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تأثیر وفاداري سازماني و جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي: 

 شناسي گر وظیفه نقش تعديل
 

 *** ، محمدرضا غفوري**قاسمي ، حسین حسامعلي مهداد

14/29/24تاریخدریافت:

22/11/24تاریخپذیرش:

 چکیده
تعدیل نقش تعیین هدف با حاضر، وظیفهپژوهش وکنندگی سازمانی وفاداری تأثیر در شناسی

انجامگرفت.هایبزرگصنعتیاستاناصفهانجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،دریکیازسازمان
پژوهشازنوعهمبستگیوجامعهآماریشاملکلیهکارکنانشرکتمذکوربودهاستکهازمیانآنها

 به912تعداد پرسشنامهروشدردسترسبهنفر پژوهش، این در انتخابشدند. نمونه وفاداریعنوان های
 ( شکهار و همکاران9219سازمانیکومار و جاافتادگیسازمانیمیچل وظیفه9221)(، بعد از(، شناسی

ویرینوروسل-(وعملکردانطباقیچربنیر1229پرسشنامهپنجعاملبزرگشخصیتیمککراوکاستا)
هایحاصلازپرسشنامههابااستفادهازضریبهمبستگیپیرسون،(مورداستفادهقرارگرفتند.داده9219)

گامتحلیلرگرسیونسلسله تبهمراتبیو یافتهگام جاافتادگیحلیلشد. وفاداریسازمانی، که نشانداد ها
براین،نتایجتحلیل.عالوه>p)21/2داردارد)شناسیبرعملکردانطباقیتأثیرمثبتومعنیسازمانیووظیفه
سلسله وظیفهرگرسیون که داد نشان تأثیرمراتبی و انطباقی عملکرد بر سازمانی وفاداری تأثیر شناسی،

میجاا تعدیل را انطباقی عملکرد بر سازمانی )فتادگی رگرسیون>p)21/2کند تحلیل نتایج همچنین، .
شناسی،فقططیگامنشاندادکهکهازمیانمتغیرهایوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهبهگام

وظیفهیکگام پیش، معنیبینیشناسی، استکننده انطباقیبوده براساسیافته>21/2p)دارعملکرد های(.
هایعنوانمتغیرگیریکردکهوفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبهتوانچنیننتیجهپژوهشحاضرمی
وظیفه و بهنگرشی تأثیرشناسی و دارند مثبت تأثیر انطباقی عملکرد بر شخصیتی مهم ویژگی عنوان

تراست.مهمشناسیدرمقایسهبامتغیرهاینگرشی،وظیفه


شناسی؛عملکردانطباقیوفاداریسازمانی؛جاافتادگیسازمانی؛وظیفه: کلیدواژه

                                                                                                                                        

.شناسوی،دانشوگاهآزاداسوالمیشناسیصنعتیوسازمانی،دانشکدهعلوومتربیتویوروانعلمیگروهروانهیئت استادیار،عضو
alimahdad.am@gmail.comواحداصفهان)خوراسگان()نویسندهمسئول(

** شناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان)خوراسگان(کارشناسیارشدروان.
*** شناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان)خوراسگان(کارشناسیارشدروان.
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 مقدمه
کننودونگورانامروزهاغلبکارکنان،بیشترازگذشتهدربوارهزنودگیکواریخوودفکورموی

شوروعهستند.آنهاحرفهخودراباامیدوانتظاراتیویژهبرایرسیدنبهباالترینسطحدرسوازمان

هواهواوپواداشکنندواکثرآنهابهپیشرفتخود،رسیدنبهقدرت،کسوببواالترینمسوئولیتمی

شودوهامحسوبمیناپذیرزندگیانساندیگر،امروزهکار،جزءجداییعبارتدهند.بهاهمیتمی

هواوازویژگویگذرانند.پویاییوتغییر،یکویهامیافراد،زمانزیادیازوقتخودرادرسازمان

هاییرشدوبقاوماندگاریخواهندداشوتمیان،سازمانالزاماتاساسیعصرحاضراست،دراین

بینووییوواشناسووایینمووودهواقووداماتمناسووبراانجووامدهنوود،کووهبتواننوودایوونتغییووراتراپوویش

راسوتا،کارکنواندرایونصورت،دیریازودازچرخهرقابتیاحیاتخارجخواهندشد.ایندرغیر

بودیلهایسازمان،ازطریقبروزرفتارهاوعملکردانطباقی،نقشویبویترینسرمایهعنوانباارزشبه

(.تواکنونتحقیقوات1321:29دربقایسازمانخواهندداشت.)خواف الهوی،دلخوواهواحودی،

شناسانصونعتیوروانمتعددیدرحوزهعملکردوظیفهوشهروندیکارکنانانجامشدهاست،اما

توریازمفهوومعملکوردسازمانیسعیدارندباشناساییاشکالجدیدیازعملکرد،دركعمیوق

هاوراهکارهاییرابرایارتقایسطحانواععملکردکارکنانارافوهدستآورندودرنتیجهشیوهبه

وییازعملکوردشوغلی(الگو9223)9ارتبوا،،جانسوون(.درهموین1،9212:48دهند)لندیوکنتوه

نقل،به1222)3گرفتهتوسطکمپلکارکنانراارافهنمودکهاینالگودرواقع،ادامهپژوهشانجام

(است.1324ازمهداد،

هواهوایرفتوار،نگورشکننودهترینپیشبینویتحقیقاتمتعددنشاندادهاستکهیکیازمهم

کنندکهاساستغییربسیاریازرفتارهوا،چنینبیانمی(،9229)7مثال،بُهنرووانکباشند،برایمی

پوو،پوایوا،چانویگینوی،کیونویوتغییرنگرشاست.دراینارتبا،،پژوهشگرانیچونهویی

(نشوان1322پورورونوادی)(،گول1323پنواه)(،همت1327(،خوشنامیومهداد)9219)2چونهو

                                                                                                                                        

1. Landy & Conte 

2. Johnson 
3. Campbell 

4. Bohner & Wanke 

5. Huipoo, PeiWa, Chongking, Keong, & Choonhou 
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تورینهوایسوازمانی،مهومتریننگورشنوانیکیازمهمعاندکهوفاداریسازمانیکارکنانبهداده

عاملاثرگذاربرعملکردکارکناناست.

است.در1هایاثرگذاربرعملکردکارکنان،جاافتادگیسازمانیهمچنینیکیدیگرازنگرش

(نشواندادهاسوتکوه1327(وبحرینیوان)9224)9هایتوماس،دنیلوفیلودمناینزمینهپژوهش

جاافتادگیسازمانییکیازعواملمهماثرگذاربرعملکردکارکناناست.

