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بررسی نقش کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی با نقش واسطهای فالتزدگی شغلی
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چکیده
بروز بیتفاوتی سازمانی به عنوان یکی از عارضههای مهم سازمانی ،زمان ،توان و منابع مالی
گستردهای را در سازمانها صرف خود کرده است .از طرفی بروز این عارضه سبب گردیده است تا
بیتفاوتی سازمانی عوارض منفی بسیاری بر سازمان داشته باشد .از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی
نقش کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی با نقش واسطهای فالتزدگی شغلی طراحی و اجرا گردید.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی میباشد که از منظر هدف ،جز تحقیقات کاربردی میباشد که
به صورت میدانی انجام گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان شعب بانک سپه در
شهر شیراز میباشد که تعداد آنان مطابق بررسیها انجام شده شامل  055نفر میباشند .بر اساس
جدول حجم نمونه مورگان ،تعداد  712نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند .به منظور تجزیه و
تحلیل دادههای تحقیق حاضر از روش معادالت ساختاری استفاده گردید .کلیه روند تجزیه و تحلیل
دادههای تحقیق حاضر در نرم افزارهای  SPSSو  PLSانجام گردید .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
فالتزدگی شغلی نقش میانجی گری در نقش کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی دارا میباشد.
بنابراین مشخص گردید که ایجاد راهکارهایی در مسیر مدیریت فالتزدگی شغلی میتواند مسیر کاهش
بیتفاوتی سازمانی را تقویت نماید.
کلمات کلیدی
بیتفاوتی سازمانی ،کارکنان نامرئی ،فالتزدگی

