طراحی و تبیین مدل بیتفاوتی منابع انسانی سازمانهای دولتی در مسیر تحقق
الگوی اقتصاد مقاومتی
نويسندگان :محمد عبدالهی ،1محمد موسوی 2علی اکبر احمدی ،3امیرحسین امیرخانی
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چكيده
با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در
فعالسازی کلیه سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور برخورداری از نیروی انسانی
دارایعزمراسخبرایپیشرفت،باردیگراهمیتتوجهبهمنابعانسانیکشوردراین برههاز
زمانآشکارگردید.دراینمیان،بیتفاوتیسازمانییکیازمهمترینمسایلمنابعانسانی
است که گريبانگير اكثر سازمان هاي دولتي در کشور است و راه را برای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی ناهموار می نماید .در اين تحقيق محققين قصد دارند ،پس از بررسي
علل و ريشه هاي پيدايش بی تفاوتی سازمانی بر اساس ديدگاه هاي مختلف ،با استفاده از
روش مدلسازي ساختاري تفسيري به تبيين رفتار بی تفاوتی سازمانی بپردازند .بدین
منظور،باتحلیلوبررسيهايصورتگرفتهازمرورادبياتتحقيقبهروشتحلیلمضمون
و مصاحبههای نیمهساختار یافته انجام شده با خبرگان و متخصصان ،عوامل موثر در
تبيين رفتار بیتفاوتی سازماني شناسايي گردیدند .نتايج اولیه به استخراج  280کد باز،
 60مضمون پایه و ده مضمون سازماندهنده در تبیین رفتار بیتفاوتی سازمانی منتج
گردید .سپس با کاربست مدلسازي ساختاري تفسيري ،این عوامل در پنج دسته سطح
بندیگردیدند.درادامهپسازمشخصشدنسطوحهركدامازعواملوهمچنينبادرنظر
گرفتن ماتريس در دسترس پذيري نهايي ،مدل نهايي بیتفاوتی سازمانی منابع انسانی
ترسیمگردید.
واژگان كليدي:
منابع انسانی ،بیتفاوتی ،بیتفاوتی سازمانی ،اقتصاد مقاومتی ،مدلسازی ساختاری تفسیری
 .1دانشجوي دکتري مديريت ،دانشگاه پيام نور تهران ،ايران (نويسنده مسئول)abdollahy80@gmail.com ،
 .2دانشيار ،گروه مديريت ،دانشگاه پيام نور تهران ،ايرانMosavi.m@pnurazavi.ac.ir ،
 .3استاد ،گروه مديريت ،دانشگاه پيام نور تهران ،ايرانA.ahmadi@pnu.ac.ir ،
 .4دانشيار ،گروه مديريت ،دانشگاه پيام نور تهران ،ايرانamirhosseinamirkhani944@Gmail.com ،
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- 1مقدمه و بیان مساله

اقتصاد مقاومتی ،1سیاستی است که از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شده است؛
مفهومی که رشد و توسعه کشورمان در تمامی ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ...
را شامل می شود و ضامنی بر ارتقای خردجمعی و تحوالت مثبت سازمان یافته در
تمامی سازمان ها به شمار می رود .سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در  29بهمن ماه
سال  92از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 2شد نشان میدهد؛ معظم له با اشراف بر
اهمیت نیروی انسانی و با اطالع از توانمندیهای انسانی در بخشهای مختلف کشور،
در سیاستهای کلی ابالغی بر اهمیت آن صحه گذاشته و استفاده همه جانبه و موثر
از این توانمندیها را الزم دانسته اند .تاکید بر "تأمین شرایط و فعالسازی کلیه
امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمیکشور" و همچنین محور قراردادن
رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی انسانی ،افزایش
رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد زمینه رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و
قابلیتهای متنوع جغرافیایی مناطق کشور که به عنوان اولین و سومین راهبرد کلی
در حوزه "اقتصاد مقاومتی" ابالغ شده است ،به تنهایی گویای اهمیت نیروی انسانی
در پیشبرد این سیاستها است.
به عبارت دیگر می توان شاه کلید راهبرد اقتصاد مقاومتی را "منابع انسانی" کشور
دانست .منابع انسانی ،امروزه مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی ،3سازمانهاست(Delery
) et al., 2017, p 5; Luthans, 2011, p 6و سازمانها بدون وجود آن نه تنها مفهومي
ندارند ،بلكه اداره آنها نيز ميسر نخواهد بود .به عبارت دیگر؛ این نیروی انسانی است
که سازمانها را به اهدافشان میرساند ،تصميمات سازماني را شكل میدهد ،مسايل و
مشكالت را حل مینماید ،بهرهوري را عينيت ميبخشد و بخش اصلی و تأثیرگذار در
رشد و ماندگاري یک سازمان میباشد (میرکمالی و همکاران ،1395 ،ص  .)39بر اين
اساس منابع انساني ارزشمندترين منبع سازمانهاي امروزي به شمار ميآيند(Burma,
 )2014, p 85و رضایت آنان از عوامل بسیار مهم در سازمان میباشد (Macintosh et
.)al., 2014, p 2628
حال با این توضیح؛ اگر به هر دلیل عوامل انسانی بیتفاوت بوده ،انگیزه و رغبت
کافی برای کار ،فعالیت و تشریک مساعی را نداشته باشند سازمان در رسیدن به
اهداف خود با مشکل روبرو خواهد شد .بعبارتی مشارکت عوامل انسانی کلید موفقیت
6

1. Resistive economy
2. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
3. Competitive Advantage
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سازمان است ( .)Allen et al., 2017, p 5و موفقترین سازمانها ،آنهایی هستند که
بتوانند بهترین افراد را جذب کرده ،انگیزه داده و آنان را حفظ نمایند (Torrington et
 .)al., 2017, p 17روح بیتفاوتی در رفتار منابع انسانی ،انگیزه کار و تالش را از آنها
میگیرد و بالطبع؛ کارکنان بیتفاوت ،سازمان بیتفاوت را شکل میدهند (عباسی و
همکاران ،1394 ،ص .)58
اوزمیر )2013( 1بیان می دارد؛ بیتفاوتی  ،بیانگیزگی ،سکوت و دلسردی نسبت به
سرنوشت و برنامههای سازمان و عدم درک و تفاهم مؤثر بین کارکنان و مدیریت ،زنگ
خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که توانایی حل مسائل جدید ،رشد و پیشرفت
مداوم را از آنان میگیرد ( .)Tan, 2014, p 1191و در سطح کالنتر به جامعه آسیب میرساند
(دانایی فرد و همکاران ،2011 ،ص .)83-123
لذا بیتفاوتی سازمانی یکی از مهمترین مسایل منابع انسانی است و امروزه آنچه
حائز اهمیت است شیوع و گسترش این رفتار در سازمانهای کشور است .به عبارت دیگر؛
بیتفاوتی سازمانی گريبانگير اكثر سازمانها است و راه را برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ناهموار مینماید .حالتی که مي توان از آن بعنوان يك عامل تخريبي در
سازمان یاد كرد که در آن تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان برای یک عضو یا گروهی
از اعضا تفاوت نمیکند و نوعي انحراف از وضعيت متعادل در سازمان تلقی میگردد.
لذا به منظور آسیب شناسی نقش منابع انسانی در تحقق مسیر الگوی اقتصاد مقاومتی،
بررسی و تبیین علل شیوع بیتفاوتی در میان منابع انسانی سازمان ،موضوعی بسیار
مهم و تعیین کننده خواهد بود بدین منظور نوشتار حاضر به طور مشخص درصدد است
با استفاده از روش تحقيق کيفی تحليل مضمون و روش کمی ISMضمن استخراج
مؤلفههای بیتفاوتی سازمانی منابع انسانی ،الگو بیتفاوتی سازمانی را طراحی و تدوين
نمايد .مدل سازي ساختاري تفسيری براي تفسير روابط بين ابعاد و شاخصهاي آن بكار
رفته است .مدل مذكور يك روش استقرار مطلوب براي شناسايي و تحليل روابـط بـين
ابعاد و شاخصها است و به طرز قابل توجهی رابطه سلسه مراتبی و سطح بندی بین
عوامل و مولفه های مستخرج را تبیین می نماید .همچنـين بـا بـه كـارگيري روش
مدلسازي ساختاري تفسيري ،ارتباط و توالي عوامل به دست خواهد آمد.
بر همین اساس سواالت اصلی این پژوهش به شرح ذیل میباشد؛
 -1عوامل و مولفههای بیتفاوتی سازمانی کدامند؟
 -2مدل مفهومی بیتفاوتی سازمانی کدام است؟
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 -2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
 -1-2تعریف پدیده بیتفاوتی

