان میدهد  91/0درصد پاسخدهندگان مرد و
 03/3درصد آنها زن بودهاند .از نظر تحییالت ،افراد باا تحیایالت لیساانس بیشاترین تعاداد از
پاسخدهندگان را تشکیل دادهاند .از نظر سنی بیشترین آمار مربوط به گروههای سنی  1تا  9سال
بوده است .از نظر سابقة ودمت بیشتر پاسخدهندگان کمتر از  01سال سابقة ودمت داشتهاند ،و در
نهایت ،از نظر سمت سازمانی کارمندان بیشترین تعداد را تشکیل دادهاند.
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جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان

زن
()%03/3

جنسیت
سن
سابقة خدمت
تحصیالت
سمت سازمانی

قبل از براز

مرد
()%91/0

سال به باال
تا سال
 9تا سال
 1تا  9سال
( )%1/
()%11/9
( )%91/
( )% /
باالتر از 91سال
 11تا  91سال
 01تا  11سال
کمتر از  01سال
( )% /
( )%19/
( )%90/
( )%93/
کارشناسارشد
کارشناسی
دیپلم و فوقدیپلم
( )%01/
()% /9
( )% 0/
رئیس واحد
مسئول
کارشناس
کارمند ارشد
کارمند
()% /9
( )%0 /
()%01/3
( )%3/
( )%9 /

مدل پژوهش و آزمون فرضیهها ،آزمون نرمالبودن دادهها انجام گرفات .باه ایان

منظور فرضهای آماری زیر ایجاد شد.
فرض صفر :توزی ،مشاهدات نرمال است.
فرض یک :توزی ،مشاهدات نرمال نیست.
جدول .3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

میانگین
9/
ویژگیهای شغلی
تناسب فرد -سازمان 9/ 99
بیتفاوتی سازمانی 1/1391
1/9 9
کل پرسشنامه

مقدار کولموگروف-
انحراف معیار معناداری
اسمیرنوف
0/1 3
1/193
1/ 11 1
1/930
1/ 1
1/ 30 9
1/
1/ 11
1/ 0013
1/ 0
1/ 1
1/11 0

نتیجة آزمون
فرض صفر پذیرفته میشود.
فرض صفر پذیرفته میشود.
فرض صفر پذیرفته میشود.
فرض صفر پذیرفته میشود.

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده برای هر یک از متغیرهای پژوهش ،بهعلت آنکه مقاادیر
معناداری بزرگتر از  1/1بهدست آمد ،میتوان ادعای نرمالبودن دادههای حاصال از پرسشانامه را
در سطح اطمینان  3درصد پذیرفت.
در ادامه ،ابتدا مدل اندازهگیری اعتبارسنجی شد .به ایان منظاور ،اعتباار همگارا و تشخییای

0

1. Discriminant Validity
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بررسی شد .طبا نظر فارنل و لرکر )0390( 0و هیر 1و همکاران (  )111بارهای عاملی که حاداقل
برابر با  1/باشد ،اعتبار قابل قبول سازهها را نشان میدهد .نتایج این بررسی در نشاان داد بارهاای
عاملی بین  1/ 0و  1/3 9قرار دارند که همگای بایش از  1/و قابال قبولناد و های پرسشای از
فرایند تحلیل حذف نمیشود.
بهدلیل اینکه در این مدل بیش از یک متغیر پنهان وجود دارد ،اعتبار تشخییی نیز بررسی شاد.
طبا پیشنهاد بایرن ،)1101( 9اگر همبستگی بین متغیرهاا کمتار از  1/3باشاد ،نشااندهنادة اعتباار
تشخییی ابزار اندازهگیری است .در این تحقیا همبستگی میان تمامی سازهها کمتار از  1/3اسات
که قابل قبول است (جدول ) .از طرفی ،جذر  AVEهر متغیر از همبستگیهاای هماان متغیار باا
سایر متغیرها بیشتر است .بنابراین ،ساازههاا اعتباار تشخییای دارناد .همچناین ،باه دلیال اینکاه
همبستگی بین سازهها پایینتر از  1/3است و هی پیام وطایی مبنی بر همبستگی وطی ساازههاا از
طریا وروجی نرمافزار دریافت نشد ،در نتیجه ،همبستگی وطی وجود ندارد.
جدول  .4همبستگی بین متغیرها