-1گروه مدیریت کسب و کار ،دانشکده علوم انسانی ،موسسه آموزش عالی اپادانا ،شیراز ایرانmeisam.azizi1@gmail.com .
-7گروه مدیریت کسب و کار ،دانشکده علوم انسانی ،موسسه آموزش عالی اپادانا ،شیراز ایرانFeili@apadana.ac.ir .
-3گروه مدیریتکسبوکار ،دانشکده علوم انسانی ،موسسه آموزش عالی اپادانا ،شیراز ایران(.نویسنده مسئول)Dr.sabet@apadana.ac.ir
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مقدمه
سرمایهگذاری عاقالنه ای که با اختصاص زمان کافی برای دیدن و پاداش دادن به کارکنان صورت
گیرد ،سرمایهگذاریای است که به موفقیت مستمر شرکت منجر خواهدشد .تعداد کارکنان سختکوش
در سازمانهای بسیار موفق ،نه برابر سازمانهای ناموفق است (گوستیک و التون .)7552 ،1بعضی از
سازمانها که عملکرد کارکنانشان بیست درصد بیشتر از سایرین است ،به دلیل پرداخت دستمزد یا
مزایای بیشتر به این مهم نرسیدهاند ،بلکه آنها اجازه دادهاند کارکنانشان بدانند چه اهمیتی در موفقیت
سازمان دارند ،فرصت مشارکت به آنها دادهاند ،و به آنها کمک کردهاند به ارزش و اعتبار سازمان خود
ایمان داشته باشند .دلبستگی کارکنان نه تنها برای ایجاد نیروی کاری با عملکرد برتر ،حیاتی است
بلکه برای شرکتهایی که نگران کمبود نیروی کار در بازار هستند ،برای دفاع در برابر فرسایش ضروری
است (داس و همکاران.)7512 ،7
کارکنان در سازمانهای امروزی نقش تعیین کنندهای را ایفا میکنند .بدون کارکنان فعالیت هر
سازمانی تحت شعاع قرار میگیرد .این مساله سبب گردیده است تا کارکنان به عنوان یکی از
کلیدیترین ارکان سازمانها مشخش گردند (بودی 3و همکاران .)7512 ،بیتفاوتی سازمانی به عنوان
یکی از مسائل مهم سازمانهای امروزی مشخص میباشد که تالش و منابع گستردهای را در سازمانها
صرف خود نموده است (صالحزاده 4و همکاران .)7512 ،بیتفاوتی سازمانی به عنوان یکی از عارضههای
مهم سازمانهای امروزی نقش مهمی در روند فعالیتی سازمانها دارد .به عبارتی بیتفاوتی سازمانی
سبب کاهش درگیری کارکنان در سازمانها میگردد که این مساله سبب کاهش خالقیتها ،نوآوری،
مشارکتها و تصمیمگیریهای کلیدی در سازمانها میگردد (احمدی و رفیعی .)7510 ،0بیتفاوتی
سازمانی به مفهوم ایجاد شرایطی در سازمانها میباشد که کارکنان دچار حالت دل سردی از سازمان
خود میگردند که نسبت به آینده و عملکرد سازمان خود بیتفاوت میگردند .به عبارتی بیتفاوتی
سازمانی به معنای ایجاد حالت بیانگیزگی ،کم اهمیتی و بیرغبتی کارکنان به فعالیتها ،اهداف و
برنامههای سازمان خود میباشد (جهانشاهی.)7515 ،2
بیتفاوتی سازمانی در سازمانها میتواند ناشی از فشارها و کنشهای مختلفی باشد (صالحزاده و
همکاران .)7512 ،در این بین ،کارکنان نامرئی میتواند ارتباط مستقیم و نزدیکی با بیتفاوتی سازمانی
داشته باشد (صالحزاده و همکاران .)7512 ،امروزه سازمانها با بحرانی به نام کارکنان نامرئی مواجهند و
برخی از این سازمانها تالشهای منظم و زیادی در جهت مقابله با این عارضه در سازمانهای خود را
انجام میدهند (محمدیاری و همکاران .)7512 ،2کارکنان نامرئی اشاره به کارکنانی در سازمان دارد که
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با توجه به وجود خود اما تاثیرگذاری مثبتی بر روند عملکردی سازمان ندارد .به عبارتی کارکنان نامرئی
به کارکنانی میگویند که در تصمیمگیریها ،فعالیتها و برنامههای اصلی سازمان شرکت نمیکنند و
تنها به صورت روزانه در سازمانها حضور غیرفعال دارند (دالستروم .)7515 ،2کارکنان نـامرئی بـا
روشهای خود از قبیل پنهان ماندن در حاشیه ،رفع تکلیف ،شکایت از این و آن و انتقال این تکنیکها
به کارکنان جدید بـا احـساس نادیـده گرفته شدن ،بیاعتنایی و قدر ناشناسی به مقابله مـیپردازنـد.
در محیط رقابتی امروز ،همه ما به دنبال محصول ،توانایی یا راه حل بزرگ بعدی هستیم .تنها راه
دستیابی به این خواستهها ،برخورداری از نیروی کاری است که از کارکنان مریی ،متعهد و
مسئولیتپذیر تشکیل شده باشد (ابراهیمی و شمس.)7512 ،2
اهمیت کارکنان نامرئی و لزوم بررسی و مدیریت این کارکنان سبب گردیده است تا امروزه
تالشهایی در سازمانها در این خصوص ایجاد گردد .به نظر میرسد کارکنان نامرئی به واسطه برخی
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سبب تاثیرگذاری بر کارکنان باشند (بلونت .)7510 ،15در این بین
فالتزدگی شغلی به علت ماهیت مفهومی خود ،ارتباطات نزدیکی با برخی جنبههای مربوط به کارکنان
نامرئی دارا میباشد .فالت زدگی شغلی ناشی از نبود تحرکات مناسب در سلسله مراتب سازمانی
میباشد .این مساله ناشی از فقدان سیستم عادالنه جهت پیشرفت شغلی کارکنان در محیطهای شغلی
خود میباشد (ها و پارک .)7512 ،11به عبارتی فالتزدگی شغلی ناشی از خال ارتقا کارکنان به سطوح
باالتر در رده سلسله مراتبی میباشد (باغبان و همکاران .)7512 ،17فالتزدگی شغلی به مفهوم
وضعیتی در سازمان می باشد که امکان حرکت عمودی رو به باال در سلسله مراتب سازمان جهت ارتقا و
پیشرفت ،کارکنان محدود میگردد و کارکنان ضمن درک این مساله ،دچار احساس افسردگی و
شکست به نسبت این مساله درسازمان میگردند .به عبارتی فالتزدگی شغلی پیامدهای روحی و روانی
برخی گزینشهای نامناسب در سازمانها ،عدم شایسته ساالری و کندی ارتقا سازمانی در میان
کارکنان میباشد (ها و پارک .)7512 ،با توجه به اهمیت کارکنان نامرئی و فالتزدگی شغلی در