از منظر روانشناسی حالتی را که شخص پس از ناکامی طوالنی ،امید تحقق اهداف خود
را در یک وضعیت بخصوص از دست میدهد و میخواهد که از واقعیت و منشأ ناکامی
خود کناره بگیرد ،تسلیم ،القیدی ،کناره گرفتن یا بیتفاوتی میگویند (میرحسینی
زواره ،1374 ،ص  .)68این پدیده ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و
تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان
امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد (طبائیان۱۳۸۱ ،؛ به نقل از دانایی فرد و
همکاران ،1390 ،ص .)14
از دیدگاه جامعه شناختی این پدیده بیانگر بیاحساسی ،بدبینی ،بی میلی و بعبارت
بهتر نوعی افسردگی اجتماعی 1است .از این رو از دیدگاهی آسیب شناسی بیتفاوتی
در جامعه ،به عنوان نوعی بیماری اجتماعی شناخته میشود؛ همانگونه كه در نقطه
مقابل آن ،هرگونه توجه و اعتنای اجتماعی ،نشانه پویایی و سالمت اجتماعی 2است.
مکلگان و نل )1377( 3با این عنوان كه “بیتفاوتی نوعی تهدید است” به مساله گرایش
افراد به دخالت نداشتن در امور و پذیرش مسئولیت اشاره كرده اند (محسنی تبریزی
و همکاران ،1390 ،ص .)2
4
از بعد سازمانی ،مفهوم بیتفاوتی سازمانی در سالهای اخیر وارد حوزه مدیریت و
سازمان شده است و صاحب نظران مختلف تعاریف متعددي براي بیتفاوتی سازمانی
ارائه کرده اند که در جدول ذیل به تعدادي از این تعاریف اشاره میگردد؛
جدول  -1تعاریف بیتفاوتی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران

56

صاحب نظر

تعریف

گردون 5و همکاران
()2015

بیتفاوتی سازمانی نوع مشخصی از بیتفاوتی است که با شیوع آن ،انگیزه فرد
کاهش یافته و بر کار فرد تاثیر میگذارد.

کاپالن و سادوك 6به
نقل از نصر اصفهانی و
همکاران ()2013

بیتفاوتی سازمانی به عنوان یکی از شرایط فقدان احساس درونی ،عدم عالقه و
درگیري عاطفی نسبت به محیط اشاره دارد.

1. social depression
2. social health
3. Mc Legan & Nel
4. Organizational Indifference
5. Gordon
6. Kaplan & Sadok
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بايرد ()2010

بیتفاوتی سازمانی را یک غریزه طبیعی برای انسان که برای همه مشترک است
تعریف مینماید و عنوان میدارد بي تفاوتي در كار و در هر سطحي از هر سازماني
در جهان وجود دارد ،چراكه آن جزئي از سرشت و غريزه طبيعي انسان است و این
غریزه به طور مداوم ما را به دنبال یک منطقه راحتی میبرد که در آن هیچ چیز
تغییری ایجاد نگردد.

لیندر ()2009

بیتفاوتی سازمانی عبارت است از بی انگیزه شدن کارکنان نسبت به تحقق اهداف
سازمانی که تأثیر منفی بر عملکرد سازمان میگذارد.

دیویسون 1و بینگ
()۲۰۰۸

بیتفاوتی سازمانی حالتی است که حس بی طرفانه بودن در سازمان وجود نداشته
باشد و مابین نهادهها و ستادهها تعادل برقرار نباشد و عدالتی در سازمان نباشد

کرامر)2006( 2

بیتفاوتی سازمانی به وضعیتی که فرد کام ً
ال نسبت به پدیدههاي اطراف و موفقیت
یا شکست سازمانی بیتفاوت است اشاره دارد.

3

بیتفاوتی سازمانی را نوعی تردید و نبود پایداری در ارتباط با چالش ،برای رسیدن
به یک تصمیم تعریف میکنند

کیف)2003( 4

بیتفاوتی سازمانی حالتی است که کارمندان خود را درگیر موفقیتهاي سازمانی
نکنند و فقط براي گرفتن حقوق و اخراج نشدن کار میکنند و هرگز به دنبال
فرصتهایی براي رشد سازمان شان نیستند.

رضائیان ()1393

بیتفاوتی سازمانی را حالتی میداند که نتیجه ناکامیمستمر فرد در دستیابی به
اهداف در وضعیت خاص و احساس او درباره شكست است که میکوشد از منبع نا
امیدی اش کناره بگیرد.

ویلمسن و كرن
()2003

کشاورز حقیقی ( )1391حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیدههاي پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق
اهداف سازمانی (موفقیت یا شکست سازمانی) براي یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت
نکند « بیتفاوتی سازمانی» نامیده اند .در سطح سازمانی ،افرادي که عالقه شغلی
نداشته باشند ،به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاً بیتفاوت میشوند.
محمودي میمند و
همکاران ()2012

حالتی که باعث شود کارمندان احساس کنند که در ارزیابی عملکردشان هیچ
عدالتی وجود ندارد و انگیزهايی براي تالش بیشتر نداشته باشند و در نتیجه کام ً
ال
نسبت به ارزیابیهاي سازمان شان بیتفاوت شوند را بیتفاوتی سازمانی مینامند.

دانایی فرد و همکاران
() 2011

بیتفاوتی سازمانی ،حالتی در کارکنان سازمان است که در آن  ،موفقیت سازمان
براي کارکنان مهم نیست و آنها فقط براي حقوق و دستمزد کار میکنند.
1. Davison & Bing
2. Kramer
3. Willemsen, & Keren
4. Keefe
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صاحب نظر

تعریف
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صاحب نظر

تعریف

رائيجي () 1387

بیتفاوتی  ،انحراف از شرایط تعادل سازمانی است .بیتفاوتی سازمانی یک عامل
مخرب در سازمان است و به عنوان یک تخریب مداوم ،سقوط ُکند و بحران استعداد
در نظر گرفته شده است.

بهداد ()1381

بیتفاوتی عبارت است از فرسودگی شغلی که در سطح سازمانی ،افرادی که عالقه
شغلی نداشته باشند ،به تدریج دچار آن شده و نهایتا بیتفاوت میشوند.