تواننودبارفتار،رابطهدارنودوموی استکهعواملشخصیتیهانشاندادهبراین،پژوهشعالوه

(،باریوک،9229بُهنورووانوک)کنندهایفاکنند.بورایمثوالدررابطهنگرشورفتار،نقشتعدیل

اندکهمتغیرهایشخصیتی(نشانداده9219)2(وموچینسکی9224)7(،التام9221)3مونتوجاج

(،چنینبیاننمودکوه1242)1کهمیچلدهد.ازهنگامیرابطهنگرشورفتارراتحتتأثیرقرارمی

دهنودهیاریانجامگرفتهاستکهنشانرفتارفرد،نتیجهتعاملصفاتوموقعیتاست،تحقیقاتبس

واتیو مربو،بهکاراست)فاطیما هاورفتارهایهایشخصیتیبانگرشرابطهتنگاتنیویژگی

هوادررابطوهبواصوفاتبعودازظهوورالگوویپونجعامولبوزرگ(.پوژوهش4،9212:21عاریفین

پونجعامولبوزرگشخصویتی(.الگووی8،1222:1912شخصیتاوجورشدپیدانمود)گلدبرگ

هاورفتارهایمربوو،کنندهمفیدانواعنگرشبینیرابطهگستردهپنجویژگیشخصیتیراکهپیش

اساس،درپژوهش(.براین2،9217:117بهکاراست،ارافهوتوسعهداد)جواد،محمدرزاقومظهر

کنندهبوریکهنقشتعیینعنوانیکیازمتغیرهایشخصیتشناسیبهحاضرویژگیشخصیتیوظیفه

کنندهدررابطهنگرشورفتار،موردمطالعهقرارگرفتهاست.عنوانمتغیرتعدیلرفتارداردبه

 بوا تنگواتنگی یکیازعواملیاسوتکوهارتبوا، عنوانمتغیرسرشتی،شخصیتیبه هایویژگی

 را شودهتعیوینازپیش اهداف به رسیدن مسیر تواندمی کهطوریبه داشته، )رفتار(کارکنان عملکرد

                                                                                                                                        

1. Organizational embeddedness 

2. Thomas, Daniel &Feldman 

3. Barrack, mount & judge 

4. latham 

5. Muchinsky 

6. Mitchell 
7. Fatimah wati  & Arifin 

8. Goldberg 

9. Jawwad, Muhammad Razzaq & mazhar 
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،بهنقولاز9227)1هایشخصیتیباعملکردمربو،بهاستداللهوگانهموارسازد.رابطهویژگی

هایشخصویتیآنوانبرایناستداللاستکهعملکردکارکنانبرحسبویژگی(مبنی9224التام،

انودکوهوقتویموردمیواننمووده(،ب1222)9پذیراست.درهمینارتبا،،موسکوویتزوکووتتبیین

دهندکهمخال بواصوفاتشخصویتیآنواناسوت،احساسویمنفویراتجربوهرفتاریراانجاممی

هوایناشویازبینویکنندکهبواپویشایعملمیگونهکنند.بنابراین،درشرایطمساوی،مردمبهمی

 شخصویتی هایویژگی از یاساس،تعداد(.براین9224صفاتشخصیتیآنانهمسانباشد)التام،

جوویی(وبرخویدیگورشناسویوتوافوقمثال،وظیفوه)برای هایمثبتفردرفتار کنندهتعیین خاص،

سوازمان در رفتارهوایمنفویفورد کننودهرنجورخوییوعدمثباتعاطفی(تعیینمثال،روان)برای

 هموراه را ناپوذیریرانجبو هوایخسارت نشوند، مدیریت صحیحومنطقی طوربه اگر که باشندمی

 زیرا دارد، اششغلی درعملکرد مهمی نقش (.شخصیتهرفرد،9219داشت)موچینسکی، خواهد

شوغلی اقتضوافات بوه فرد که ایوشیوه شغل یک به رانسبت فرد نگرش و انگیزش فرد، شخصیت

باریوکوگرفتوهتوسوطهایانجام(.فراتحلیل3،9229:198کند)وایتدهد،مشخصمیمی پاسخ

(،درارتبا،باالگویپنجعاملبوزرگشخصویت،9221(وباریک،مونتوجاج)1221مونت)

باشد.شناسیباعملکردمیدهندهرابطهقویوظیفهنشان

بینیعملکردپیشنهادعنوانیکیازمفیدترینابزارهایپیشعاملساختارشخصیتبه2الگوی

(.ایون1229:82معروفاست)مککراوکاستا،7لیبزرگعام2شودکهبهنظریهشخصیتیمی

بوودن،بوودن،پرحورفبودن،فعالپذیری،پرجرفتگرایی)تمایلبهجامعهعاملعبارتنداز:برون2

خویی)سوطحمشخصوهثبواتعواطفیفورددرمقابولرنجوربودن(،روانبودنوخیرخواهپرانرژی

جویی)تمایلبههمکاری،تعارفی(،توافقکنجکاوی،تخیلیوبیپذیری)تمایلبهثباتی(،تجربهبی

بوودن،منودبودن)تمایلبوههودفشناسییاباوجدانبودنبادیگران(،وظیفهرسانیوراحتکمک

شناسوییکویازبوین،ویژگویشخصویتیوظیفوهگوری(.درایونبودنوکنتورلبودن،بابرنامهمصمم

رداست.هایمهماثرگذاربرعملکویژگی

                                                                                                                                        

1. Hogan 
2. Moskowitz & Cote 

3. Witt 

4. Five Big Factor 
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توجهیدرحالعلتتوجهبهعملکردانطباقیبهایندلیلاستکهامروزهفناوریبهمیزانقابل

هایجدید،کونشتغییراستوبرایانطباقکارکنانباشرایطجدید،آنهابایدتجهیزاتوروش

ایونشورایطهایجدیدراپذیراباشوندوخوودرابوامحیطدرحالتغییرویادگیریمستمرمهارت

هوا،اینیوازداردکوهایونسوازمانهایکاریپروژهسازگارکنند.تغییراتفناورانه،غالباًبهسازمان

هوایضوعی نیازمندکارکنانیهستندکوهبوهمیوزانزیوادیبورایکنارآمودنبواوظوای ونقوش

،1324داد،شده،انعطوافداشوتهباشوند)مهوشدهدرمقایسهبامشاغلثابتوخوبتعری تعری 

 (.23ال :