سازمانهای امروزی نیاز است تا تاثیرات مختلف این متغیرها بر برخی جنبههای سازمانی از جمله
بیتفاوتی سازمانی را مورد مطالعه قرار داد .این مساله سبب گردیده است تا تحقیق حاضر با هدف
بررسی رابطه کارکنان نامرئی با بیتفاوتی سازمانی نقش واسطهای فالتزدگی شغلی طراحی و اجرا
گردد.
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تعاریف
بیتفاوتی سازمانی
بیتفاوتی سازمانی به حالتی گفته می شود که افراد نسبت به واقع موجود در محیط شغلی خود
بیتفاوت باشند و عکس العملی نشان ندهند .به عبارتی بیتفاوتی سازمانی به مفهوم فقدان واکنش به
اتفاقات محیط پیرامون کارکنان میباشد (صالحزاده و همکاران .)7512 ،این مساله نشان دهنده
وضعیتی میباشد که کارکنان نسبت به آینده سازمان خود بیتفاوت باشند و عمال تالش و تحرک
مناسبی جهت دستیابی به اهداف سازمانی از سوی آنان شکل نگیرد (جهانشاهی.)7515 ،
کارکنان نامرئی
کارکنان نامرئی به کارکنانی اشاره دارد که به دالیل مختلفی از در حاشیه سازمانها قرار میگیرند و
مسئولیتهای موجود در سازمان را به دوش نمیکشند .به عبارتی کارکنان نامرئی همچنین به واسطه
ایجاد شرایطی برای کارکنان به منظور طفره رفتن از فعالیتها و امور جاری سازمانها ،سبب
شکلگیری وضعیتی میگردد که آنان در برنامهها و فعالیتهای مهم و کلیدی سازمان حضور فعال
نخواهند داشت .در چنین وضعیتی بدون شک بار مسئولیت سازمان بر دوش سایر کارکنان قرار
می گیرد و در نتیجه تعادل عملکردی در سازمان از حال استاندارد خود خارج میگردد (دالستروم،
.)7515
فالتزدگی شغلی
فالت زدگی شغلی اشاره به وضعیتی دارد که افراد بر خالف توانایی و مهارت خود در یک سطح از
سازمان باقی بماند و در محیط شغلی خود ارتقا نداشته باشد .افراد در این وضعیت دچار فالتزدگی
شغلی میگردند که این مساله ناشی از باوری در میان کارکنان میباشد که تالشهای آنان منجر به
ارتقا آنان در رده شغلی خود نمیگردد (ها و پارک .)7512 ،از طرفی فالتزدگی شغلی میتواند ناشی
از خستگی کارکنان از شغل و محیط شغلی خود نیز باشد .همچنین فالتزدگی شغلی میتواند به
واسطه شکلگیری باورها و بینش های متفاوت در کارکنان در طول زمان شکل گیرد که آنان را نسبت
به شغل خود دلسرد نماید (سونگ 13و همکاران.)7512 ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیش از قرن نوزدهم ،سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و صرف هزینه در مورد آموزشهای ضمن
خدمت از اهمیت چندانی برخودار نبود .در قرن بیستم ،آموزش ،مهارتها و دانش تبدیل به عوامل
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تعیین کننده کارایی ملل و افراد شد؛ به طوری که قرن بیستم را میتوان "عنصر سرمایه انسانی"
نامگذاری کرد (گوموس .)7513 ،14به طور کلی میتوان گفت که مهمترین سرمایه شکل گرفته در
اجتماع برای توسعه ،همانا سرمایه گذاری بر انسانهاست (مویرا .)7512 ،10در واقع سرمایه انسانی
مجموعهای از دانش عمومی و رفاهی کارکنان و تواناییهای رهبری و حل مشکل و خطرپذیری میباشد
و نمایانگر ذخیره دانش یک سازمان است که در کارکنان آن ،نمود پیدا میکند .سرمایه انسانی تحت
عنوان دانش فردی ،مهارتها و توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و
حل کردن مسایل و کسب و کار نیز تعریف شده است (مویرا .)7512 ،اهمیت منابع انسانی در عصر
حاضر سبب گردیده است تا بیتفاوتی سازمانی به عنوان یکی از عارضههای مهم در سازمانها مشخص
گردد .بیتفاوتی در فرهنگ لغت به معنای خونسردی ،بیعالقگی ،القیدی و سهل انگاری است
(دانایی 12و همکاران.)7515 ،
بیتفاوتی سازمانی حاصل موقعیتی می باشد که در آن افراد نسبت به تمامی اتفاقات اطراف خود
وهمچنین همکاران و افراد پیرامون خود بیتفاوت میگردند .این مساله سبب گردیده است تا مدیریت و
کاهش بیتفاوتی سازمانی نقش مهم و کلیدی در بهبود قابلیتهای ذهنی و روانی افراد داشته باشد
(میل و آشفورث .)1227 ،12بیتفاوتی سازمانی یکی از مسائل مهم در سازمانهای امروزی میباشد که
ناشی از وجود فشارهای گسترده به کارکنان و عدم حمایت سازمانها از کارکنان میباشد .به عبارتی
بی تفاوتی سازمانی ناشی از دلسردی کارکنان نسبت به سازمان خود میباشد که در آن کارکنان به
وقایع رخ داده شده در سازمان خود توجهای نمیکنند (فرد و همکاران .)7511 ،12باید توجه داشت که
سکوت و دلسردی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامههای سازمان و نبود درک موثر بین کارکنان و
مدیریت به عنوان زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمان در نظر گرفته میشود که به نوبه خود به
کل جامعه آسیب خواهد زد (دانایی و همکاران.)7515 ،
بیتفاوتی سازمانی در اشکال مختلف نسبت به سازمان ،همکار ،مدیر ،مشتریان و شغل ایجاد
میگردد .بدون شک بیتفاوتی سازمانی میتواند آسیبهای مخربی را متوجه سازمانها نماید .این
مساله سبب گردیده است تا تالشهای گستردهای جهت کاهش و مدیریت بیتفاوتی سازمانی در
سازمانها ایجاد گردد (جهانشاهی  .)7515 ،از این رو بیتفاوتی سازمانی همواره مورد تحقیق و پژوهش
ازسوی محققان قرار گرفته است و نتایج آنان در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است .بیتفاوتی
نوعی تهدید است به مسالهی گرایش افراد به دخالت نداشتن در امور و پذیرش مسئولیت اشاره کردهاند
(مهداد .)7513 ،12نسبی و باستانی ( )7512بیتفاوتی سازمانی را حالتی در افراد میداند که نسبت به
57