آنچه حائز اهمیت است اینکه؛ در سطح سازمانی ،بیتفاوتی سازمانی برای افراد مخرب
است و خالقیت و ریسک پذیری را سرکوب میکند (شاهین پور و همکاران،2007 ،
ص  .)42مدیران سازمانها نسبت به این موضوع به طور متفاوت واکنش نشان میدهند.
برخی از آنها بر این باورند که این چالش را میتوان از طریق آموزش حل و فصل کرد
و برخی دیگر (مدیران بی تجربه) به این عالقه توجهی نمیکنند .آنها هیچ مشکلی را
در سازمان نمیبینند (نصراصفهانی و همکاران ،2013 ،ص .)65
 -2-2عالئم بیتفاوتی سازمانی

بایرد نشانههاي بي تفاوتي را به دو گروه نشانههاي رفتاري و نشانههاي كاركردي تقسيم
بندي مینماید .نشانههاي رفتاري آن دسته از نشانهها هستند كه در رفتار كلي فرد در
سازمان نمود پيدا ميكند .نشانههاي كاركردي نشانههايي هستند كه در عملكرد فرد
و اجراي وظايفي كه بر عهده دارد و همچنين رفتار فرد در قبال ارباب رجوع پديدار
ميشود (.)Byrd, 2010, p 44
میر حسینی زواره موارد زیر را از عالئم بیتفاوتی سازمانی در افراد عنوان میدارد؛
مأموریتها و تکالیف با دقت الزم انجام نمیدهد .در ارائه پیشنهاد ،ایده و راهکار جدید
حرکتی و یا عالقه ای از فرد دیده نمیشود .در راه افزایش توانائیها و توسعه مهارتهای
خود مقدم نمیگردد و از برنامههای آموزشی سازمان استقبال نمیکند .از مواجهه شدن
با مدیر اکراه داشته از قبول مسئولیتهای جدید با تلخ کامی شدید ،پرهیز میکند .تأخیر
در ورود ،یا تعجیل در خروج و سنگینی گذشت اوقات در درون سازمان معرف بیزاری
او از ،در سازمان بودن است .به لحاظ پارهای از مالحظات مربوط به تأمین شغلی در
سازمان میماند در حالی که هیچگونه تعلق خاطری به سازمان ندارد؛ و یا سازمان را
ترک میکند (میر حسینی زواره ،1374 ،ص .)69
رابینز 1عنوان میدارد؛ فرد بیتفاوت از نظر جسمی ،فیزیکی ،ذهنی و احساسی تهی
میشود (رابینز ،1383 ،ص  .)39همچنین فرسودگی عاطفی همراه با احساس پوچی،
1. Robbins
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 -3-2ابعاد بیتفاوتی سازمانی

برای بیتفاوتی سازمانی ابعاد پنجگانه ای را مطرح کردند که عبارتاند از:
جدول  -2ابعاد بی تفاوتی سازمانی

8910

ابعاد بی تفاوتی

نشانه ها

پژوهشگر (سال)

leander(2009), Byrd(2010),
کاهش مسئوليت پذیری ،تالش برای ترك
Kamdron (2005), Griffin(2012),
سریعترمحلکار،کمکبهافزایشهزینههای
Keffe(2003) ،
شکاری((1395

نسبت به
8
سازمان

سازمانی،استفادهشخصیازامکاناتسازمانی،
نصر اصفهانی( ,)2013دانایی فرد()1389
افزایش ميزان مرخصی ساعتی و غيبت و ...

عدم همکاری در كارهاي گروهي ،خودداری
از برقراري رابطه دوستي ،کوچک شمردن کار نصر اصفهانی( ,)2013دانایی فرد()1389
دیگران ،بزرگ شمردن ضعف همکاران و ...

)Willemsen(2003), leander (2009

نسبت به
9
همکار

نسبت به کار

10

Gordon (2015), Byrd(2010),
Krasman(2012), Griffin(2012),
)Davison(2008), Kamdron (2005

اهميت ندادن به بهره وری ،کاهش دقت
و سرعت در کار ،اهميت ندادن به کيفيت
کار ،بدبينی نسبت به کار ،داشتن احساس
رابینز ( , )1383زبردست(,)1396
بی ارزشی و بی اهميتی نسبت به کار و ...
نصر اصفهانی( ,)2013دانایی فرد()1389

1. Snell
2. korman
3. Powerless
4. Meaningless
5. Normesncss
6. Social isolation
7. alienation
8. Indifference toward organization
9. Indifference toward coworkers
10. Indifference toward work
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درماندگی و ناامیدی که به دلیل خواستههای عاطفی و فیزیولوژیکی آنهاست از عالئم
بیتفاوتی ذکر شده است (دانایی فرد و همکاران ،1390 ،ص .)11
اسنل 1بیان میدارد؛ فرد بیتفاوت گاه ساعات متمادی بر روی یک صندلی مینشیند
و به شدت کار میکند و گاهی با خود حرف میزند .احساسی که به طرف مخاطب او دست
میدهد آن است که این فرد آدمک مصنوعی بیش نیست .فقدان عاطفه در فرد بیتفاوت
یک امر عادی است .اص ً
ال عالقهای در این فرد یافت نمیشود .به نظر این گونه افراد ،گذشته
تفاوتی با حال و آینده ندارد (همان).
5
4
3
کورمن 2عالئم و مشخصههای بیتفاوتی را ناتوانی  ،بیهودگی  ،بی هنجاری  ،انزوای
اجتماعی ،6از خود بیزاری 7تشریح مینماید (کورمن ،1386 ،ص .)229
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ابعاد بی تفاوتی

نشانه ها

پژوهشگر (سال)

نسبت به

در اولویت قرار ندادن 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 شدید با ارباب رجوع و ...

Carriero (2009),
leander (2009),
Byrd(2010),

مشتری

1

نسبت به مدیر

2

فرار از پاسخگویی به مدیر ،همراهی نکردن
با تصميمات مدیر ،رفتار نامناسب با مدیر ،به
تعویق انداختن کار مدیر ،توسل به دروغهای
مصلحتی ،در ابهام نگاه داشتن مدیر،
خودداری از اظهارنظر کردن در جلسات و ...

دانایی فرد((1389
نصر اصفهانی()2013
Krasman(2012),
)leander (2009

دانایی فرد(, )1389
کشاورز(, )1390
سلیمی()1395

 -4-2پيشينه پژوهش
- 1-4-2پیشینه تحقیقات خارجی
12

بیتفاوتی در حوزههای مختلف از رفتار سازمانی از جمله تصمیمگیری (هوبر،)۲۰۰۲ ،3
ارزشهای سازمانی (مورفی  ،)2002 ،انتخاب ویژگیهای شغلی (شایبرا)1981 ،4و
عدالت خواهی (مارکوفسکی )1985 ،5مورد بررسی قرار گرفته است .این دسته از
تحقیقات بر روی این موضوع متمرکز شدهاند که چه عواملی اشخاص را به سمت
بیتفاوتی سوق میدهد (دانایی فرد و همکاران ،1390 ،ص .)19
گوردون و همکاران ( )2015در تحقیق خود با توسعه مفهوم بیتفاوتی ،از آن به
عنوان یک اختالل روانی یاد نموده و بیتفاوتی را عاملی برای عقبنشینی و انحراف
سازمانی برمیشمارند .گریفین و همکاران ( )۲۰۱۲به آزمون مدل ویژگیهای شغلی بر
بیتفاوتی و فرسودگی شغلی پرداختند .کریسمن ( )۲۰۱۲در مطالعه خود نشان داد که
دریافت بازخورد ،باعث بروز نتایج مثبتی چون رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
بیشتر و همچنین بیتفاوتی و قصد ترک خدمت کمتر خواهد شد .لی اندر)2009( 6
در مطالعات انجام داده به این نتیجه رسید که شکلگیری حالت بیتفاوتی در سازمان
تاثیر نامطلوبی بر سطح انگیزه کارکنان و به تبع آن بر روی سه مولفه تعهد سازمانی،
وفاداری سازمانی و ایجاد هویت سازمانی خواهد داشت .دیویسون و بینگ )۲۰۰۸(7در
1. Indifference toward client
2. Indifference toward manager
3. Huber
4. Shabira
5. Markovsky, B
6. Leander
7. Davison & Bing
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 -2-4-2پیشینه تحقیقات داخلی

جدول  -3پیشینه پژوهشی موضوع تحقیق
نویسندگان(سال)-روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافتهها

فیض جوادیان ،رضایی()1396
توصیفی -پیمایشی و از لحاظهدف کاربردی

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی دارای تاثیری مستقیم و
معکوس بر بیتفاوتی سازمانی کارکنان است
بر بیتفاوتی سازمانی

زیردست ،نادریان و حاجی زاده
()1396
-کمی ،همبستگی ،تحلیل مسیر

بررسی نقش شخصیت در وجود ارتباط معکوس و معنادار میان
سکوت میان کارکنان و ایجاد وظیفه شناسی ،تجربهپذیری و برون گرایی
با سکوت و بیتفاوتی سازمانی
بیتفاوتی سازمانی