اساس،هدفپژوهشحاضر،پاسخگوییبهاینسؤاالتاستکهآیاوفاداریسازمانی،براین

توانودمویشناسویوظیفوهبرعملکردانطباقیتأثیردارند؟وآیاشناسیوظیفهجاافتادگیسازمانیو

یلنماید؟تأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیراتعد
 

 ادبیات علمي پژوهش
 عملکرد شغلي و عملکرد انطباقي

سوازیشوود.درسوطوحتوانودمفهوومعملکردشغلیافراددرسطوحمختلفیازتخصوصموی

کهبهانجاماثربخش1گستردهوعام،عملکرددارایسهمؤلفهاصلیماست:ال (عملکردوظیفه

،کهبوهرفتارهواوعملکوردفورانقشکارکنوان9ندیوظای شغلیاشارهدارد،ب(عملکردشهرو

بعدیازعملکرداستکهاخیراًموردشناساییقرارگرفتهاست ،3پردازدوج(عملکردانطباقیمی

عنواننتیجهتغییراتسریعدردنیوایکوارونیوازبوهکارکنوانیکوهبواایونمحویطواهمیتآنبه

،الو :1324نقولازمهوداد،،بوه9223رشد)جانسوون،سرعتمنطبقشوند،آشکاتغییر،بهدرحال

،SID،Magiran،Irandocگرفتهدرمنابعمعتبورعلمویهمچوونبراساسجستجوهایانجام (.182

Google ScholarوScience Directاینبعدازعملکرددرکنارمتغیرهاینگرشویوشخصویتی،

هادارد،تواکنوندرایوران،مووردمطالعوهبالندگیسازمانرغمنقشواهمیتیکهدرپویاییوعلی

قرارنگرفتهاست.

                                                                                                                                        

1. task performance 

2 .Citizenshep performance 

3  . Adaptive performance 
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بوا مواجهوه در افوراد هایقابلیت عنوانرابه انطباقی عملکرد (،اصطالح1222)1ونیل هسکث

و کننود.آلوور می تعری  غیرمعمول جدیدو هایموقعیت و کار محل در وجودآمدهبه تغییرات

سوازگاری بوه که است رفتارهایی انطباقیدربرگیرندة عملکرد که هستند قد(،معت1222)9هسکث

بوا رویوارویی نیوز و دیگور تکلیو  بوه یکتکلی  از هاآموخته انتقال تغییرات، با مواجهه در فرد

(،عملکوردانطبواقیراتوانواییوتمایول9223)3بوورمنکنود.موی کموک جدیود شوغلی الزاموات

و کریسوچرنمایود.تغییر،جدیدونامطمئنتعری میسرعتدرحالکنارآمدنباشرایطشغلیبهبه

هاصالحیت فعاالنه هایافزایشفرصت یا نیاز تشخیص عنوانبه را انطباقی (،عملکرد9212)7ویت

و هواصالحیت مؤثر کارگیریوبه بینیپیشقابل یا موجود تغییرات به پاسخ در مناسب رفتارهای و

2وانودنبرگ و الکرموی وارن،-انود.چواربونیهکورد تعریو  کوار محول در سوازگاری هایتوانایی

و اضوطراری هوایموقعیوت مودیریت: شوامل  حیطوه2از انطبواقی هسوتندعملکورد (،معتقد9212)

فردیتشوکیلبین سازگاری و مشکالت،یادگیری خلّاقانه حل کاری، استرس مدیریت غیرمترقبه،

(،عملکوردانطبواقیرا9212نقلازلندیوکنتوه،،به9222)1همچنینپالکوسودنونشدهاست.

هایارویودادهایغیرمنتظوره،مودیریتاسوترسوفشوارهایرفتارمجزا،شاملمدیریتبحران8به

هایاشرایطناپایودار،درمواجههبابالتکلیفیشغلی،حلخالقانهمشکالتومسافل،حفظکارایی

فوردی،پوذیریبوینهواینوظهوور،انطبواقهواویوادگیریاسوتفادهازفنواوریروزرسانیمهوارتبه

تووانبنودیکوردهاسوتوایونتعریو رامویپذیریجسمیطبقوهپذیریفرهنگیوانطباقانطباق

رگرفت.ترینتعری برایاینمتغیردرنظعنوانجامعبه



 وفاداري سازماني

دهودوپایوهواسواسعنواننگرشیکهکارکنانرابهسازمانپیونودموی،به4وفاداریسازمانی

                                                                                                                                        

1 .Hesketh & Neal 

2  . Allwort & Hesketh 

3. Borman  

4  . Krischer & witt 
5 .Charbonnie , ElAkremi & Vandenberghe 

6. Pulakos & Donovan 

7. Organizational Loyalty 
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هوای(.پوژوهش9211:3باشد،تعریو شودهاسوت)خوشونامیومهوداد،تعهدآنهابهسازمانمی

بیشتریبورایحضووردرشدهحاکیازآناستکهکارکنانوفاداربهسازمان،دارایانگیزهانجام

مقدم،کنند)پورعزت،احسانیسازمانهستندونیزبرایرسیدنبهاهدافسازمانی،بیشترتالشمی

برمتعهدبودنبهموفقیتسازمان،اینکارکنانوفاداربهسازمان،عالوه(.1329:41یزدانیوفافز،

ینانتخوابآنهاسوت.چنوینکارکنوانیباوررادارندکهکارکردنبرایسازمانموردنظرشانبهتور

کنند،بلکهدرجستجویاسوتخدامجوایگزیننبوودهوتنهابرایماندندرسازمانبرنامهریزیمینه

طورکلیناشویازدلبسوتگیکنند.وفاداریسازمانیکارکنانبهپیشنهادهاییراکهدارندنیزردمی

رفتارکارکنانوسازماناست)هوییپووهمکواران،کارکنانیاتصورکلیآنانازارتبا،متقابل

عنووانتووانآنرابوه(وموی9211نقولازخوشونامیومهوداد،،بوه1،9221؛بلنگروکولینز9219

،9ایکهبهسازماندارند،تعری کرد)اسکیلدسنوناسولرادراكچندجانبهکارکنانازوابستگی

(،بواموروریبورپیشوینه1322پورورونوادی)گول(.9211:7نقلازخوشنامیومهوداد،،به9222

کننود:هایمربو،بهوفاداری،مشخصهکارکنانوفاداربهسازمانرابهاینشکلبیانمویپژوهش

داشوتنبوهانجوام.تمایول9دادندلبستگیباالبهسازمانحتیدرمواقعسختیودشوواری،.نشان1

هوایدادننگورش.نشوان3(برایدستیابیبهاهدافسوازمانی،3کارهایاضافی)رفتارهایفرانقشی

شودهریزیبودننسبتبهتغییراتسازمانیبرنامه.پذیرنده7مثبتدرروابطخودبادیگرکارکنان،

توردرمقایسهباافرادیکهدارایوفاداریسوازمانیپوایین7تررفتارهایضدتولید.ارتکابکم2و

آنکهیکنگرشیایوکمؤلفوهفکوریمهومدرسوازماننیکارکنانعالوهوفاداریسازماهستند.