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هشتم -زمستان 9911
محیط شغلی خود هیچ گونه حساسیت فکری و ذهنی ندارند (نسبی و بستانی .)7512 ،75به نظر
میرسد بیتفاوتی سازمانی ناشی از وجود رویههای مختلفی در سازمانها میباشد .بدون شک در مسیر
شکلگیری بیتفاوتی سازمانی برخی جنبههای سازمانی دخیل میباشند .فارمر )7512( 71اشاره داشت
که کارکنان نامرئی نقش مهمی در روند شکلگیری برخی بیتفاوتیهای سازمان خواهد داشت .این
مساله سبب گردیده است تا امروزه از کارکنان نامرئی به عنوان جریان تشکیل دهنده بیتفاوتی
سازمانی یاد نمود (فارمر.)7512 ،77
سازمانهای امروزی با بحرانی به نام کارکنان نامریی یا کارکنان حاضرٍ غایب مواجهند .به آسانی
میتوان غایبها را مشخص کرد ولی حاضران غایب ،افرادی هستند که هر روز در محل کار خود حاضرند
ولی ذهن و توجه ایشان جای دیگری است .ایشان در محل کار حاضرند ،ولی تواناییهای ذهنی و
جسمی ایشان در اثر مسایل خانه یا اغلب در مواردی که بیش از اندازه به مشکالت محیط کار مربوط
است دچار محدودیت شده است .آنها توان روحی و یا جسمی مورد نیاز برای انجام کار را از دست
دادهاند ،یا اینکه کمتر به کار گرفته شدهاند و یا به راحتی مورد بیاعتنایی قرار گرفتهاند (دالستروم،
 .)7515گوستیک و التون )7552( 73در کتاب خود اشاره دارد پدیده کارکنان نامرئی ممکن است برای
هرکسی ،در هر زمانی و در هر مکانی شکل گیرد .محمدیاری و همکاران ( )1322اشاره داشتند که
کارکنان نامرئی سبب بروز برخی عارضهها از جمله تنبلی سازمانی در سازمانهای دولتی میگردد.
رستگارینیا ( )1321م شخص نمود که وجود کارکنان نامرئی سبب بروز بحرانهای رفتاری در
سازمانها خواهد شد  .دالستروم ( ) 7515نیز مشخص نمودند که یکی از وظایف مهم مدیران ارشد،
بررسی و تحلیل کارکنان نامرئی در سازمانهای خود میباشد.
فرضیه اول :کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی تاثیر معناداری دارد.
کارکنان نامرئی به عنوان برخی چهرههای پنهان در سازمان همواره نقش مهمی در کاهش عملکرد
سازمان دارند .کارکنان نامرئی با ایجاد تظاهر در سازمان و عدم دل سوزی برای سازمان ،با توجه به
حضور در سازمان اما عمال دارای کارایی مناسبی در سازمان نخواهند داشت .این مساله سبب گردیده
است تا کارکنان نامرئی به عنوان عناصری نامطلوب در سازمانها مشخص گردد .از طرفی کارکردهای
کارکنان نامرئی در سازمان در جهت کاهش اهمیت فعالیتهای سازمان ،منجر به کاهش انگیزش
کارکنان جهت فعالیت در سازمانها میگردد .این مساله سبب گردیده است تا کارکنان نامرئی سبب
ایجاد دلسردی در میان کارکنان نسبت به شغل خود گردند .اگرچه کارکنان نامرئی همواره در تمامی
مراحل و برنامههای سازمان حضور دارند اما تاثیرگذاری مثبت و عمیق آنان کمتر مشاهده میگردد .این
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مساله سبب می گردد تا در مرور زمان آنان به عنوان نیروهای عادی در سازمان مشخص گردند که این
مساله بدون شک برخی ارتقاهای آنان در ساختار سلسله مراتبی سازمان را نیز تحت شعاع قرار میدهد.
به عبارتی اگرچه کارکنان نامرئی در سازمان مشغول به فعالیت میباشند اما به علت عدم تاثیرگذاری
آنان در جریانات مهم سازمانی ،بدون شک ارتقا آنان نیز تحت شعاع قرار میگیرد .این مساله بدون شک
زمینه جهت بروز فالتزدگی شغلی را فراهم مینماید (دالستروم . )7515 ،
کارکنان نامرئی در سازمانها مشکالتی مختلفی را ایجاد مینمایند .کارکنان نامرئی یک تهدید
بزرگ برای سازمانهای امروزی میباشند .آنان به راحتی بر کارکنان جدید نفوذ کرده و آنان را نسبت
به سازمان خود دلسرد مینمایند .کارکنان نامرئی دستاوردهایی برای سازمانها خواهند داشت که سبب
میگردد تا حس بیامیدی در سازمانها شکل گیرد (فارمر .)7512،اگرچه فقدان شواهد علمی کافی در
این خصوص سبب گردیده است تا ابهامات اساسی در این خصوص ایجاد گردد .هوانگ )7510( 74در
تحقیق خود مشخص نمود که شکلگیری کارکنان نامرئی سبب میگردد تا سایر کارکنان نیز تحت
تاثیر قرار دهد .داس 70و همکاران ( )7512اشاره داشتند که شکلگیری کارکنان نامرئی آثار سو در
سازمان دارد که منجر به افزایش فالتزدگی سایر کارکنان میگردد .سونگ و همکاران ( )7512نیز در
تحقیق خود مشخص نمودند که در مسیر شکلگیری فالتزدگی شغلی برخی جریانات سازمانی از
جمله کم کاریهای کارکنان میتواند تاثیرات مثبتی بر روند شکلگیری فالتزدگی داشته باشد .از این
رو به نظر می رسد کارکنان نامرئی به واسطه تاثیرگذاریهای خود در نگرشها و رفتارهای کارکنان و به
طبع عملکرد آنان در سازمانها ،شرایطی جهت بروز فالتزدگی شغلی را فراهم آورد.
فرضیه دوم :کارکنان نامرئی بر فالتزدگی شغلی تاثیر معناداری دارد.
فالت زدگی شغلی به عنوان یکی از متغیرهای مهم حوزه رفتار سازمانی نقش مهمی در مسیر بهبود
و یا سکون سازمانها دارد .بدون شک فالتزدگی شغلی عارضهای مهم میباشد که مدیران سازمانها
میبایستی هموارد نشانهایی از آن در محیط کاری مورد رصد و ارزیابی قرار دهد (ها و پارک.)7512 ،
این مساله سبب گردیده است تا فالتزدگی شغلی به عنوان یکی از مسائل مهم در سازمانهای امروزی
مشخص گردد .واژه فالت در مباحث زمینشناسی و جغرافیا به مفهوم مسیری مرتفع در یک زمین
مسطح است و البته ،این تعریف چون بیانگر پایان صعود از سلسله مراتب ترقی است ،شاید واژه و
استعاره مناسبی نباشد .اگر مسیر شغلی قرار باشد فقط فرد را به باالترین جایگاه سازمانی هدایت کند؛
یعنی اینکه وی به سکون رسیده و نشانه آن است که مسیر اشتباهی را پیموده است و به نقطه اوج
دسترسی پیدا نخواهد کرد و فقط میتواند در همان سطحی که هست ،به کار خود ادامه دهد و ارتقا و
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پیشرفت بیش از این میسر نیست (سونگ و همکاران .)7512 ،فالتزدگی شغلی سبب کاهش تعهد
ورضایت شغلی کارکنان و حتی خروج از خدمت شود .بنابرایت تجدید ساختار و مهندسی مجدد شغل
یا طراحی مجدد فرایند کارها و همچنین غنیسازی و توسعه شغلی و گردش شغلی از راهکارهای
اساسی برای خروج از این بحران میباشد (باغبان و همکاران.)7512 ،
از طرفی فالتزدگی شغلی سبب میگردد تا شرایطی در سازمانها ایجاد گردد که افراد نسبت به