شکاری ،علیایی ،خیرخواه
وهاشم زهی ( -)1395آمیخته
اکتشافی(کمي ،کيفي)

شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر بیتفاوتی سازمانی در
میان کارکنان

شناسایی عوامل موثر بر بیتفاوتی
سازمانی بر مبنای نظر خبرگان
در دو بعد و  12مولفه

صباح و بهشتی فر ()1395
مطالعهای توصیفی -تحلیلی بهشیوه مقطعی

بررسی رابطه سرمایه
اجتماعی و بیتفاوتی
سازمانی کارکنان

وجود رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و
مؤلفههای آن با بیتفاوتی سازمانی کارکنان

اردستانی و سیدنقوی ()1395
-مطالعات کمیو از نوع پیمایش

بررسی پدیده فالتزدگی عدم وجود رابطه بین فالتزدگی شغلی و
شغلی و رابطه آن با بیتفاوتی تمایل خروج از خدمت کارکنان و وجود
سازمانی و تمایل به خروج از رابطه قوی بین فالت زدگی و بیتفاوتی
کارکنان
خدمت کارکنان

عباسی ،عیدی ،بخیت و
رضایی(-)1394پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی

بین عدالت سازمانی با بیتفاوتی سازمانی
کارکنان ارتباط منفی معناداری وجود دارد

بررسی رابطهی بین
عدالت سازمانی با بیتفاوتی
سازمانی کارکنان

1. Kamdron
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مطالعه خود به بررسی تأثیر بیتفاوتی افراد بر ارزیابی عدالت پرداختند.
کامادرون )۲۰۰5( 1در مطالعهای  ،روی انگیزش کاری و رضایت شغلی در سطح
مقامات باالی رسمیکشور استونی نشان داد که تغییرات اخیر وزرا در استونی به محیط
کار بی ثبات انجامیده است که در نتیجه آن پایین آمدن انگیزه و بیتفاوتی در مورد نتایج
کار بوده است ( .)Kamdron, 2005, p 1211مورفی و همکاران ( ،)۲۰۰۲در مطالعهای
عنوان کردند؛ دو سو گرایی در ارزشها (پافشاری رسمی بر ارزشها و بروز واقعی آنها) در
بیتفاوتی کارکنان که برایشان ارزشها به عنوان خطمشی و اقدامات شرکت موضوعیت
دارد ،منعکس میشود (.)Murphy et al., 2002, p 17
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نویسندگان(سال)-روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافتهها

حریری ،روتن و جان
محمدی()1394
-روش پژوهش پیمایشی تحلیلی

سنجش رابطة حمایت
سازمانی ادرا ک شده و
بیتفاوتی سازمانی

بین حمایت سازمانی ادراک شده و بروز
بیتفاوتی سازمانی رابطة معکوس معنادار
وجود دارد.

شکاری و صفرمحمدلو ()۱۳۹۴
روش تحقیق توصیفیو از نوع پیمایشی

بررسیارتباطبینتوانمندسازی
کارکنان و اقتصاد مقاومتی

بین توانمندسازی منابع انسانی و تحقق
اقتصاد مقاومتی رابطه ای معنی دار
ومستقیم وجود دارد.

شفیعا ،معینی و باباخان()1394
از حیث روش ،کیفی در زمرهتحقیقات تاریخی

طراحی یک مدل مبتنی بر
توسعه منابع انسانی برای
اقتصاد مقاومتی

استخراج یک مدل مفهومی 5مرحله ای
برای پیاده سازی فرهنگ
اقتصاد مقاومتی در ایران

اعتمادی ،طبیب زاده ،سقایی و
خاضکی (-)۱۳۹۴میدانی و ابزار
گردآوري اطالعات  ،پرسشنامه

بررسی رابطه مؤلفههاي
اقتصادي مقاومتی
و بهره وري نیروي انسانی

بین مؤلفههاي اقتصاد مقاومتی
و بهره وري نیروي انسانی،
رابطه معنا داري وجود دارد.

کشاورز حقیقی ()۱۳۹۰
-روش نظريه ي داده بنياد

دست يابي به نظريه ي
مديريت بي تفاوتي سازماني

ارائه الگوی مديريت بي تفاوتي سازماني

 -3روش تحقيق
 -1-3فرضیههای تحقیق

با توجه به اينكه تحقيق حاضر مسئله ای را مورد توجه قرار میدهد که قبال به اين صورت
به آن پرداخته نشده؛ لذا از نظر هدف ،1پژوهش از نوع تحقيقات اکتشافی 2است؛ زيرا در
چنين نوع تحقيقی هدف ،جمع آوری الگوها و ايدهها برای يافتن درك عميق از موضوع
است؛ از اينرو اين تحقيق بدون طرح فرضيه انجام میشود .در چنين پژوهشهايی
که به طور عمده اکتشافی و به دنبال ساخت مفاهيم ،الگوها و چارچوبها میباشند،
اغلب يافتههای نهايی از پيش معلوم نيستند (دانایی فرد و همکاران ،1395 ،ص .)150
 -2-3روش انجام تحقیق و تجزیه وتحلیل دادهها

روش انجام اين تحقيق ،ترکيبی (کيفی -کمی) است؛ يعنی قسمت اول استخراج
دادهها ،عوامل ،متغیرها و مؤلفهها به صورت کيفی ،انجام مصاحبه و با روش تحليل
مضمون میباشد و قسمت دوم برای ساخت الگو از الگوي کمی ISMو روش کيفی
مصاحبه و پرسشنامه از خبرگان استفاده میشود.
1. Purpose of study
2. Exploratory
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1. Theme
2. Interpretive Structural Modeling
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در گام نخست از طریق بررسي ادبيات ارائه شده در زمينه بیتفاوتی منابع انسانی
سازمانهای دولتی و همچنین مطالعه دقيق تحقیقات انجام شده ،مولفههای مد نظر در
حوزه بیتفاوتی؛ کدها ،مضامین پايه و مضامین ساختاريافته ،به روش تحليل مضمون
به دقت استخراج گردید تا الگو اوليه و ابتدايی تهيه شود.
تحليل مضمون ،روشي براي شناخت ،تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي
كيفي است .مضمون يا تم ،1بيانگر مطلب مهمي در دادههادر رابطه با سؤاالت تحقيق
است و تا حدي معني و مفهوم الگوي موجود در مجموعهاياز دادههارا نشان ميدهد
(عابدی جعفری و همکاران ،1390 ،ص  .)159سپس به جهت بررسی ،تکمیل و اصالح
آن مصاحبههای نیمه ساختار یافته ای با خبرگان و اساتید دانشگاهی و مدیران سازمانهای
دولتی صورت گرفت .این مصاحبهها به روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) انجام گرفت
و به جهت غنای تحقیق تا  15نفر ادامه یافت که بعد از آن نتایج به تکرار رسید و محققین
به اشباع رسیدند.
به طور کلي تحليل مضمون ،روشي است براي:
 -1ديدن متن
 -2برداشت و درک مناسب از اطالعات به ظاهر غير مرتبط
 -3تحليل اطالعات کيفي
-4مشاهدهنظاممنديکشخص،يکتعامل،يکگروه،موقعيت،سازمانويايکفرهنگ
کمي.
-5تبديل دادههاي کيفي به دادههاي ّ
فرايند کامل تحليل مضمون را ميتوان به سه مرحله کالن تقسيم نمود:
الف) شکستن و کاهش متن،
ب) بررسي و کاوش متن،
ج) ادغام و يکپارچه سازي بررسيهاو کاوشها.
در گام دوم به منظور تدوين الگو بیتفاوتی سازمانی و تعيين سطوح و روابط ميان مضامين
سازمان دهنده استنباط شده از ادبیات موضوع (گام نخست) از روش الگوسازي ساختاري
تفسيري 2استفاده گردید .بدین جهت پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاری تنظیم
گردید و به خبرگان حوزه مديريت دولتی ،اساتید دانشگاهی ،برای تكميل و ارائه نظر
تقديم شد که بدین منظور ،جهت تکمیل پرسشنامه  22نفر از متخصصان اين حوزه
ما را ياری رساندند.
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مدلسازی ساختاری تفسیری که اولین بار توسط وارفیلد )1974( 1مطرح شد ،ابزاري
است که به وسيله آن مي توان بر پيچيدگي بين عناصر غلبه کرد (اتری و همکاران2013 ،2
و ص 5؛ آذر و همکاران ،1392 ،ص .)43این روش یکی از تکنیکهای نرم 3پژوهش
عملیاتی میباشد (آذر و همکاران ،1389 ،ص  .)10در اين متدولوژي ابتدا بايد عناصر،
پيامدها يا عوامل شناسايي شوند .در گام بعد ،رابطه مفهومي بين آنها تعيين مي گردد.
شكل زير مراحل الگوسازي ساختاري تفسيري را در اين پژوهش نشان ميدهد.