دهنودهوفواداریباشود.برخویازرفتارهوایکارکنوانکوهنشواناست،جزءاقداماتبنیادیننیزمی

سازمانیآنهاست)همچونبودونخطورکوارکردن،رعایوتقووانین،پیورویازدسوتورات،حفوظ

کارکنوانتعیوینشودهاسوت،امواآنسازمان(درشرحشوغلهاومراقبتازاموالکیفیتخروجی

اند)همچونتادیروقتکارکردنبرایتکمیلیکدستهازرفتارهاییکهدرشرحشغلذکرنشده

هایسازمانی،ارافوهپیشونهاداتوهایفوقبرنامه،مشارکتدرهمکاریپروژه،شرکتدرفعالیت

                                                                                                                                        

1. Belanger & Collins 
2. Eskildsen & Nussler 

3. Extra-role behaviors 

4. Counterproductive behaviors 
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باشوندموی1هاینانوشتهویاهنجارهوایفرهنویسوازمانیماندندرسازمان(،برمبنایسیاستباقی

(.درتمایزبینوفاداریسازمانیباسایرمفاهیممشترك،بایودبیوان9،9219:121)کوماروشکهار

نمودکهاینمتغیرباتعهدسازمانیمشابهتبیشتریدارد،بااینتفواوتکوهبیشوترینارتبوا،بوین

کوهایتعهودسوازمانیبواوفواداریسوازمانیوجووددارد،درحوالیهومؤلفهتعهدعاطفیازمؤلفوه

تواننودبواوفواداریسوازمانی،مشوابهتیهایتعهدمستمروتعهدهنجاریازنظرمفهومینمویمؤلفه

(.927،ب:1324داشتهباشند)مهداد،



 جاافتادگي سازماني

وت،دومتغیرهمبستهتلقیرغمتعاری مفهومیمتفاجاافتادگیسازمانیوتعهدسازمانیعلی

شوودکوهفوردرابوهسوازمانمتصولصورتنیروییتعریو مویهجاافتادگیسازمانیبشوندومی

وابستگیاحساسیافورادو،جاافتادگیسازمانیهمچنین،.(3،9212:3)ارکوتالوچفرابسازدمی

،دهد)میشولسازماننشانمینهارابهآنهاازارتبا،باسازمان،وفاداریوفداکاریآاحساسقوی

(،جاافتادگیسوازمانی9224توماس،دنیلوفیلدمن).(4،9221:1122هلتم،لی،سابلینسکیوارز

دارد.شاننگهمیاندکهافرادرادرجایگاهفعلیعنوانکلیتیازنیروهاوعواملیتعری کردهرابه

ایاستاست.تناسب،حدوحوزه2فداکاریو2)شایستگی(،ارتباطات5اینعواملشاملتناسب

هوایسوازمانی،هایسازمانوهمچنینعالیقویبواپواداشهایفردبااحتیاجاتونیازکهتوانایی

همخوانیومطابقتداشتهباشد.هرچهاینتطابقوتناسببیشترباشد،افرادنیوزبیشوتربوهسوازمان

شووند(.ارتباطوات،نیوزبیوانگرروابطویخودجاافتادهمیخودپایبندخواهندبود)بیشتردرسازمان

هایدیگردرمحیطکاریدارند)مانندروابطدوستانهویوااستکهافرادبایکدیگرویابافعالیت

هابیشوترباشود،افوراددرسوازماننیوزبیشوترهایشغلی(.هرچهارتباطاتافراددرسازمانوابستگی

                                                                                                                                        

1. Unwritten policies and norms of the organizational culture 

2. Kumar & Shekhar 

3. Erkutlua & Chafrab 
4. Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, & Erez  
5. Fit  

6. Links  

7. Sacrifice  
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خواطربقوایسوازمانهاییاستکهکارکنانبهاری،مجموعهضرروزیانشوند.فداکجاافتادهمی

مثال،تركخدمتداوطلبانهسازمانهنگامبحرانونیازبهتعدیلکارکنوانشوند،برایمتحملمی

ویاحضوردرمحلکارهنگامبیمواریو....درایونشورایطفوردفوداکارمتحمولضورروزیوان

خودراحفظنماید.شودتاسازمانبقایمی



 شناسي وظیفه

عنوان(،به1221)1هایشخصیتیاستکهتوسطمونتوباریکشناسییکیازویژگیوظیفه

شناسوی،ویژگویبودن،تعری شدهاست.وظیفوهبودن،سختکوشیودقیقبودن،مسئولاعتمادقابل

شوناسیواوسیعیاستکههمشاملاطمینانوهمحرکتدرجهوتپیشورفتاسوت.افورادوظیفوه

ختکوشوگرایویدارنودوکارکنوانیسوبودن،پیگیریکارهاوپیشرفتباوجدان،تمایلبهمراقب

کننودوازرفتارهوایموردانتظواردریوکشناسهستند.افرادباوجدانازقوانینپیورویمویوظیفه

(.9،9222موقعیتخاصآگاههستند)هنینی،استافت،پین،برگمن،ماننوکرن


 مباني نظري پژوهش
سوایرکارکنوانکارکنانیکهوفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیباالتریدارند،نسبتبوه

،1324)مهوداد،صورتخاصعملکردانطباقیبهتریخواهندداشوتصورتعام،عملکردوبهبه

هایشخصیتی،یکیازمتغیرهایاثرگذاردهدکهویژگیهایمتعددینشانمیپژوهش(.922ب:

اعتموادبلشناس،قاشناسی،دقیق،وقتبرعملکردشغلیاست.ازآنجاکهافراددارایویژگیوظیفه

ایهستند،درعملکردشوغلیبهتورازسوایرکارکنوانشدههایازپیشتعیینودارایهدفوبرنامه

(.1321:22باشند)خاف الهی،دلخواهواحدی،می

(،ووایوت1323کرموی)وسوامانی بابافیوان،(،1381حجوازیوایروانوی)تحقیقاتمثال،برای

2،چرخووابیونعووامی(9222)7جیانووی،وانوویودنزاهووو(،9221)3ونیوکومووب (،تووایلر9229)
                                                                                                                                        