شغل خود دلسرد شوند .عدم ترفیع در سلسله مراتب اداری و همچنین خستگی ناشی از کار سبب
میگردد تا کارکنان در محیط کاری خود ضمن برخورداری از فالتزدگی شغلی نسبت به شغل خود
بیتفاوت باشند .داس و همکاران ( )7512اشاره داشتند که کارکنان نامرئی در صورتی که محیط
متناسب با شرایط آنان باشد سبب تشدید برخی مسائل مختلف از بیتفاوتی افراد میگردد .گوستیک و
التون ) 7552( 72اشاره داشتند که کارکنان نامرئی در صورتی که محیط سازمان دارای فالتزدگی
شغلی باشد سبب آثار منفی در سازمانها میگردد .بلونت )7510( 72نیز مشخص نمودند که وجود
فالتزدگی شغلی سبب می گردد تا کارکنان نامرئی آثار خود را به صورت قویتری بر سازمان برجای
بگذارد .صالح و سید نقوی )1320( 72در تحقیق خود مشخص نمودند که فالتزدگی شغلی با بیتفاوتی
سازمانی ارتباط معناداری دارند .این در حالی است که آنان در تحقیق خود مشخص نمودند که
فالتزدگی شغلی با خروج از خدمت کارکنان ارتباط معناداری ندارد .بدین صورت که کارکنان ضمن
مشاهده و درک فالتزدگی شغلی و ایجاد بیتفاوتی سازمانی تمایلی به خروج از کار ندارند .این مساله
بازگو کننده این واقعیت میباشد که در چنین شرایطی کارکنان نامرئی شکل میگیرد .فارمر ()7512
اشاره دارد که کارکنان نامرئی به واسطه عدم رضایت خود از سازمان تشکیل تیمهای غیررسمی
میدهند که این مساله حتی منجر به تغییر سازمانی نیز میگردد و سازمانها را با توجه به قدرت خود
مجبور به تغییر نمایند .به عبارتی کارکنان نامرئی از نقش و قدرت زیادی در جهت نفوذ در ارکان
مختلف کارکنان و سازمان برخوردار میباشد .این در حالی است که در این بین فالتزدگی شغلی
میتواند نقش تعیین کنندهای را داشته باشد .به عبارتی فالتزدگی شغلی با توجه به آثار خود از نقش
مهمی در جهت تخریب فضای کلی سازمانها دارا میباشد.
فرضیه سوم :فالتزدگی شغلی نقش میانجی گری بر تاثیر کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی
سازمانی دارد.
با توجه به فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق ،در شکل  1به نمایش گذاشته شده است.
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شکل  :9مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی میباشد که از منظر هدف ،جز تحقیقات کاربردی میباشد
که به صورت میدانی انجام گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر شا مل تمامی کارکنان شعب بانک سپه
در شهر شیراز میباشد که تعداد آنان مطابق بررسیهای انجام شده شامل  055نفر میباشند .بر اساس
جدول حجم نمونه مورگان ،تعداد  712نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند که پس از کسب
مجوزهای الزم و تقسیم پرسشنامهها ،تعداد  122پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .ابزار
تحقیق حاضر شامل  3پرسشنامه استاندارد بود.
پرسشنامه فالتزدگی شغلی میلین ()9112
پرسشنامه فالتزدگی شغلی در سال  1227توسط میلین طراحی گردید .این پرسشنامه دارای 17
سوال میباشد که سواالت آن به بررسی وضعیت فالتزدگی شغلی کارکنان میپردازد .میزان پایایی این
پرسشنامه در تحقیق میلین ( 5/22 )1227گزارش گردیده است .خدابنده ( )1322میزان پایایی این
پرسشنامه را 5/27مشخص نمود .همچنین شجاعی میزان پایایی این پرسشنامه را  5/21مشخص
نمودند .روایی محتوی این پرسشنامه با استفاده از شاخص  CVRو  CVIمورد تأیید قرار گرفت.
مقدار  ،CVRبرای تمامی سواالت باالتر از  5/22و مقدار شاخص  CVIبرای تمامی سواالت باالتر از
 5/22مشخص گردید .همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز به واسطه بررسی روش تحلیل عاملی
مورد بررسی و تایید قرار گرفت .میزان پایایی این پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان
 5/22مشخص گردید.
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پرسشنامه کارکنان نامرئی ریلوویک ()2442
پرسشنامه کارکنان نامرئی در سال  7550توسط ریلوویک طراحی گردید .این پرسشنامه دارای 17
سوال میباشد که سواالت آن به بررسی وضعیت کارکنان نامرئی در سازمان میپردازد .میزان پایایی این
پرسشنامه در تحقیق ریلوویک ( 5/27 )7550گزارش گردیده است .روایی محتوی این پرسشنامه با
استفاده از شاخصهای  CVRو  CVIمورد تأیید قرار گرفت .مقدار  ،CVRبرای تمامی سواالت باالتر
از  5/22و مقدار  CVIبرای تمامی سواالت باالتر از  5/22مشخص گردید .همچنین روایی سازه این
پرسشنامه نیز به واسطه بررسی روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفت .میزان پایایی این
پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان  5/23مشخص گردید.
پرسشنامه بیتفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران ()9941
پرسشنامه بیتفاوتی سازمانی در سال  1322توسط دانایی فرد و همکاران طراحی گردید .این
پرسشنامه دارای  2سوال میباشد که سواالت آن به بررسی وضعیت بیتفاوتی سازمانی میپردازد.
میزان پایایی این پرسشنامه در تحقیق دانایی فرد و همکاران ( 5/23 )1322گزارش گردیده است.
روایی محتوی این پرسشنامه با استفاده از شاخصهای  CVRو  CVIمورد تأیید قرار گرفت .مقدار
شاخص  ،CVRبرای تمامی سواالت باالتر از  5/22و مقدار شاخص  CVIبرای تمامی سواالت باالتر از
 5/22مشخص گردید .همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز به واسطه بررسی روش تحلیل عاملی
مورد بررسی و تایید قرار گرفت .میزان پایایی این پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان
 5/22مشخص گردید.
بنابراین میتوان اعالم داشت که پرسشنامههای تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار
بودند .همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل تحقیق ،از روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
به منظور بررسی نقش کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی با نقش واسطهای فالتزدگی شغلی از
روش معادالت ساختاری استفاده گردید .شکل  7و شکل  3نتایج مربوط به مدل تحقیق را ارائه نموده
است.
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شکل  :2مدل اندازهگیری