شکل  -1گامهاي اساسی الگوسازي ساختاري تفسیري (برخوردار ،1392 ،ص )201

1. Warfield
2. Attri et al
3. Soft
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با توجه به مطالعه عميق نظری در ادبیات موضوع و همچنین انجام مصاحبههای نیمه
ساختار یافته  280کد باز 60 ،مضمون پایه و ده مضمون سازمان دهنده با عناوين؛
"مشکالت ساختاری سازمان ،عوامل درونی سازمان ،ناهنجاریهای شخصیتی ،نیازهای
مادی ،ضعف مهارتهای مدیریت ،ضعف نظام ارزیابی عملکرد و اطالع رسانی ،سوء
مدیریت ،بی عدالتی و تبعیض ،نیازهای روانی و عوامل برون سازمانی" استخراج شده
است.
جدول  -4بخشی از کدهای باز استخراج شده مربوط به الگوی بیتفاوتی سازمانی
متن
1

کد

کنترلهایشدیدووسواسگونهمدیربهبیتفاوتیفرددامنمیزند تشدید بیتفاوتی با کنترلهای بی مورد
بیتفاوتی در انجام به موقع امور

2

مهم نیست کار زود انجام شود یا دیر ،کار را به تاخیر میاندازد

3

به نظرم مدیر عامل اصلی است که انگیزه کارمند کشته میشود مدیر عامل کاهش انگیزه در فرد

4

کارمند میداند که حقوق ثابت و معینی در هر ماه دریافت میکند اطمینان از دریافت حقوق ماهانه

5

ایجاد انگیزه نیاز به برنامه ریزی دارد

لزوم برنامه ریزی برای ایجاد انگیزش

6

بیتفاوتی من برای سازمان مهم نیست

اهیمت توجه به رفتار فرد در سازمان

7

اگر مدیر از من خوشش نیاید نهایت اینکه اضافه کاری نمیدهد سلیقه ای رفتار کردن مدیر

8

جا افتادن فرهنگ زیرآب زنی ،چاپلوسی ،کنجکاوی و ...

وجود سیستم بیمار با ظهور چاپلوسی و...

9

باید حق داشته باشیم برویم و پیش مدیر صحبت کنیم

ایجاد جو سالم برای بیان نظرات

 10رابطه صحیح انسانی مدیر باعث حس مسئولیت پذیری میشود ایجاد ارتباط خوب با کارمند
 11اضافه کاری انگیزه ایجاد نمیکند زیرا تفاوت کسی که خوب کار تبعیض در اعطای مزایا
میکند با دیگری تنها  20ساعت است
 12مدیر کار چرخشی را بین افراد جا بیاندازد

برقراری نظم و تشویق به کار گروهی

 13مدیر باید نقش هدایت کننده و کنترل کننده را بازی کند

اهمیت نقش رهبری مدیر در سیستم

 14سازمان باید عادل باشد و به بی عدالتی دامن نزند

ایجاد تعادل و رفع بی عدالتی

 15سیستم بله قربان گو میخواهد

دستوری بودن ساختار سازمان

 16از علل ضعف سازمان در جریان کار نبودن ریاست است

شکاف ارتباط ریاست با مجموعه

 17کارمند با حقوق و مزایای خود آشنایی ندارد

ضعف سیستم اطالع رسانی

طراحی و تبیین مدل بیتفاوتی منابع انسانی سازمان های دولتی  /....محمد عبدالهی ،محمد موسوی ،علی اکبر احمدی ،امیرحسین امیرخانی

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4استخراج متغیرها و مؤلفههای بیتفاوتی سازمانی
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کد

متن
 18در سیستم دولتی افراد انتخاب میشوند نه انتصاب

ارتقا از خارج سیستم

 19مدیر من تخصص ندارد

عدم حضور متخصص در جایگاه

 20قانون را مینویسند تا اجرا نکنند

وضع قوانین برای سرپوشی کارها

جدول  -5بخشی از مضامین پایه و سازماندهنده از کدهای باز مربوط به الگوی بیتفاوتی سازمانی
مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

1

مشکالت ساختار
سازمانی

2

بی عدالتی و تبعیض

3

ناهنجاری های
شخصیتی

4

عوامل درونی سازمان

5

سوء مدیریت

6

نیازهای روانی

7

نیازهای مادی

8

9

مشخص نبودن اختیارات

ارجاع کارهای نامرتبط به افراد

مشخص نبودن ساختار سازمانی

انجام وظایف جزیره ای

پارتی بازی

توجه به بعضی از شغلها یا پستها

بی عدالتی

تبعیض در اعطای مزایا

ویژگیهای ذاتی فردی

عدم بیان نقطه نظرات به دلیل مالحظات
شخصی و ترس

روحیه و خلقیات فرد

دروغگویی و تهمت زدن

جو بلهگویی و حرف شنوی

وجود سیستم بیمار با ظهور چاپلوسی و...

جو قالب بی تفاوتی

نا امیدی نسبت به آینده سازمان

بی تجربگی مدیران

استفاده از افراد غیر متخصص و بی تجربه

تصمیمات غیر کارشناسی

انتخاب ،انتصاب و ابقای افراد ناشایست

بی توجهی به افراد

عدم توجه به رفتار فرد در سازمان

عدم تقدیر از افراد کارآمد

اطمینان از دریافت حقوق ماهانه

عدمتناسبدریافتیباتخصصوتوانایی ناهماهنگی در اعطای مزایا و پاداش افراد
پرداخت نامتناسب دستمزد

نارضایتی از حقوق و مزایا دریافتی

ضعف مهارت فنی مدیر

عدم شناخت از توانائیهای پرسنل

ضعف
مدیریتی
مهارتهای
ضعف مهارت ادراکی مدیر
ضعف نظام ارزیابی
عملکرد و اطالع
رسانی

کد

عدم توجه به جنبه های روانی پرسنل

عدم وجود نظارت

اطمینان از دریافت حقوق ماهانه حتی
در صورت بی تفاوتی

ضعف سیستم اطالع رسانی

عدم اطالع کارکنان از وضعیت فرآیندها
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10

عوامل برون سازمانی

فرهنگ کم کاری در جامعه

بیتفاوتی در انجام به موقع امور

تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی

انتصاب و ارتقا از خارج سیستم

 -2-4تعيين متغيرهاي مورد استفاده در مدل

مدلسازی ساختاری تفسیری با شناسايي متغيرهايي شروع مي شود كه مربوط به موضوع
مورد بحث ميباشد .در اين مقاله متغيرها به منظور طراحي مدل بیتفاوتی سازمانی
همان مضامین سازمان دهنده است که در قسمت قبل بیان گردیدند (جدول .)4در
ادامه ،به منظور تدوين الگو بیتفاوتی سازمانی و تعيين سطوح و روابط ميان مضامين
سازمان دهنده استنباط شده از ادبیات موضوع پرسشنامه زير تهيه و به خبرگان حوزه
مديريت و اساتید دانشگاه ،برای تكميل و ارائه نظر تقديم شد.
جدول  -6پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاری مؤلفههای بیتفاوتی سازمانی
عامل i

مضامین سازمان دهنده بیتفاوتی سازمانی

عامل j

1

4 3 2

5

6

11 10 9 8 7

مضامین سازمان دهنده بیتفاوتی سازمانی

1

بی عدالتی و تبعیض

*

2

عوامل درونی سازمان

*

*

3

عوامل برون سازمانی

*

*

*

4

سوء مدیریت

*

*

*

*

5

ناهنجاریهای شخصیتی

*

*

*

*

*

6

بیتفاوتی سازمانی

*

*

*

*

*

*

7

مشکالت ساختاری سازمان

*

*

*

*

*

*

*

8

ضعف نظام ارزیابی عملکرد و ...