1. Mount & Barrick 

2. Henning, Stufft, Payne, Bergman, Mannan & Keren 
3. Tyler & Newcombe 

4. Jiang, Wang, & Zhou 

5. Charkhabi  &  Naami 
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انودکوهنشوانداده(9212(،فاطیمواواتویوعواریفین)9217(،جواد،محمودرزاقومظهور)9217)

(9211داردارد.درمطالعوهسواین)شناسیباعملکردرابطهمثبوتومعنویشخصیتیوظیفهویژگی

همنفیوباتركکارداوطلبانهرابطهمثبوتنشوانداد.جاافتادگیسازمانیبامیلبهتركکاررابط

کنندهقویجاافتادگیسازمانیبودنود.بینیگراییپیششناسی،ثباتعاطفیوبرونهمچنینوظیفه

شناسیوجاافتادگیکنندهقویعملکرداست،وظیفهبینیدراینپژوهشجاافتادگیسازمانیپیش

گوردرتوأثیرعنووانتعودیلشناسویبوهردانطباقیاسوت.وظیفوهکنندهقویعملکبینیسازمانیپیش

کند.نتایجپژوهشوایر،میرز،جاافتادگیسازمانیووفاداریسازمانیبرعملکردانطباقیعملمی

گراییشایسوتگیاجتمواعی(نشاندادکهتعاملسهطرفهبینبرون9214)1وسمن،ترولوبیلیکلی

کوههومشایسوتگیداریبواعملکوردانطبواقیرابطوهدارنودوهنگوامیصورتمعنیوجوابتکاربه

تراست.گراییعملکردانطباقی،قویاجنماعیوهمجوابتکاردرسطوحباالییباشند،رابطهبرون

طورکلیاشوکالگرفتهبهگرفتهدرمنابعمتعددمعتبر،نشاندادکهمطالعاتانجامجستجوهایانجام

انودوشوکلدیگورآنکوههموانلکردشهروندیراموردپوژوهشقوراردادهعملکردوظیفهوعم

جهت،روابوطوفواداریسوازمانیوهمینعملکردانطباقیاستموردپژوهشقرارنگرفتهاست،به

عنوانمتغیرسرشوتیدرشناسیبهکنندگیوظیفهعنواننگرشبانقشتعدیلجاافتادگیسازمانیبه

اقیموضوعپژوهشحاضرقرارگرفت.ارتبا،باعملکردانطب

گیورینموودکوهوفواداریتوانچنویننتیجوهبهمرورمبانینظریپژوهش،میبنابراین،باتوجه

عنوانمتغیرشخصویتیبهشناسیوظیفهعنوانمتغیرهاینگرشیوسازمانیوجاافتادگیسازمانیبه

توانندبورعملکوردانطبواقیکارکنوانتوأثیرمثبوتداشوتهوسوبببوروزوافوزایشآنشووندومی

کننودهسوببعنوانمتغیورتعودیلدرکناروفاداریبهسازمانوجاافتادگیسازمانیبهشناسیوظیفه

اساس،مدلمفهومیپژوهشتغییر)افزایش(درسطحومیزانعملکردانطباقیکارکنانشود.براین

هایپژوهشبهشرحزیر،تدوینشدند:طراحیشیدوفرضیه1حاضربهشرحشکل

 



                                                                                                                                        

1. Wihler, Meurs, Wiesmann, Troll, &Blickle 

وظیفه

 شناسی
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 . مدل مفهومي پژوهش1شکل 



 داردارد.وفاداریسازمانیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنی.1

 داردارد.جاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنی.9

 داردارد.شناسیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنیوظیفه.3

 کند.دیلمیتأثیروفاداریسازمانیبرعملکردانطباقیراتعشناسیوظیفه.7

 کند.تأثیرجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیراتعدیلمیشناسیوظیفه.2



 روش
یکویازجامعوهآمواریپوژوهششواملکلیوهکارکنوانبوودهوهمبستگیپژوهشازنوعاین

باشدوتعدادکولکارکنواندردورهزموانیپوژوهشمیاستاناصفهانهایبزرگصنعتیسازمان

(و9224)1ند.براساسجدولحجمنمونهبهحجمجامعهآماریمیچلوجولیبودنفر729حاضر

نفوربورایایونپوژوهشمناسوبتشوخیصدادهشودو912%تعوداد22درسطحاطمینانآمواری

پرسشونامه14آوریتعودادسازجمعروشدردسترسمیانکارکنانتوزیعشدکهپهابهپرسشنامه

پرسشنامهموردتحلیلقرارگرفت.128استفاده،تشخیصدادهشدودرنهایتتعدادغیرقابل



                                                                                                                                        

1. Mitchell & Jolly 

 عملکرد انطباقي

 وفاداري سازماني

 وظیفه شناسي

جاافتادگي سازماني 

 سازماني
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 و روش گردآوري اطالعات  ابزار
1ویرینوروسل-پرسشنامهعملکردانطباقی:برایسنجشعملکردانطباقیازپرسشنامهچربنیر

توا1ایلیکورت)کوامالًمخوالفم درجهخگوییاینپرسشنامهپنج(استفادهشد.مقیاسپاس9219)

(،ساختارعاملیایونپرسشونامه1323(است.حسینیکوکمری،نعامیواللهیاری)2کامالًموافقم 

KMOرابااستفادهازروشتحلیلعاملیبررسیکردندکوهضوریب
وآزموونکرویوتبارتلوت9

آمود.همچنوینچورخشواریمواکسنشواندادکوهتموامیدسوتبوه223/1132و88/2ترتیوببه

سؤاالتآزمونرویعواملباردارندوپایاییاینپرسشنامهرابرحسبآلفوایکرونبواببرابوربوا

23/2اند.درپژوهشحاضر،پایاییپرسشنامهبرحسبآلفایکرونباببرابربواهگزارشنمود82/2

دستآمد.به

3:برایسونجشوفواداریسوازمانیازپرسشونامهکومواروشوکهارپرسشنامهوفاداریسازمانی

هوایاصولیو(،استفادهشد.نامبردگانبوااسوتفادهازروشتحلیولعواملیبوهشویوهمؤلفوه9219)