شکل  :9ضرایب معنی داری tمدل تحقیق
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جدول  : 9اطالعات مربوط به مدل تحقیق
اثرمستقیم  Tاثر مستقیم اثرغیرمستقیم  Tاثر غیرمستقیم اثرکلی  Tاثر کلی

تاثیر متغیرها
کارکنان نامرئی بر
بیتفاوتی سازمانی

5/422

2/527

5/422

0/224

771/221 5/227

کارکنان نامرئی بر
فالتزدگی شغلی

5/222

712/134

-

-

712/134 5/222

فالتزدگی شغلی بر
بیتفاوتی سازمانی

5/423

2/504

-

-

2/504 5/423

همان طور که نتایج تحقیق نشان داد ،کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی دارای اثر مستقیم به
میزان  5/422میباشد .نتایج مدل تحقیق همچنین نشان داد که کارکنان نامرئی بر فالتزدگی شغلی
تاثیری به میزان  5/222دارد که این تاثیر معنادار بود .از طرفی فالتزدگی شغلی خود تاثیری به میزان
 5/423بر بیتفاوتی سازمانی داشتند که این تاثیر نیز معنادار بود .این مساله نشان دهنده وجود تاثیر
غیرمستقیم کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی میباشد که این تاثیر به میزان  5/422بود که این
تاثیر معنادار میباشد .این مساله نشان دهنده این مهم میباشد که فالتزدگی شغلی نقش میانجیگری
بین تاثیر کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی را دارا میباشد .این مساله نشان میدهد که کارکنان
نامرئی به واسطه ایجاد فالتزدگی شغلی سبب افزایش بیتفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک سپه
شهر شیراز میگردد .جدول  ،7شاخص برازش مدل را به نمایش گذاشته است.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل تحقیق
شاخصهای برازش کارکنان نامرئی بیتفاوتی سازمانی فالتزدگی شغلی
CVR
باالتر از 5/22
باالتر از 5/22
باالتر از 5/22
CVI