متغیر
ویژگی شغلی
تناسب فرد -سازمان
بیتفاوتی سازمانی
** ریشة دوم شاوص

در این تحقیا رو

ویژگیهای شغلی
**1/9 9
1/ 3
1/ 01

تناسب فرد -سازمان
** 1/90
1/ 91

بیتفاوتی سازمانی

**

1/ 9

AVE

مدلسازی معادالت ساوتاری بهکار گرفته شد .بادین ترتیاب کاه رواباط

میان متغیرهای پژوهش از طریا ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرمافزار  Amosبررسای شاد.
در شکل  ،1مدل ساوتاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد (ضرایب استاندارد) نشان داده شده
است.
1. Fornell & Larcker
2. Hair
3. Byren
 .در مدل ساوتاری متغیر ویژگیهای شغل با  ،F9تناسب فرد -سازمان با  ،F1و بیتفاوتی سازمانی با  F0نمایش داده شده

است.
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شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

بروی از مهمترین شاوصهای کلی براز
میدهد مدل مفهومی پژوهش از براز

مدل در جادول بیاان شاده اسات .نتاایج نشاان

مناسبی برووردار است.

جدول  .5شاخصهای برازش مدل تحقیق

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در

نتیجه

الگوی مورد نظر

TLI

بیشتر از 1/3

1/30

براز

الگو مناسب است

CFI

بیشتر از 1/3

1/3

براز

الگو مناسب است

RSMAEA

کمتر از 1/19

1/191

براز

الگو مناسب است

IFI

بیشتر از 1/3

1/391

براز

الگو مناسب است

GFI

بیشتر از 1/3

1/33

براز

الگو مناسب است

AGFI

بیشتر از 1/3

1/390

براز

الگو مناسب است

با توجه به مدل معادالت ساوتاری و ضرایب استاندارد ،در سطح تشخیص  1/1فرضایههاای
اول ،دوم و سوم پژوهش تأیید شد .بارای بررسای نقاش میاانجی تناساب فارد -ساازمان اثارات

بررسي تأثیر ويژگيهای شغلي بر بيتفاوتي سازماني با نقش میانجي تناسب فرد -سازمان (مورد مطالعه... :
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غیرمستقیم ویژگیهای شغلی بر بیتفاوتی سازمانی از طریا تناساب فارد -ساازمان بررسای شاد.
مقدار اثر غیرمستقیم محاسبهشده در این پژوهش  -1/113است که در سطح وطاای  1/1معناادار
است .پس فرضیة اصلی تحقیا نیز تأیید میشود .نتاایج ایان بررسای در جادول گازار

شاده

است.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیهها

فرضیه
اصلی

ویژگی شغلی بر بیتفاوتی سازمانی با
نقش میانجی تناسب فرد-سازمان

ضریب مسیر

سطح معناداری

نتیجهگیری

-1/113

1/100

تأیید فرضیه

-1/9

1/111

تأیید فرضیه

1/111

تأیید فرضیه

1/111

تأیید فرضیه

اول

ویژگی شغلی بر بیتفاوتی

دوم

تناسب فرد -سازمان بر بیتفاوتی

-1/911

سوم

ویژگی شغلی بر تناسب فرد -سازمان

+1/ 39

يافتههای جانبي پژوهش
جهت بررسی سطح هریک از سه متغیر و زیر مؤلفههای آن در شرکت گاز اساتان اصافهان آزماون
تی تکنمونهای اجرا شد.
از آنجا که سطح معناداری برای همة متغیرهاا در ایان آزماون کمتار از  1/1اسات ،در ساطح
اطمینان  3درصد ویژگی های شغلی و هماة ابعااد آن در شارکت گااز اساتان اصافهان در ساطح
نامطلوبی قرار دارند .از لحاظ درک از تناسب فرد -سازمان نتایج نشان داد که درک از تناسب فرد-
سازمان ،سازگاری محیط ،سازگاری اهداف و سازگاری شخییت در شرکت گاز استان اصفهان در
سطح نامطلوب قرار دارد و بعد سازگاری ارز