انود.ایونپرسشونامهبورایچرخشازنوعواریماکس،رواییسوازهایونپرسشونامهراتأییودنمووده

ایترجموهو(وپوسازطویفراینوددومرحلوه1327ومهوداد)باردرایرانتوسطخوشونامیاولین

شناسیصنعتیوسازمانیتأییدواسوتفادهآنتوسطسهمتخصصروان7بازترجمه،روافیمحتوافی

(1تاخیلیکم 2ای)خیلیزیاد درجهشدهاست.برایپاسخگوییبهاینپرسشنامهازمقیاسپنج

(،درپژوهشخودپایاییاینپرسشنامهرابوااسوتفادهاز1327)شود.خوشنامیومهداداستفادهمی

گوزارشنموودهانود.درپوژوهشحاضورپایواییپرسشونامهبرحسوبآلفوای22/2آلفایکرونباب

دستآمد.به24/2کرونباببرابربا

پرسشنامهجاافتادگیسازمانی:برایسنجشجاافتادگیسوازمانیازپرسشونامهمیچول،هلوتمن،

ایگزینه(استفادهشد.برایپاسخگوییبهاینپرسشنامهازطی پنج9221)2ابلینسکیوارزلی،س

بواردرایورانتوسوط(استفادهشدهاست.اینپرسشونامهبورایاولوین1تاخیلیکم 2)خیلیزیاد 

                                                                                                                                        

1. Charbonnier voirin and Roselle 

2. Kaiser-Meyer-Olkin index 
3. Kumar and Shekhar 

4. Content validity 

5. Michel, Holtman, Lee, Sablynski, & Erez 
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طآنتوسوایترجمهوبازترجمه،روافیمحتووافی(،وپسازطیفراینددومرحله1327بحرینیان)

(،در1327بحرینیوان) شناسیصنعتیوسوازمانیتأییودواسوتفادهشودهاسوت.سهمتخصصروان

اسوت.در گوزارشنمووده82/2پژوهشخودپایاییاینپرسشنامهرابااستفادهازآلفایکرونبواب

دستآمد.به2/2پژوهشحاضرپایاییپرسشنامهبرحسبآلفایکرونباببرابربا

شناسیدرپرسشنامهسؤالبعدوظیفه19شناسی،ازشناسی:برایسنجشوظیفهفهپرسشنامهوظی

(اسوتفادهشودهاسوت.1229ساختهشدهتوسطمککراوکاستا)NEOعاملبزرگشخصیت2

-(موی2تاکامالًمووافقم 1ایلیکرت)کامالًمخالفم درجهمقیاسپاسخگوییاینپرسشنامهپنج

طوورگسوتردهموورداسوتفادهقورارهایمتعددداخلیوخارجیبوهپژوهشباشد.اینپرسشنامهدر

مثال،گروسیفرشی،مهریارودهندهروافیباالیاینابزاراست.برایگرفتهاستکههمگینشان

(،براسواسهنجاریوابیایونپرسشونامهدرایوران1382نقلازگروسویفرشوی،،به1382طباطبافی)

84/2شناسووییووافیآنرابرحسووبضوورایبآلفووایکرونبوواببوورایوظیفووهوپا11/2روافوویآنرا

شناسیپرسشنامهبرحسوبآلفوایکرونبوابگزارشنمودهاند.درپژوهشحاضرپایاییبعدوظیفه

دستآمد.به82/2برابربا



 وتحلیل روش تجزيه
ربخوشهایمیوانگینوانحورافمعیواروددراینپژوهشدربخشآمارتوصیفیازشاخص

افوزارهاازنورمآماراستنباطیازضریبهمبستگیورگرسیوناستفادهشدهاست.برایتحلیلداده

SPSSعملآمد.استفادهبه91نسخه

 

 ها يافته
 وضورافب معیوار( انحوراف و )میوانگین هوایتوصویفیهایپوژوهشدربخوششواخصیافته

ارافهشدهاست.(1)پژوهشدرجدول متغیرهای بین همبستگی
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  معیار( انحراف و )میانگین توصیفي هايشاخص . 1 جدول

 پژوهش متغیرهاي بین همبستگي و ضرائب



ف
دي

ر
 

-ابعاد متغیر

 هاي پژوهش
 میانگین

انحراف 

 معیار

وفاداري 

 سازماني

جاافتادگي 

 سازماني

عملکرد 

 انطباقي
 شناسي وظیفه



1
وفاداری

سازمانی
41/2277/92-  

9 
جاافتادگی

 سازمانی
13/7297/12 **2331- 

- 2394** 2399**29/12 1/43عملکردانطباقی3

- 2314**2333** 2331**1/7839/4 شناسیوظیفه7

(21/2p<**)



شناسیشود،وفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهمی مشاهده (1)جدول در کهچنان

(.>21/2pداردارد)انطباقیتأثیرمثبتومعنیبرعملکرد


 بیني عملکرد انطباقي ازطريق وفاداري سازماني، جاافتادگي سازماني . پیش2 جدول

 گام( به شناسي )رگرسیون گام و وظیفه

F    R p t   SE B 
مقدار ثابت و 

 بینمتغیر پیش
 رديف

**71/119 74/2 181/2
221/2 32/1 - 88/3 89/97 مقدارثابت

1 
شناسیوظیفه 21/1 28/2 12/2 42/19 221/2

21/2** p<



شوود،ازمیوانمشاهدهموی(9)کهدرجدولگامچنانبههمچنینبراساستحلیلرگرسیونگام

،>21/2pشناسی)،وظیفهشناسی،فقططییکگاموفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفه
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12/2 βدرصدازواریانساینمتغیرراتبیوین74کنندهعملکردانطباقیبودهوتوانستهبینی(پیش

شناسیکهوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهنماید.بنابراینفرضیهپژوهشمبنیبراین

شودکهفقوططوییوک،بهاینصورتتأییدمیدار(داردبرعملکردانطباقیتأثیرچندگانه)معنی

 کنندهعملکردانطباقیاست.بینیشناسیپیشاموظیفهگ

 
 کنندگي مراتبي براي تعیین نقش تعديل . نتايج تحلیل رگرسیون سلسله3 لجدو

 شناسي در تأثیر وفاداري سازماني بر عملکرد انطباقي وظیفه

ف
دي

ر
 

 بین متغیرهاي پیش

 عملکرد انطباقي

 3مدل  2مدل  1مدل 

   