باالتر از 5/22

باالتر از 5/22

باالتر از 5/22

پایایی ترکیبی
AVE

5/23

5/23

5/24

5/02

5/42

5/02

R2

-

5/222

5/232

Q2

-

5/05

5/40

GOF

-

5/22

5/24

نتایج مربوط به شاخصها ی برازش تحقیق نشان داد که مقدار پایایی ترکیبی متغیرها در همه
متغیرها ،باالتر از  5/2میباشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد .همچنین نتایج تحقیق مشخص
نمود که میزان روایی همگرا برای تمامی متغیرها باالتر از سطح معیار  5/4میباشد که نشان دهنده
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مناسب بودن میزان روایی همگرا تحقیق میباشد .همچنین روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب
ماتریس متغیر در متغیر ،مورد بررسی و تایید قرار گرفت .همچنین مطابق با شکل  1تمامی بارهای
عاملی مربوطبه متغیرهایتحقیق ،بیش از 5/4میباشد که نشان دهنده مناسب بودن این معیارمیباشد.
با توجه به سه مقدار  5/33 ،5/12و  5/22که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای R2
معرفی شده است و در همه متغیرها ،مقدار بیشتراز  5/22به دست آمد که نشان از مناسب بودن این
شاخص دارد .با توجه به سه مقدار  5/10 ،5/57و  5/37که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
برای  Q2معرفی شده است و در همه متغیرها ،مقدار بیشتر از  5/37به دست آمد که نشان از مناسب
بودن این شاخص دارد .با توجه به سه مقدار  5/70 ،5/51و  5/32که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی برای GOFمعرفی شده است و در همه متغیرها ،مقدار بیشتراز  5/32به دست آمد که نشان از
برازش کلی قوی مدل دارد .با این توجه مشخص گردید که مدل ارائه شده در تحقیق حاضر ،از برازش
مناسبی برخوردار میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه بیتفاوتی سازمانی به عنوان عارضهای مهم در سازمانها مشخص گردیده است .این مساله
سبب گردیده است تا بررسی متغیرهای درگیر با بیتفاوتی سازمانی به عنوان مسالهای مهم درک گردد.
لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک سپه
شهر شیراز با نقش واسطهای فالتزدگی شغلی طراحی و اجرا گردید .تحقیق حاضر نشان داد که
کارکنان نامرئی سبب افزایش بیتفاوتی سازمانی میگردد .به عبارتی شکلگیری کارکنان نامرئی سبب
میگردد تا شرایط جهت افزایش بیتفاوتی سازمانی ایجاد شود .محمدیاری و همکاران ( )1322اشاره
داشتند که کارکنان نامرئی سبب بروز برخی عارضهها از جمله تنبلی سازمانی در سازمانهای دولتی
می شود .رستگارینیا ( ) 1321مشخص نمود که وجود کارکنان نامرئی سبب بروز بحرانهای رفتاری در
سازمانها خواهد شد .فارمر ( )7512اشاره دارد که کارکنان نامرئی به واسطه عدم رضایت خود از
سازمان تشکیل تیمهای غیررسمی می دهند که این مساله حتی منجر به تغییر سازمانی نیز میگردد و
سازمانها را با توجه به قدرت خود مجبور به تغییر نمایند.
دالستروم ( )7515د ر تحقیق خود مشخص نمود که کارکنان نامرئی به واسطه عدم جذب و
درگیری در فرایندهای سازمانی به نوعی نسبت به سازمان خود بیتفاوت میشوند .به نظر میرسد
شکلگیری کارکنان نامرئی به واسطه عدم بهرهگیری مناسب سازمان از کارکنان خود در فرایندهای
اجرایی سبب افزایش بیتفاوتی سازمانی در میان آنان میگردد .این مساله نشان دهنده این مهم
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می باشد که کارکنان نامرئی زمینه را جهت کاهش اهمیت سازمان نزد کارکنان فراهم میآورد .بلونت
( ) 7510مشخص نمود که کارکنان نامرئی به واسطه کاهش وفاداری کارکنان سبب میگردد تا آنان
نسبت به سازمان خود بیتفاوت شوند .با این توجه میتوان چنین اعالم داشت که کارکنان نامرئی به
واسطه شکلگیری خود سبب میگردند تا نسبت به سازمان خود وفادار نباشند و در فرایندهای مختلف
سازمان خود درگیر نشوند .این مساله زمینه ساز بروز بیتفاوتی سازمانی در میان کارکنان شعب بانک
سپه شده است.
نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که کارکنان نامرئی بر فالتزدگی شغلی تاثیر معناداری
دارد .این مساله بازگو کننده این مهم میباشد که کارکنان نامرئی به واسطه شکلگیری برخی
جنبههای نگرشی و رفتاری در کارکنان سبب بروز فالتزدگی شغلی در کارکنان میگردد .سونگ و
همکاران ( )7512نیز در تحقیق خود مشخص نمودند که در مسیر شکلگیری فالتزدگی شغلی برخی
جریانات سازمانی از جمله کم کاریهای کارکنان خود میتواند تاثیرات مثبتی بر روند شکلگیری
فالتزدگی داشته باشد .به نظر میرسد کارکنان نامرئی به واسطه شکلگیری فضای نامناسب در
سازمانها سبب بروز نشانههای از فالتزدگی شغلی میگردد .بدون شک کارکنان نامرئی اگرچه به
نوعی رفتار می نمایند که عدم حضور و فعالیت آنان در سازمان مشخص نگردد اما بدون شک عملکرد
آنان در بلندمدت بازگو کننده این مهم میباشد که کارکنان نامرئی در برخی شرایط نتوانستهاند کمک
شایانی به سازمان نمایند .این موضوع سبب میگرددتا ارزیابیهای کلی ازآنان نیز مثبت نباشد و آنان به