*

*

*

*

*

*

*

*

9

ضعف مهارتهای مدیریت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۰

نیازهای روانی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11

نیازهای مادی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 -3-4به دست آوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری متغیرها

*

نتايج به دست آمده از پرسشنامهها را پس از بازبینی نهایی و تعیین روابط مشترک و
اصالح اختالف نظرات در جدول ( )6مي توان مشاهده كرد.

طراحی و تبیین مدل بیتفاوتی منابع انسانی سازمان های دولتی  /....محمد عبدالهی ،محمد موسوی ،علی اکبر احمدی ،امیرحسین امیرخانی

مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

کد
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 : V .1متغیر ( Iسطر) بر متغیر ( Jستون) تأثير دارد.
 : A .2متغیر ( Jستون) بر متغیر ( Iسطر) تأثير دارد.
 : X .3رابطه متغیرهای  Iو  Jدو طرفه است.
 :O .4متغیرهای  Iو  Jرابطهای با هم ندارند.
جدول  -7ماتريس خود تعاملی ساختاری
عوامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

X

A

A

A

O

V

A

A

A

X

A

-

X

O

A

O

V

A

V

O

O

A

-

-

X

X

O

V

A

V

V

O

X

-

-

-

X

O

V

X

V

V

V

X

-

-

-

-

X

V

O

O

O

O

O

-

-

-

-

-

X

A

A

A

A

A

-

-

-

-

-

-

X

X

X

V

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

V

A

-

-

-

-

-

-

-

-

X

V

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 -4-4به دست آوردن ماتریس دستیابی

1

با تبدیل نمادهای روابط ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک میتوان به ماتریس
دستیابی رسید.
جدول  -8ماتريس دستيابي

عوامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

4

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1. Reachability matrix
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8

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

9

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

10

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

11

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

 -5-4سازگار کردن ماتریس دستیابی

پس از دستیابی به ماتریس اولیه میبایست سازگاری درونی آن برقرار شود .در نهايت
ستون قدرت هدایت از جمع سطري و ستون وابستگي از جمع ستوني حاصل ميشود
و ماتريس قدرت هدایت-وابستگي شكل ميگيرد( 1آذر و همکاران ،1392 ،ص .)45
براي سازگار كردن ماتريس در اين پژوهش از قوانين رياضي استفاده ميشود ،جدول
( .)8به اين صورت كه ماتريس دستيابي را طبق قاعده بولن 2به توان ( ) + 1Kميرساند
و  K≤1مي باشد .طبق اين قاعده 1+1=1 :و  1×1=1ميباشد .در اين شكل اعدادي
كه عالمت * گرفتهاند ،نشان ميدهند كه در ماتريس دستيابي صفر بودهاند و پس از
سازگاري عدد يك گرفتهاند.
جدول  -9ماتريس دستيابي پس از سازگاري
عوامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قدرت هدایت

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

2

1

1

0

0

0

1

*1

1

*1 *1

0

7

3

1

*1

1

1

0

1

*1

1

1

*1

1

10

4

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

10

5

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

7

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

10

8

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

6

9

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

6

10

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

11

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

10

قدرت وابستگی

9

5

4

4

1

11

7

7

7

9

4

-

1. Driver Power- Dependence Matrix
2. Boolean

طراحی و تبیین مدل بیتفاوتی منابع انسانی سازمان های دولتی  /....محمد عبدالهی ،محمد موسوی ،علی اکبر احمدی ،امیرحسین امیرخانی

عوامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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 -6-4سطح بندی عناصر ماتریس دستیابی

در این مرحله مجموعه خروجی (مجموعه دستیابی / 1دریافتی) و نیز مجموعه ورودی
(مجموعه پیش نیاز / 2مقدماتی) برای هریک از متغیرهااز روی ماتریس دستیابی
سازگارشدهاستخراج می شود .پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر،
عناصر مشترک در مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر شناسایی می شوند (آذر و
همکاران ،1392 ،ص  .)47پس از آن نوبت به تعیین سطح متغیرهامیرسد .متغیرهایی
که اشتراک مجموعه خروجی و ورودی شان یکی است ،در سلسله مراتب  ISMبه
عنوان متغیر سطح باال محسوب می شوند سپس آن عنصر از لیست سایر متغیرهاکنار
گذاشته میشود .این تکرارهاتا زمانی که سطح همه متغیرهامشخص شود ادامه پیدا
میکند .بدین منظور جدول سطح بندي به شرح ذیل طراحي مي گردد؛
جدول  -10سطح بندي مؤلفههای مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی (سطح اول)
عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح

1

1,6,10

1،2،3،4،7،8،9،10،11

1،10

-

2

1,2,6,7,8,9,10

2,3,4,7,11

2,7

-

3

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

4

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

5

5,6

5

5

-

6

6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

6

اول

7

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

2,3,4,7,8,9,11

2,3,4,7,8,9,11

-

8

1,6,7,8,9,10

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

-

9

1,6,7,8,9,10

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

-

10

1,6,10

1،2،3،4،7،8،9،10،11

1,10

-

11

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

گام دوم:
جدول  -11سطح بندي مؤلفههای مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی (سطح دوم)
عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح

1

1،10

1،2،3،4،7،8،9،10،11

1،10

دوم

2

1,2,7,8,9,10

2,3,4,7,11

2,7

-

1. Reachability Set
2. Antecedent Set
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3

1,2,3,4,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

4

1,2,3,4,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

5

5

5

5

دوم

6

1,2,3,4,7,8,9,10,11

2,3,4,7,8,9,11

2,3,4,7,8,9,11

-

7

1,7,8,9,10

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

-

8

1,7,8,9,10

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

-

9

1،10

1،2،3،4،7،8،9،10،11

1،10

دوم

10

1,2,3,4,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

11

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

گام سوم:
جدول  -12سطح بندي مؤلفههای مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی (سطح سوم)
عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح

2

2,7,8,9

2,3,4,7,11

2,7

-

3

2,3,4,7,8,9,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

4

2,3,4,7,8,9,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

7

2,3,4,7,8,9,11

2,3,4,7,8,9,11

2,3,4,7,8,9,11

سوم

8

7,8,9

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

سوم

9

7,8,9

2,3,4,7,8,9,11

7,8,9

سوم

11

2,3,4,7,8,9,11

3,4,7,11

3,4,7,11

-

گام چهارم:
جدول  -13سطح بندي مؤلفههای مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی (سطح چهارم)
عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح

2

2

2,3,4,11

2

چهارم

3

2,3,4,11

3,4,11

3,4,11

-

4

2,3,4,11

3,4,11

3,4,11

-

11

2,3,4,11

3,4,11

3,4,11

-
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عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح
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گام پنجم:
جدول  -14سطح بندي مؤلفههای مؤثر بر بیتفاوتی سازمانی (سطح پنجم)
عوامل