کارکناان شارکت گااز اساتان اصافهان در ساطح

متوسطی قرار دارد .ولای ساازگاری  KSAکارکناان و ساازمان در حاد بااالیی قارار دارد .از نظار
بیتفاوتی سازمانی ،بیتفاوتی به همکار و اربابرجو در شارکت گااز اساتان اصافهان در ساطح
پایینی قرار دارد ولی بیتفاوتی سازمانی ،بیتفاوتی به کار و بیتفاوتی به سازمان کارکناان شارکت
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گاز استان اصفهان در سطح باالیی قرار دارد و بیتفاوتی به مدیر در شرکت گاز استان اصافهان در
سطح متوسطی قرار دارد.
برای بررسی نقش ویژگیهای جمعیتشناوتی و متغیرهای پژوهش آزمون تی جوام ،مستقل و
آزمون مقایسة میانگین چند جامعه اجرا شد .در این قسمت هدف پژوهشگر بررسی ایان موضاو
است که آیا سطح متغیرهای پژوهش در گروههای مختلف تفاوت معنادار دارند یا ویر.
براساس نتایج آزمون تی جوام ،مستقل ،از نظر متغیار جنسایت ،زناان در شارکت گااز اساتان
اصفهان نسبت به مردان ویژگیهای شغلی کمتری در شغل وود دارند .همچناین ،نتاایج نشاان داد
زنان نسبت به مردان هویت و آزادی شغلی کمتری را تجربه مایکنناد .همچناین ،در شارکت گااز
استان اصفهان کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد بیتفاوتی سازمانی بیشتری داشتهاند .ولای از نظار
تناسب فرد -سازمان بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد و این دو گروه به یک میازان
درک از تناسب فرد -سازمان را دارند.
یافتههای جانبی حاصل از تحلیل واریانس نشان داد گروه سنی  1تا  9سال کمترین و گاروه
سنی

تا

سال بیشترین میزان ویژگیهای شغلی را در شغل وود احساس میکنند .ولای باین

متغیر بیتفاوتی سازمانی و ابعاد آن و گروههای سنی مختلف در شرکت گاز استان اصفهان تفااوت
معناداری یافت نشد .از نظر متغیر درک از تناسب فرد -سازمان نتایج آزمونهای تعقیبای نشاان داد
گروههای سنی  1تا  9سال درک از تناسب کمتری با شرکت دارند و گروه سنی

تاا

درک

از تناسب بیشتری با سازمان دارند.
از لحاظ سابقة ودمت نتایج نشان داد افراد با سابقة ودمت کمتر از  01ساال ،کمتارین میازان
ویژگی شغلی را دارد .در ابعاد تنو  ،هویت ،اهمیت و آزادی شغلی ،افراد با سابقة ودمت کمتار از
 01سال کمترین میزان و افراد با سابقة ودمت بیشتر از  91سال بیشترین میازان اهمیات ،هویات،
آزادی و تنو شغلی را دارند .در بُعد بازوورد شغلی تفاوت معناداری بین افراد باا ساابقة وادمت
مختلف وجود ندارد .بین بیتفاوتی سازمانی و ابعاد آن و سابقة ودمت کارکنان تفااوت معنااداری
مشاهده نشد .افراد با سابقة ودمت  11تا 91سال بیشترین ،و افراد باا ساابقة وادمت کمتار از 01
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سال ،کمترین درک از تناسب فرد -سازمان و همچنین ،سازگاری محیط و شخییت را نشان دادند.
بین سازگاری ارز  ،اهداف و  KSAتفاوت معناداری بین کارکنان باا ساابقة وادمت مختلاف در
شرکت گاز ،مشاهده نشده است.
بین سطوح تحیایالتی مختلاف و متغیرهاای ویژگایهاای شاغلی ،تناساب فارد -ساازمان و
بیتفاوتی سازمانی کارکنان ،همچنین ،ابعاد آنها ،تفاوت معناداری در کارکنان شارکت گااز اساتان
اصفهان مشاهده نشده است.
از نظر سمت سازمانی ،تفاوت معناداری بین سامت ساازمانی و ویژگایهاای شاغلی کارکناان
وجود دارد .نتایج نشان میدهد کارمند و کارمند ارشد نسبت به مسئول و رئیس واحد ،ویژگیهای
شغلی کمتری را در شغل وود احساس میکنند .نتایج آزمونهای تعقیبای حااکی از آن اسات کاه
کارمندان نسبت به مسئول و رئیس واحد تنو شغلی کمتری داشاتهاناد .همچناین ،از نظار هویات
شغلی ،کارمندان نسبت به سایر پستهای سازمانی هویت شغلی کمتاری را احسااس مایکنناد .از
نظر آزادی ،کارمند و کارمند ارشد نسبت باه مسائول و رئایس ،آزادی شاغلی کمتاری داشاتهاناد.
همچنین ،کارشناسها نسبت به سایر گروهها بیشترین میزان بیتفاوتی سازمانی را داشتهاناد .در دو
بُعد سازگاری ارز