عنوان نیروهای عادی سازمان مشخص گردندکه این امر بدون شک فرایند ارتقا آنان در ساختار سازمانی
را دچار مشکل مینماید .این امر بدون شک سبب بروز پدیده فالتزدگی شغلی در سازمان میگردد.
نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که فالتزدگی شغلی بر بیتفاوتی سازمانی تاثیرگذار
میباشد .به عبارتی با افزیش فالتزدگی شغلی کارکنان شعب بانک سپه شهر شیراز میتوان انتظار
داشت که میزان بیتفاوتی سازمانی آنان بیشتر شود .در تحقیقات مختلفی این مساله را مورد بررسی و
پژوهش قرار دادهاند .صالح و سید نقوی ( )1320در تحقیق خود مشخص نمودند که فالتزدگی شغلی
با بیتفاوتی سازمانی ارتباط معناداری دارند .آنان در تحقیق خود مشخص نمودند که فالتزدگی شغلی
به واسطه بروز برخی رفتارها و نگرشهای منفی نسبت به سازمان سبب میگردد تا آنان نسبت به
سازمان خود بیتفاوت باشند .به عبارتی فالتزدگی شغلی به واسطه کاهش انگیزش کارکنان جهت
حضور در سازمان میتواند زمینه را جهت ایجاد بیتفاوتی سازمانی فراهم نماید .به نظر میرسد
فالتزدگی شغلی در سازمانها سبب بروز مشکالت روحی و نگرشی در میان کارکنان میگردد .به
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واسطه بروز فالتزدگی شغلی ،کارکنان برداشت منفی نسبت به سازمان خود ایجاد مینمایند .محیط
شغلی افراد در چنین شرایطی تحت تاثیر قرار میگیرد و این شرایط برای کارکنان مناسب و مطلوب
قلمداد نمیگردد .از این رو فالتزدگی شغلی به واسطه تاثیرات منفی که در سازمان ایجاد مینماید
سبب میگردد تا میزان بیتفاوتی سازمانی کارکنان را افزایش دهد .از این رو فالتزدگی شغلی
پتانسیلی در سازمانها به خصوص بانک سپه فراهم مینمایند که زمینه بروز بیتفاوتی سازمانی را
فراهم آورد.
نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که فالتزدگی شغلی نقش میانجیگری در نقش
کارکنان نامرئی بر بیتفاوتی سازمانی را دارا میباشد .به عبارتی فالتزدگی شغلی سبب میگردد تا
کارکنان نامرئی به میزان بیشتری سبب بروز بیتفاوتی سازمانی گردد .این امر نشان میدهد که
شکلگیری کارکنان نامرئی در سازمانها به واسطه حضور فالتزدگی شغلی بیشتر سبب بروز بیتفاوتی
سازمانی میگردد .صالح و سید نقوی ( )1320در تحقیق خود مشخص نمودند که فالتزدگی شغلی به
واسطه بروز برخی جنبههای منفی در سازمانها سبب میشود تا شرایط جهت بروز بیتفاوتی سازمانی
را فراهم آورند .از طرفی فارمر ( )7512اشاره داشت که کارکردهای کارکنان نامرئی در سازمانی که
دارای کارکنان دلسرد از سازمان خود میباشند ،دارای تاثیرات قویتری بر سازمان دارد .به عبارتی
کارکنان نامرئی در شرایطی که سازمان دچار فالتزدگی شغلی باشد ،به صورت کامال محسوستری
سبب شکلگیری بیتفاوتی سازمانی میگردد .این مساله نشان گر این مهم میباشد که در زمان بروز
شکلگیری کارکنان نامرئی ،وضعیت سازمان در رویههای ارتقا شغلی نقش مهمی را اعمال مینمایند.
در چنین شرایطی اگر کارکنان این سازمان دارای فالتزدگی شغلی باشند ،سبب بروز شرایط در
راستای افزایش بیتفاوتی سازمانی میگردد.
با توجه این موضوع مشخص شد که در جهت مدیریت و کنترل بیتفاوتی سازمانی نقش برخی
متغیرها از جمله کارکنان نامرئی و فالتزدگی شغلی مهم و اساسی میباشد .با این توجه پیشنهاد
میگردد تا بانک سپه با ایجاد کمیتههای نظارتی به ارزیابی دقیق عملکرد و فعالیتهای واقعی کارکنان
در سازمان خود اقدام نمایند تا روند شکلگیری و مدیریت کارکنان نامرئی در این بانک تحت کنترل
قرار گیرد .همچنین با تعیین دقیق شاخص های ارزیابی و تدوین نظام کارراهه شغلی کارکنان بر اساس
شایسته ساالری؛ می تواند از بی تفاوتی کارکنان جلوگیری شود.
پیشنهاد این پژوهش ب رای کاهش شاخص فالت زدگی شغلی ،توسعه وظایف شغلی در کنار توسعه
مسئولیت مشاغل از یکسو و ارائه مسـتمر بـازخورد از نتـایج عملکـرد کارکنـان است .از طرفی
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پیشنهاد میگردد تا بانک سپه با افزایش زمینههای خودنظارتی در سازمان به واسطه ارتقا غنای
فرهنگی کارکنان ،شرایط را جهت مدیریت شکلگیری کارکنان نامرئی تقویت نماید.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهاد میگردد تا بانک سپه با ایجاد استانداردهای شفاف و دقیق
در روند ارتقا کارکنان در سلسله مراتب سازمانی ،شرایط را جهت کاهش فالتزدگی شغلی فراهم آورند.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد تا با ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان در بانک
سپه و ارتقا افراد با توجه به این عملکردها و کاهش ضد و بندهای سیاسی و شخصی در فرایند ارتقا
کارکنان در سلسله مراتب سازمانی به ایجاد شرایط جهت بهبود و مدیریت فالتزدگی شغلی اقدام
نمود .همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد تا بانک سپه با هدف گذاریهای
مشورتی و مشارکتی ضمن درگیری تمامی کارکنان به فرایندها و تصمیمگیریهای سازمانی به کاهش
بیتفاوتی آنان نسبت به سازمان خود اقدام نمایند.
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