خروجي

ورودي

مشترك

سطح

3

3,4,7,11

3,4,7,11

3,4,7,11

پنجم

4

3,4,7,11

3,4,7,11

3,4,7,11

پنجم

11

3,4,7,11

3,4,7,11

3,4,7,11

پنجم

 -7-4رسم مدل

در اين مرحله ،بر اساس سطوح مختلف مؤلفهها ،ميتوان آنها را بشكل مدلي ترسيم
نمود .بدین منظور ابتدا عوامل بر حسب سطح آنها به ترتيب از باال به پايين تنظيم
ميشوند آنگاه بر اساس ماتريس دستيابی سازگار شده ،روابط بين متغيرها مشخص
ميگردد .در تحقيق حاضر عوامل در پنج سطح به شرح نمودار صفحه بعد قرار گرفته اند:

نمودار  -1مدل نهایی بیتفاوتی سازمانی

 -8-4تحلیل میک مک

در تجزيه و تحليل  ،MICMACبعد از ترسیم مدل ساختاری تفسیری بیتفاوتی
سازمانی و ماتریس در دسترس پذیری ،اقدام به ایجاد جدول ماتریس هدایت وابستگی
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جدول  -15انواع متغیرهای جدول MICMAC

شرح

وابستگی قوی

وابستگی ضعيف

هدایت قوی

مرتبط

مستقل

هدایت ضعيف

وابسته

خودمختار

 .1متغیرهای خودمختار  :این دسته شامل متغیرهایی است که دارای قدرت هدایت
و وابستگی ضعیف و متوسط میباشند.
 .2متغیرهایوابسته:ایننوعازمتغیرهادارایقدرتهدایتکنندگیکمولیوابستگی
نسبتاً باال میباشند .این دسته از متغیرها معموالً متغیرهای نتیجه یا هدف هستند.
جدول  -16درجه قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
متغیرها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قدرت وابستگی

9

5

4

4

1

11

7

7

7

9

4

قدرت هدایت

3

7

10 10

2

1

10

6

6

3

10

 .3متغیرهای مرتبط  :سومین دسته متغیرهایی هستند که دارای قدرت هدایت زیاد
و وابستگی زیاد میباشند.
 .4متغیرهای مستقل  :متغیرهایی که دارای قدرت هدایت کنندگی زیاد ولی وابستگی
کم میباشند جزء متغیرهای مستقل یا به عبارت دیگر محرک قرار میگیرند.

شکل  -2ماتریس قدرت هدایت  -وابستگی
1. Driving power
2. Dependence power
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و دسته بندی متغیرها برحسب قدرت هدايت 1و وابستگي 2به چهار دسته مي شویم.
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 -5بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
 -1-5بحث

تحقق اقتصاد مقاومتی ،نیازمند توجه به پیش شرطهای انسانی آن است و در نخستین
مرحله باید از سرمایهگذاری در نیروی انسانی آغاز کرد .لذا بیشترین نقش را در زمینه
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی منابع انسانی دارند.
منابع انسانی ،مزیت رقابتی واقعی بهشمار میروند .براي گذر از مديريت سنتي و
حفظ بقاء سازمانها ،مديران در روشهاي مديريتي خود بايد تغييرات عميق و اساسي
ايجاد نمايند .تمام مسائل مورد بحث در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به نوعي به
نيروي انساني بر ميگردد .نگاه به نيروي انساني بعنوان سرمايه انساني از اساسیترین
عوامل موفقیت این رویکرد است .اگر سازمانها به هر یک از عوامل انسانی خود بعنوان
يك سرمايه و دارايي توجه كنند موجب پيشرفت سازمان و سرآمدي آن خواهند شد.
لذا ضروری است جهت انجام این مهم با نگاه آسیب شناسی به نقش منابع انسانی در
مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر بپردازیم .با این توضیح می توان گفت؛ از مهمترین
مسایل و مشکالت منابع انسانی در عصر حاضر ،بیتفاوتی سازمانی منابع انسانی آن
است .بي تفاوتي نوعي انحراف از وضعيت متعادل در سازمان است .در مديريت بحران
نيز ،بحران را انحراف از وضعيت تعادل تعريف كردهاند .پس شايد بتوان بيتفاوتي را نيز
نوعي بحران ناميد .اگر به بيتفاوتي مانند ديگر عوامل بحران زا ،توجه شود ،ميتوان
به آن بعنوان يك عامل تخريبي در سازمان نگاه كرد.
در اين پژوهش ،با هدف آسیب شناسی نقش منابع انسانی در تحقق مسیر الگوی
اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر موضوع بی تفاوتی منابع انسانی سازمانی ،به مرور ادبيـات
مرتبط با بیتفاوتی سازمانی و همچنین استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
اساتید دانشگاه و مدیران سازمان های دولتی جهت تایید و تکمیل مضامین مستخرج
ادبیات موضوع پرداخته شد كه در نتيجه ده دسته از عوامل موثر در تبيين رفتار
بیتفاوتی در سازمانهای دولتی به منظور ترسيم مدل بیتفاوتی سازماني ،شناسايي،
تبيين و تشريح شد .همچنـين بـا بـه كـارگيري روش مدلسازي ساختاري تفسيري
در پنج سطح ،ارتباط و توالي عوامل بیتفاوتی سازمانی به دست آمد .از نقاط برتری
این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیشین نیز این است که در تحقیقات قبلی فقط
عوامل مؤثر بر بیتفاوتی شناسایی شده است؛ ولی ارتباط بین این عوامل و همچنین
سلسله مراتب آنها مشخص نشده است در صورتیکه در این پژوهش ،این خأل و کاستی
برطرف شده است.
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همانگونه که مالحظه گردید نتايج حاصل ،گواه اين مهم بود كه؛ در باالترين سطح
مدل نهایی بدست آمده" ،بی تفاوتی سازمانی" قرار گرفته است که خود محصول سایر
مولفههای تشریح شده در بحث میباشد .همچنین در پايينترين سطح مدل مولفههای؛
"نیازهای مادی"" ،سوء مدیریت" و "عوامل برون سازمانی (همچون فرهنگ کمکاری در
جامعه)" قرار گرفته است كه همانند سنگ زيربنايي مدل عمل ميكنند و بیتفاوتی از
اين متغيرها شروع و به ساير متغيرها سرايت میكند .اين سه متغير ارتباطات متقابل
با همديگر دارند .در سطح چهارم مولفه عوامل درون سازمانی قرار دارد كه سه مولفه
سطح پنجم بر اين مولفه تأثيرگذار ميباشند" .عوامل درون سازمانی" مولفه تاثیرگذار
بر "ضعف مهارتهای مدیریت"" ،مشکالت ساختاری سازمان" و "ضعف نظام ارزیابی
عملکرد و اطالع رسانی" میباشد .همچنین این مولفهها تاثیر مستقیم بر مولفههای؛
"نیازهای روانی" و "بی عدالتی و تبعیض" دارند و نهایتا مولفههای سطح دوم یعنی
"نیازهای روانی"" ،ناهنجاری های شخصیتی" و "بی عدالتی و تبعیض" بر "بی تفاوتی
سازمانی" تأثير گذارند.
همچنین تجزيه و تحليل  MICMACنشان میدهد؛ تنها متغیر "ناهنجاریهای
شخصیتی" در دسته متغیرهای خودمختار قرار گرفته است .این متغیرها نسبتاً غیر
متصل به سیستم هستند و دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم میباشند و اين
بيانگر ارتباط قوي متغيرها با یکديگر در مدل بیتفاوتی سازمانی به دست آمده ميباشد.
همچنین حضور متغیرهای "بی عدالتی و تبعیض" و "نیازهای روانی" در کنار عامل
"بی تفاوتی سازمانی" ،در دسته متغیرهای وابسته نشان میدهد؛ اين متغيرها به طور
عمده نتیجه شیوع بیتفاوتی منابع انسانی در سازمانها هستند كه براي ايجاد آنها عوامل
زيادي دخالت دارند و خود آنها كمتر ميتوانند زمينه ساز متغيرهاي ديگر شوند" .بی
عدالتی و تبعیض" در این میان شاخصتر است.
سه متغیر"مشکالت ساختاری سازمان"" ،ضعف نظام ارزیابی عملکرد و اطالع رسانی"
و "ضعف مهارت های مدیریت" در دسته متغیرهای مرتبط بوده و میتوان گفت؛ این
متغیرها غیر ایستا هستند .از ویژگیهای آنان میتوان به این خصوصیت اشاره نمود که
هر نوع تغییر در این متغیرها میتواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت بازخور
سیستم نیز میتواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد.
و در نهایت باید گفت نتایج نشان میدهد؛ مولفههای "سوء مدیریت"" ،عوامل
درون سازمانی"" ،نیازهای مادی" و "عوامل برون سازمانی (همچون فرهنگ کمکاری
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 -2-5نتیجه گیری
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 -3-5پیشنهادها