و سازگاری محیط کارمند و کارمند ارشد نسبت به مسئول ساازگاری کمتاری

داشته اما بین سایر گروهها در این دو بُعد تفاوت معناداری وجود نادارد .رئایس واحاد نسابت باه
سایر گروها سازگاری شخییت بیشتری را اظهار داشتهاند.
بحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر ویژگیهای شغلی بر بایتفااوتی ساازمانی باا نقاش میاانجی
تناسب فرد -سازمان در شرکت گاز استان اصفهان است .برای تعیین نقش میاانجی یاا غیرمساتقیم
متغیر تناسب فرد -سازمان ابتدا باید رابطة مستقیم و معنادار بین هر یک از متغیرها تأیید شود .طبا
مدل معادالت ساوتاری پژوهش (شکل  )1ویژگیهای شغلی بر بیتفاوتی سازمانی تأثیر مستقیم و
منفای دارد .ایان موضاو باا یافتاة کایم و همکااران ( )1113مطابقات دارد .طباا بررسای آنهاا
ویژگیهای شغلی مناسب میتوانند تأثیر منفی بار پیامادهای منفای رفتااری داشاته باشاد .درک از
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تناسب فرد -سازمان بر بیتفاوتی سازمانی تأثیر مستقیم و منفی میگاذارد کاه باا یافتاة ورکاوئر و
همکاران ( )1119همخوانی دارد .طبا مطالعة آنها عدم همووانی زیاد میان فارد -ساازمان باعاث
ایجاد بیحالی و بیرمقی نیروی کار میشود .ویژگیهای شغلی بر درک از تناساب فارد -ساازمان
کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت می گذارد .همچنین درک از تناسب فرد -سازمان نقش میاانجیگاری
ضعیفی را در رابطة بین ویژگیهای شغلی و بیتفاوتی سازمانی ایفا میکند .بناابراین ،نتاایج نقاش
ویژگیهای شغلی و تناسب فرد -سازمان برای کاهش بیتفاوتی سازمانی تأیید میشاود .همچناین،
هرچه کارکنان شغل مناسبتر و ویژگیهای شغلی بهتری داشته باشند ،احساس تناسب بیشتری باا
سازمان وود وواهند کرد.
نتایج آزمون تی نشان داد ،در سطح اطمینان  3درصد ویژگیهای شاغلی و هماة ابعااد آن در
شرکت گاز استان اصفهان در سطح پایینی قرار دارد .در متغیر تناسب فرد -سازمان نتایج نشاان داد
درک از تناسب فرد -سازمان ،سازگاری محیط ،سازگاری اهداف و سازگاری شخییت در شارکت
گاز استان اصفهان در سطح پایینی قرار دارد .بعد سازگاری ارز