91/2222/229/2**سازمانیوفاداری1

11/2**14/2**-شناسیوظیفه 9

-13/2*-- شناسیوظیفه×وفاداریسازمانی3

7 R9یاR
9

 274/2 727/2 212/2 

2 FیاF
**41/2 **78/173 

**32/2 

*p< 22/2  **p< 21/2  



عملکوردانطبواقی،شناسیدرتأثیروفاداریسازمانیبرکنندگیوظیفهدرخصوصنقشتعدیل

داربرایشوددرمرحلهاول،وفاداریسازمانیدارایضریبمعنیمشاهدهمی3کهدرجدولچنان

.دردرصدازواریانساینمتغیرراتبییننمایود4/7بینیعملکردانطباقیبودهوتوانستهاستپیش

بینویعملکوردداربرایپیشمعنیدرصدواریانسافزودهم7/72شناسیتوانسته،وظیفهمرحلهدوم

شناسویتوانسوتهوظیفوه×انطباقیپدیدآورد.باالخرهدرمرحلهسومنیوزتعامولوفواداریسوازمانی

ایون،بینویعملکوردانطبواقیپدیودآورد.بنوابرداربورایپویشدرصدواریانسافوزودهممعنوی2/1

کنود.نیبرعملکردانطباقیراتعدیلمیشناسی،تأثیروفاداریسازماشودکهوظیفهگیریمینتیجه

ارافهشدهاست.(1)نتایجتحلیلسادهشیبخطدرنمودار
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 شناسي باال و پايین . نمودار تأثیر وفاداري سازماني بر عملکرد انطباقي در وظیفه1 نمودار



سوازمانیشناسویبواالبواوفواداریشوود،تعامولوظیفوهمشاهدهمی(1)طورکهدرنمودارهمان

داربرایعملکردانطبواقیپدیودآوردودرنتیجوهدرصدواریانسافزودهومعنی2/1توانستهاست

شناسیباالتأثیرافزایشیبرعملکردانطباقیدارد.وظیفه


شناسي در  کنندگي وظیفه مراتبي براي تعیین نقش تعديل . نتايج تحلیل رگرسیون سلسله4 جدول

 طباقيسازماني بر عملکرد انتأثیر جا افتادگي 

ف
دي

 ر

بین متغیرهاي پیش  

 عملکرد انطباقي

1مدل  2مدل   3مدل    

   

94/2** جاافتادگیسازمانی 1  21/2  21/2  

شناسیوظیفه 9  - **12/2  **11/2  

شناسیوظیفه×جاافتادگیسازمانی 3  - - **18/2-  

7 R 9یا R9 242/2  38/2  23/2  

2 F یا F **22/12  **3/132  **91/11  

*p< 22/2  **p< 21/2  
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شناسویدرتوأثیرجاافتوادگیسوازمانیبورکننودگیوظیفوههمچنیندرخصووصنقوشتعودیل

شوددرمرحلوهاول،جاافتوادگیسوازمانیدارایمشاهدهمی7کهدرجدولعملکردانطباقیچنان

درصدازواریانساینمتغیررا2/4بینیعملکردانطباقیبودهوتوانستهداربرایپیشضریبمعنی

داربوورایدرصودواریوانسافووزودهمعنوی38شناسویتوانسووته،وظیفوه.درمرحلووهدومتبیویننمایود

×بینیعملکردانطباقیپدیودآورد.بواالخرهدرمرحلوهسوومنیوزتعامولجاافتوادگیسوازمانیپیش

بینیعملکردانطباقیپدیدآورد.رایپیشداربدرصدواریانسافزودهمعنی3شناسیتوانستهوظیفه

شناسویتوأثیرجاافتوادگیسوازمانیبورعملکوردانطبواقیراشودکهوظیفهگیریمیاین،نتیجهبنابر

ارافهشدهاست.(9).نتایجتحلیلسادهشیبخطدرنمودارکندتعدیلمی



 
 

 شناسي باال و پايین قي در وظیفه. نمودار تأثیر جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطبا2 نمودار



شناسویبواالبواجاافتوادگیسوازمانیشود،تعاملوظیفهمشاهدهمی(9)طورکهدرنمودارهمان

داربورایعملکوردانطبواقیپدیودآوردودرنتیجوهدرصدواریانسافزودهومعنوی3توانستهاست

شناسیباالتأثیرافزایشیبرعملکردانطباقیدارد.وظیفه
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 گیري بحث و نتیجه
کوهوفواداریسوازمانی،جاافتوادگیسوازمانیو داد پوژوهشنشوان ایون از حاصول هواییافتوه

هوایتحلیول.همچنوین،براسواسیافتوهدار(دارنودشناسیبورعملکوردانطبواقیتوأثیر)معنویوظیفه

شناسی،فقططییکوظیفهگام،ازمیانوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیوبهرگرسیونگام

74کنندهعملکردانطباقیبوودهوتوانسوتهاسوتبینی(پیش21/2p<،12/2 βشناسی)،وظیفهگام

شناسویتوانسوتتوأثیروفواداریبوهبراین،وظیفهدرصدازواریانساینمتغیرراتبییننماید.عالوه

-21/2عملکوردانطبواقیراتعودیلکنود)سازمانبرعملکردانطباقیوتأثیرجاافتادگیسازمانیبر

p<بوورتووأثیروفوواداریسووازمانی،گرفتووهپژوهشوویمبنووی(.ازآنجاکووهبراسوواسجسووتجوهایانجووام

شناسیبرعملکردانطباقییافتنشدوازآنجاکهبراساسمبانینظوریجاافتادگیسازمانیووظیفه

جایباشد،بنابراین،دراینقسمتبهدمیشدهدربیانمسئله،عملکردانطباقیشکلیازعملکرارافه

هایپژوهشحاضردرارتبا،اساس،یافتهعملکردانطباقیبرعملکردشغلیتأکیدشدهاست.براین

هوایهوایپوژوهشباتأثیروفاداریسازمانیوجاافتوادگیسوازمانیبورعملکوردانطبواقیبوایافتوه

(،توماس،1327(،بحرینیان)1327نامیومهداد)(،خوش1323پناه)(،همت1322پرورونادی)گل

شناسویبورعملکورد(همخووانینسوبیودرتوأثیروظیفوه9219(،هوییپو)9224دنیلوفیلدمن)

(،باریوک،1323(،سوامانیوکرموی)1381هایحجوازیوایروانوی)هایپژوهشانطباقیبایافته

(،جیانوی،وانویودنزاهوو9221وموب)ونیوک (،توایلر9229(،وایوت)9221مونوتوجواج)

فاطیمواواتویوعواریفین (و9217(،جواد،محمودرزاقومظهور)9217(،چرخابیونعامی)9222)

(،همخوانینسبیدارد.9218(،ساین،شافروسلوارجان)9212)