لذا باید خاطر نشان کرد؛ از آنجاییکه در تحقیق حاضر ارتباط بین عوامل و مولفه
های بی تفاوتی و همچنین سلسله مراتب آنها تشریح گردید؛ به منظور مدیریت و
جلوگیری از شیوع این پدیده توجه به شاخصهای اساسي ذیل در هر یک از سطوح
مربوطه توصیه میگردد؛
جدول  -17شاخص های پیشنهادی متناسب با مولفه های بی تفاوتی سازمانی
ردیف
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در جامعه)" که در دسته متغیرهای مستقل در این پژوهش قرار گرفتهاند؛ همچون
سـنگ زيربنایی الگوي بیتفاوتی منابع انسانی سازمانی عمل میکنند .اين بدان معنا
است كه بـراي مدیریت بیتفاوتی به طرز موفق در سازمانهای دولتی کشور ،بايستي
از اين مؤلفهها شروع كـرد .توجه به "نیازهای مادی" در کنار پرهیز از "سوء مدیریت"
 ،شاخصترین متغیرهای این دسته اند و برای مدیریت بیتفاوتی منابع انسانی و اصالح
سیستم باید در وهله اول روی آنها تاکید نمود.

سطح
مورد بحث

شاخص
پیشنهادی

1

پنجم

ثبات

اگر رفتار مدیران در سازمان قابل اطمینان باشد و بین حرف و عمل مدیران
تناقض و جود نداشته باشد و مدیران سازمان به وعدههای خود عمل نمایند,
میزان تعلق کارکنان به سازمان افزایش خواهد یافت.

2

پنجم

صداقت

صداقت پایه و اساس هر سازمان است .صداقت باید از رده باالی هر سازمان
شروع و تا ردههای پایین ادامه یابد .مطرح نمودن حقایق و پایبندی به قرارها
باعث افزایش انگیزه کارکنان میگردد.

3

پنجم

آموزش

با بسط فرهنگ يادگيري و افزايش سطح دانش ،سود نهايي سازمان بيشتر
خواهد شد .از ديگر فوايد آموزش ،آشنايي كاركنان با مشكالت و در نتيجه
ايجاد تفكر ،پويايي بلند مدت در سازمان ،خالقيت ،نوآوري و همچنين باعث
عدم مقاومت كاركنان در برابر تحوالت و تغييرات سازمان و ...مي شود.

4

پنجم

توجه

اگر مدیر سازمان به نیازهای مادی کارکنان توجه نماید و کارکنان از حمایت
مدیریت برخوردار باشند؛ کارکنان به سازمان متعهد میشوند و در جهت
اهداف سازمان حرکت خواهند کرد

5

سوم و
چهارم

گشودگی

اگر در سازمان بین مدیران و کارکنان جلسات غیر رسمی برگزار شود و
جریان اطالعات در سازمان شفاف و روشن باشد و اطالعات سازمان در مورد
عملکرد کارکنان به سرعت در اختیار کارکنان قرار بگیرد ,باعث ایجاد اعتماد
کارکنان به مدیریت شده ,تعهد کارکنان به سازمان افزایش خواهد یافت .
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7

سوم و
چهارم

مشارکت

اگر کارکنان در جریان هدفگذاریها سهیم باشند و در فرایند تصمیمگیری
مشارکت داده شوند و مدیریت به پیشنهادهای کارکنان در مورد بهبود روشها و
وظایف اهمیت دهد ,باعث افزایش میزان تعهد آنها به مدیریت و سازمان می شود.

8

سوم و
چهارم

تفویض
اختیار

اگر کارکنان در سازمان از اختیار الزم برای تصمیمگیری برخوردار باشند و
در بکارگیری شیوههای کاری جدید در انجام دادن وظایف خود آزادی عمل
داشته باشند ,میزان توجه آن ها به سازمان افزایش می یابد.

9

سوم و
چهارم

ردیف
6

سوم و
چهارم

شايسته
ساالري

شايسته ساالري را مي توان انتخاب بهترين ها در مناسب ترين جايگاه تعريف
كرد .اگر سازمان با معيارهاي منطقي و علمي بدنبال شايسته شناسي و بعد
شايسته گماري باشد ،باعث ایجاد انگیزه و کاهش بی تفاوتی کارکنان خواهد شد.

شایستگی اگر مدیریت سازمان برای استفاده از تخصص و تجربه الزم برای انجام دادن کار
مدیریت اهمیتقائلباشدوبرایاخذتصمیماتاثربخشمهارتهایالزمراداشتهباشد,باعث
افزایشاعتمادواعتقادکارکنانبهمدیریتوتخصصمدیردرامرمدیریتمیشود.

10

دوم

توجه

گر مدیر سازمان به نیازهای روانی کارکنان توجه نماید و کارکنان از حمایت
اجتماعی مدیریت برخوردار باشند؛ کارکنان به سازمان متعهد میشوند و در
جهت اهداف سازمان حرکت خواهند کرد .

11

دوم

عدالت و
انصاف

اگر کارکنان سازمان احساس کنند که بین دادههای آنها به سازمان و ستادههای
آنها از سازمان تناسب وجود دارد و کارکنان طرز تلقی مثبتی از عملکرد
سازمان در قبال عملکرد خود داشته باشند ,میزان تعلق آنها به سازمان و
مدیریت افزایش خواهد یافت.

در پایان باید خاطر نشان کرد؛ پیش شرط اجرای اقتصاد مقاومتی این است که این
رویکرد برای مردم و نیروی انسانی بدرستی و بطور کامل و روشن تشریح شود و اعتماد
و مشارکت عمومی کامال جلب شود و بویژه نخبگان این طرز تلقی را بپذیرند تا زمینه
بهرهبرداری صحیح از نیروی انسانی و رشد بهرهوری بیش از پیش فراهم گردد .بهرهوری
گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمانها را تضمین کند و راهکاری
برای کسب مزیت رقابتی باشد و در مقابل آن بیتفاوتی است .مدیران موفق و کارآمد
با اعمال مکانیزمهایی چون تربیت نیروی انسانی ،احترام و ارزش نهادن به انسان،
مهربانی و معاشرت با افراد در سازمان ،جلب رضایت کارکنان ،فراهم کردن محیط سالم
اخالقی و رفتاری ،تقویت روحیه و تشویق آنها ،از بین بردن محیط ترس و جایگزین
کردن محیط اعتماد و نهایتا کاهش بیتفاوتی ،موجب شکوفایی بهرهوری در سازمان
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میشوند .همچنین باید گفت که منابع انسانی پایه و اساس ثروت ملل است ،نه پول،
درآمد یا منابع فیزیکی و حتی طبیعی .سرمایه و منابع طبیعی عوامل منفعل تولید
هستند و نیروی انسانی به طور فعال سرمایه را انباشت می کند و منابع طبیعی را به
کار میگیرد .عالوه بر آن ،نیروی انسانی نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را بنا
می کند و توسعه را پایهگذاری میکند .روشن است که اگر کشوری نتواند به توسعه و
استفاده بهینه از نیروی انسانی خود بپردازد ،قادر به هیچ چیز دیگری نیز نخواهد بود.
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