در سطح متوساطی و ساازگاری

 KSAدر حد باالیی قرار دارد .در متغیر بیتفاوتی سازمانی ،بیتفاوتی به همکار و ارباابرجاو در
شرکت گاز استان اصفهان در سطح پایینی قرار دارد ولی بیتفاوتی سازمانی ،بیتفااوتی باه کاار و
بیتفاوتی به سازمان کارکنان شرکت گاز استان اصفهان در سطح باال و بیتفاوتی به مدیر در ساطح
متوسطی قرار دارد.
از نظر جنسیت ،زنان در شرکت گاز استان اصفهان نسبت به مردان ویژگیهای شاغلی کمتاری
در شغل وود دارند که این یافته با نتایج پژوهش بختیاار نیارآبادی و همکااران ( )0999تفااوت
دارد .در پژوهش آنها بین معلمان زن و مرد مدارس شهر قزوین از نظر ویژگیهای شغلی تفااوت
معناداری مشاهده نشد .از دیدگاه تاریخی همواره زنان نااگزیر باه انجاامدادن کارهاای تکاراری و
بیچالش در سطوح پایین سازمانی بودهاند (شیعهزاده .)0931 ،نتایج همچنین ،نشان داد زنان نسبت
به مردان هویت و آزادی شغلی کمتری را تجربه میکنند .به عقیدة چلبای (  ،)09باهدلیال اینکاه
هویت شغلی زنان اغلب تحتالشعا نقشهای وانوادگی آنها (همسری و مادری) قرار میگیارد،
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از هویت شغلی کمتری دارند .همچنین ،نتایج نشان داد زنان نسبت به ماردان بایتفااوتی ساازمانی
بیشتری داشتهاند .ولی از نظر درک از تناسب فرد -ساازمان باین زناان و ماردان در متغیار تفااوت
معناداری مشاهده نشد و این دو گروه به یک میزان درک از تناسب فرد -سازمان را دارند.
با توجه به نتایج افراد مسنتر و افراد با سابقة ودمت بیشتر نسابت باه تاازهواردان و کارکناان
جوانتر ویژگیهای شغلی بیشتری در شغل وود دارند و تناسب بیشتری نیز باا ساازمان احسااس
میکنند .اما بین سن افراد و سابقة ودمت آنها و متغیر بایتفااوتی ساازمانی رابطاة معنااداری در
شرکت گاز استان اصفهان مشاهده نشد .این نتایج با یافتة کفه (  )111مطابقت دارد.
بین سطوح تحیایالتی مختلاف و متغیرهاای ویژگایهاای شاغلی ،تناساب فارد -ساازمان و
بیتفاوتی سازمانی کارکنان و ابعاد آنها ،تفاوت معناداری در کارکنان شرکت گااز اساتان اصافهان
مشاهده نشده است.
از نظر سمت سازمانی ،بین سمت سازمانی و ویژگایهاای شاغلی کارکناان تفااوت معنااداری
وجود دارد .نتایج نشان داد کارمند و کارمند ارشد نسبت به مسئول و رئایس واحاد ،ویژگایهاای
شغلی کمتری را در شغل وود احساس میکنند و کارمندان نسبت به مسئول و رئیس واحاد تناو
شغلی کمتری داشتهاند .همچنین ،از نظر هویت شغلی ،کارمندان نسبت به سایر پستهای سازمانی
هویت شغلی کمتری را احساس میکنند .از نظر آزادی ،کارمند و کارمند ارشد نسبت به مسائول و
رئیس ،آزادی شغلی کمتری داشتهاند .همچنین ،کارشناسها نسبت به سایر گروهها بیشترین میازان
بیتفاوتی سازمانی را داشتهاند .در دو بُعد سازگاری ارز

و ساازگاری محایط کارمناد و کارمناد

ارشد نسبت به مسئول سازگاری کمتری داشته ،اماا باین ساایر گاروههاا در ایان دو بُعاد تفااوت
معناداری وجود ندارد .رئیس واحد نسبت به سایر گروهها سازگاری شخیایت بیشاتری را اظهاار
داشتهاند.
بنابر یافتههای پژوهش ،به مدیران شرکت گاز استان اصفهان پیشانهاد مایشاود فناون گارد
شغلی و گستر