گورشدلیلداشوتننتوانچنینبیاننمودکهکارکنانوفادار،بههایپژوهشمیدرتبیینیافته

دادندلبستگیباالبهسازمانوپذیرابودنتغییراتسازمانیوبواتوالشدرمثبتبهسازمان،بانشان

شوندوهرقدرکارکنواننسوبتبوهراهرسیدنبهاهدافسازمانی،باعثبهبودعملکردسازمانمی

هانجواموظوای دانندونسبتبوسازمانخودوفادارترباشند،خودرادرگیروعجینباسازمانمی

نحواحسونانجوامتنهاعملکردوظیفوهخوودرابوهمحولهوفراترازآناحساسمسئولیتنمودهونه

توانچنیندهند.بنابراین،میداده،بلکهدربروزعملکردانطباقینیزتالشبیشتریازخودنشانمی

الفعلخویشبرایبقواومانودگاریبیاننمودکهکارکنانوفاداربهسازمانازتمامتوانبالقوهوب
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کنند.همچنیندرتبیوینیافتوهدیگورایونسازماناستفادهوازهیچکوششیدراینزمینهدریغنمی

توانچنینبیاننمودکوهکارکنوانبرتأثیرجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیمیپژوهشمبنی

هایخودونیازهایسازمان،همچنینعالیوقاناییجاافتادهدرسازمان،ازتناسبباالیینسبتبهتو

هایسازمانیبرخوردارند،بهسازمانخودپایبندبودهودرراهتحققاهدافسازمانیخودباپاداش

کنندوهمچنینبرایتحققاهدافسازمانیهمچنینهمراهیوپیشبردتغییراتبیشترهمکاریمی

توانچنینبیانکردکهباهایاینپژوهشمیراین،طبقیافتهباشند.بنابآمادههرگونهفداکاریمی

کند.همچنین،درتبیوینافزایشجاافتادگیسازمانیبینکارکنان،عملکردانطباقیافزایشپیدامی

تووانبیواننموودکوهازآنجاکوهشناسیبرعملکردانطباقیچنوینمویتأثیرویژگیشخصیتیوظیفه

بینویرفتواراسوت،کارکنوانبوایتیزیربنواییواساسویدرپویششناسوییوکمتغیورشخصووظیفه

تروباتوالشوپشوتکارتر،بابرنامهمندتر،مصممتر،هدفشناسیباال،باانگیزشدرونیقویوظیفه

نحوومطلووبوهاووظای محولوهرابوهگیرندتافعالیتکارمیبیشتربودهوتمامتوانخودرابه

قدمهسوتندجووثابتشناس،کمالترانجامدهند.همچنینازآنجاکهافرادوظیفهبهتروکاملهرچه

درمواجههباتغییرات،باانطباقسازندهوفعال،درراهرسیدنبهاهودافوعملکوردموردانتظوارو

کوهموسوکوویتزوکووتگونوهعبوارتی،هموانکنند.بوهحتیفراترازآن،باتغییراتهمراهیمی

دهندکهمخال باصوفاتشخصویتیآنواناند،وقتیمردمرفتاریراانجاممی(،بیاننموده1222)

کننودکوهبواایعملمویگونهکنندودرشرایطمساوی،مردمبهاست،احساسیمنفیراتجربهمی

شناسوظیفه(.بنابراین،افراد9224شانهمسانباشد)التام،هایناشیازصفاتشخصیتیبینیپیش

دانندودرنتیجوه،درشورایطالزماقودامبوهعملکردانطباقیراهمسانباویژگیشخصیتیخودمی

نمایند.رفتاریکهمتناسبباویژگیشخصیتیخودکههمانعملکردانطباقیاست،می

شناسویدرتوأثیروفواداریکننودگیویژگویشخصویتیوظیفوههمچنیندرتبییننقوشتعودیل

عنووانشناسویبوهتوانگفت،ویژگیوظیفوهسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیمی

گیورد،کهدرتعاملباوفواداریسوازمانیوجاافتوادگیسوازمانیقورارموییکمنبعفردیهنگامی

شوتهتأثیریمثبتومضاع برتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیدا

هایقویشناسداراینگرشکهافرادوظیفهعبارتی،هنگامیشود.بهوموجبافزایشعملکردمی

شناسوی،شودتودلیلویژگویشخصویتیوظیفوهوفاداریوجاافتادگینسبتبهسازمانباشند،به
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،کندودرنتیجههرچهشدتونیرومندینگرشافزایشیابدنیرومندینگرشآنهاافزایشپیدامی

(.9229تریازرفتارخواهدبود)بهنرووانک،کنندهقویبینیپیش



 پیشنهادها
برتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکوردبهنتایجپژوهشحاضرمبنیباتوجه

شوودبوااتخواذراهبردهواییازقبیول:طراحوینظوامجوامعهاپیشنهادمویانطباقی،بهمدیرانسازمان

کوارگیریاقوداماتالزمدربیعادالنهعملکرد،طراحیمدیریتجبرانخودمتعادالنوه،بوهارزیا

خصوصاینکوهکارکنوانادراكحمایوتکننودواختصواصمشواغلسوازمانبوهافورادبراسواس

هایهایسازمانیفراهمنمودهتاازاینطریقزمینهشایستگیآنان،زمینهالزمرابرایبهبودنگرش

بووهتووأثیرایبووروزوبهبووودعملکووردانطبوواقیکارکنووانفووراهمنماینوود.همچنووینباتوجووهالزمرابوور

کننودگیشناسیبروفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیوعملکردانطباقیونقوشتعودیلوظیفه

شوودشناسیدرتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،پیشنهادمیوظیفه

ها،درفرایندگوزینشواسوتخدامکارکنوان،بوااسوتفادهازابزارهوایمناسوب،ویژگویسازمانکه

عنوانیکاولویتدرفراینودگوزینشکارکنوانمودنظرقوراردهنودوهمچنوینشناسیرابهوظیفه

شناسی،براساسویژهدرمشاغلحساسومهم،متناسبباویژگیوظیفهکارکنانفعلیخودرا،به

هووا،تحقیووقحاضووردارایجوواکننوود.همچووونسووایرپووژوهشتوحساسوویتمشوواغلجابووهاهمیوو

بایوددولتیاشارهکردکوه-یکسازمانصنعتیدرتوانبهانجامآنهاییاستکهمیمحدودیت

کوهروشپژوهشازنوعهمبسوتگیبوودههامحتا،بودوهابهدیگرسازمانپذیرییافتهدرتعمیم

گیریمحدودیتاستفادهازابزارهایخودسنجی،روشنمونهنمود.ازنتایجعلیتواناستنبا،نمی

هایپوژوهشحاضورومردبودنتماماعضاینمونهازدیگرمحدودیتالوصول(دردسترس)سهل

باشند.می
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