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تأثیر وفاداري سازماني و جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي:
نقش تعديلگر وظیفهشناسي
علي مهداد ،حسین حسامقاسمي** ،محمدرضا غفوري
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تاریخدریافت 24/29/14:
تاریخپذیرش 24/11/22:

چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف تعیین نقش تعدیلکنندگی وظیفهشناسی در تأثیر وفاداری سازمانی و
جاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،دریکیازسازمانهایبزرگصنعتیاستاناصفهانانجامگرفت.

پژوهشازنوعهمبستگیوجامعهآماریشاملکلیهکارکنانشرکتمذکوربودهاستکهازمیانآنها
تعداد  912نفر بهروش دردسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ،پرسشنامههای وفاداری
سازمانی کومار و شکهار (  ،)9219جاافتادگی سازمانی میچل و همکاران ( ،)9221بعد وظیفهشناسی از
پرسشنامهپنجعاملبزرگشخصیتیمککراوکاستا()1229وعملکردانطباقیچربنیر -ویرینوروسل
()9219مورداستفادهقرارگرفتند.داده هایحاصلازپرسشنامههابااستفادهازضریبهمبستگیپیرسون،
تحلیلرگرسیونسلسلهمراتبیو گامبهگامتحلیل شد.یافتههانشاندادکهوفاداریسازمانی،جاافتادگی

.عالوهبراین،نتایجتحلیل

شناسیبرعملکردانطباقیتأثیرمثبتومعنیداردارد((p<2/21


سازمانیووظیفه
رگرسیون سلسلهمراتبی نشان داد که وظیفهشناسی ،تأثیر وفاداری سازمانی بر عملکرد انطباقی و تأثیر
جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی را تعدیل میکند ( .(p<2/21همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون
گامنشاندادکهکهازمیانمتغیرهایوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسی،فقططی

گامبه

).براساسیافتههای

کنندهمعنیدارعملکردانطباقیبودهاست (p<2/21

،وظیفهشناسی،پیشبینی

یکگام
گیریکردکهوفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبهعنوانمتغیرهای


توانچنیننتیجه

پژوهشحاضرمی
نگرشی و وظیفهشناسی به عنوان ویژگی مهم شخصیتی بر عملکرد انطباقی تأثیر مثبت دارند و تأثیر
مهمتراست .
وظیفهشناسیدرمقایسهبامتغیرهاینگرشی ،



وفاداریسازمانی؛جاافتادگیسازمانی؛وظیفهشناسی؛عملکردانطباقی 

کلیدواژه:
علمیگروهروانشناسیصنعتیوسازمانی،دانشکدهعلوومتربیتویوروانشناسوی،دانشوگاهآزاداسوالمی


هیئت
.استادیار،عضو
 alimahdad.am@gmail.com

واحداصفهان(خوراسگان)(نویسندهمسئول)
کارشناسیارشدروانشناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان) 

**.

کارشناسیارشدروانشناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان) 

***.
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مقدمه
امروزهاغلبکارکنان،بیشترازگذشتهدربوارهزنودگیکواریخوودفکورمویکننودونگوران
هستند.آنهاحرفهخودراباامیدوانتظاراتیویژهبرایرسیدنبهباالترینسطحدرسوازمانشوروع
می کنندواکثرآنهابهپیشرفتخود،رسیدنبهقدرت،کسوببواالترینمسوئولیتهواوپواداشهوا
دیگر،امروزهکار،جزءجداییناپذیرزندگیانسانهامحسوبمیشودو


عبارت

دهند.به
اهمیتمی
افراد،زمانزیادیازوقتخودرادرسازمانهامیگذرانند.پویاییوتغییر،یکویازویژگویهواو
الزاماتاساسیعصرحاضراست،دراینمیان،سازمانهاییرشدوبقاوماندگاریخواهندداشوت
کووهبتواننوودایوونتغییووراتراپوویشبینووییوواشناسووایینمووودهواقووداماتمناسووبراانجووامدهنوود،
درغیراینصورت،دیریازودازچرخهرقابتیاحیاتخارجخواهندشد.درایونراسوتا،کارکنوان
عنوانباارزشترینسرمایههایسازمان،ازطریقبروزرفتارهاوعملکردانطباقی،نقشویبویبودیل