شغلی را برای ایجاد تنو در مشاغل سازمان بهکار گیرند .با توجه باه بااالتربودن

بیتفاوتی سازمانی در وانمها نسبت به آقایان ،پیشنهاد میشاود از میاان کارکناان واانم ،کمیتاهای
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برای رسیدگی به مشکالت و مسائل وانمها در سازمان تشاکیل شاود .باهمنظاور بااالبردن ساطح
ویژگیهای شغلی اعم از تنو  ،هویت ،آزادی ،بازوورد و اهمیت شغلی مشاغل را طراحای مجادد
کنند .بهکارگیری آزمونهای شخییتی برای آزمونهای استخدامی و ارتقای کارکنان در سازمان .باا
توجه به اینکه اغلب مشاغل شرکت گاز جزء مشاغل اداری اند و کارکنان آن روزانه با تعداد زیادی
اربابرجو مواجه میشوند ،کارکنانی با تیپهای شخییتی قراردادی و اجتماعی تناسب بیشاتری
با شرکت گاز استان اصفهان وواهند داشت .با توجه به پایینبودن سطح ساازگاری محایط کاار در
بین کارکنان ،می تاوان در صاورت امکاان از نظار کارکناان بارای تازیین اتااق کاار ،و تمایال باه
هماتاقشدن با کدام همکار کمک گرفت .با توجه به اینکه کارشناسها نسابت باه ساایر گاروههاا
بیتفاوتی بیشتری دارند ،پیشنهاد میشود مدیران عاالوه بار فاراهم کاردن زمیناة مشاارکت بیشاتر
کارشناسها ،این موضو را بهطور ریشهای علتیابی کنند .با توجه به اینکه افراد مسنتر و افراد با
سابقة کاری بیشتر تناسب بیشتری را با سازمان احساس مایکنناد ،باه ساازمان پیشانهاد مایشاود
فرصتهای الزم را برای جذب و استخدام کارکنان پیمانی و قراردادی وود فراهم کنند .همچناین،
با توجه به اینکه در شرکت گاز زنان نسبت به مردان در اقلیت هستند و ممکن است ایان موضاو
عاملی باشد برای اینکه وانمها نتوانند از فرصتهای برابر برای ارتقا برووردار شوند ،باه شارکت
پیشنهاد میشود در ارتقاهای شغلی به این موضو بیشتر توجه کنند.
به پژوهشگران آیندة عالقهمند در این حوزه پیشنهاد میشود:
 با توجه به باالتربودن بیتفاوتی سازمانی زنان نسبت به مردان در شرکت ،نقش سایر متغیرهامانند سقف شیشهای و نابرابریهای موجود بین زنان و مردان در محیط کار را در بروز این
بیتفاوتی بررسی کنند.
 با توجه به باالبودن سطح بیتفاوتی سازمانی کارکنان در ابعاد بیتفاوتی به کار و سازمان ،باهپژوهشگران آینده پیشنهاد میشود دالیل این بیتفاوتیها را موشکافی کرده و پیشانهادهای
الزم را به شرکت ارائه دهند.
 -با توجه به باالبودن سطح تناسب فرد -سازمان در بُعد  KSAsبه پژوهشگران آیناده پیشانهاد
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میشود علتیابی کنند که این تناسب بهدلیل استخدامهاای مناساب و برگازاری دورههاای
آموزشی مرتبط در شرکت است یا بهدلیل پایینبودن سطح ویژگیهای شغلی و ساادهباودن
مشاغل.
 با توجه به پایینبودن ویژگیهای شغلی و همة ابعاد آن در شرکت و نیاز باه طراحای مجاددمشاغل ،به پژوهشگران عالقهمند در این حوزه پیشنهاد می شود باه شارکت در ایان زمیناه
کمک کنند.
 نقش سایر متغیرها مثل سبک رهباری ،مادیریت مشاارکت ،جاباهجاایی ساازمانی ،کارراهاهشغلی ،تیمهای کاری ،تیپهای شخییتی و محیطهای کاری؛ بر بیتفاوتی سازمانی بررسی
شود.
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