به
دربقایسازمانخواهندداشت(.خواف الهوی،دلخوواهواحودی.)29:1321،تواکنونتحقیقوات
متعددیدرحوزهعملکردوظیفهوشهروندیکارکنانانجامشدهاست،اماروانشناسانصونعتیو
سازمانیسعیدارندباشناساییاشکالجدیدیازعملکرد،دركعمیوقتوریازمفهوومعملکورد
بهدستآورندودرنتیجهشیوه هاوراهکارهاییرابرایارتقایسطحانواععملکردکارکنانارافوه
دهند(لندیوکنتوه.)48:9212،1درهموینارتبوا،،جانسوون)9223(9الگووییازعملکوردشوغلی
،بهنقل
کارکنانراارافهنمودکهاینالگودرواقع،ادامهپژوهشانجامگرفتهتوسطکمپل 1222(3
ازمهداد)1324،است .
تحقیقاتمتعددنشاندادهاستکهیکیازمهمترینپیشبینویکننودههوایرفتوار،نگورشهوا
میباشند،برایمثال،بُهنرووانک،)9229(7چنینبیانمیکنندکهاساستغییربسیاریازرفتارهوا،

تغییرنگرشاست.دراینارتبا،،پژوهشگرانیچونهوییپوو،پوایوا،چانویگینوی،کیونویو

چونهو،)9219(2خوشنامیومهداد(،)1327همتپنواه(،)1323گولپورورونوادی()1322نشوان
1. Landy & Conte
2. Johnson
3. Campbell
4. Bohner & Wanke
5. Huipoo, PeiWa, Chongking, Keong, & Choonhou
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اندکهوفاداریسازمانیکارکنانبهعنوانیکیازمهمتریننگورشهوایسوازمانی،مهومتورین

داده
عاملاثرگذاربرعملکردکارکناناست .
همچنینیکیدیگرازنگرشهایاثرگذاربرعملکردکارکنان،جاافتادگیسازمانی1است.در
اینزمینهپژوهشهایتوماس،دنیلوفیلودمن)9224(9وبحرینیوان()1327نشواندادهاسوتکوه
جاافتادگیسازمانییکیازعواملمهماثرگذاربرعملکردکارکناناست .
عالوهبراین،پژوهشهانشاندادهاستکهعواملشخصیتی بارفتار،رابطهدارنودومویتواننود

دررابطهنگرشورفتار،نقشتعدیلکنندهایفاکنند.بورایمثوالبُهنورووانوک(،)9229باریوک،

مونتوجاج،)9221(3التام)9224(7وموچینسکی)9219(2نشاندادهاندکهمتغیرهایشخصیتی
رابطهنگرشورفتارراتحتتأثیرقرارمیدهد.ازهنگامیکهمیچل،)1242(1چنینبیاننمودکوه
یاریانجامگرفتهاستکهنشاندهنوده

رفتارفرد،نتیجهتعاملصفاتوموقعیتاست،تحقیقاتبس
رابطهتنگاتنیویژگیهایشخصیتیبانگرشهاورفتارهای مربو،بهکاراست(فاطیما واتیو
عاریفین.)21:9212،4پوژوهش هوادررابطوهبواصوفاتبعودازظهوورالگوویپونجعامولبوزرگ
شخصیتاوجورشدپیدانمود(گلدبرگ.)1912:1222،8الگوویپونجعامولبوزرگشخصویتی
رابطهگستردهپنجویژگیشخصیتیراکهپیشبینیکنندهمفیدانواعنگرشهاورفتارهایمربوو،
).برایناساس،درپژوهش

بهکاراست،ارافهوتوسعهداد(جواد،محمدرزاقومظهر117:9217،2
یکهنقشتعیینکنندهبور

شناسیبهعنوانیکیازمتغیرهایشخصیت

حاضرویژگیشخصیتیوظیفه
عنوانمتغیرتعدیلکنندهدررابطهنگرشورفتار،موردمطالعهقرارگرفتهاست .


رفتارداردبه
شخصیتیبهعنوانمتغیرسرشتی ،یکیازعواملیاسوتکوهارتبوا ،تنگواتنگی بوا

ویژگیهای
ازپیشتعیوینشوده را

عملکرد (رفتار)کارکنان داشته ،بهطوریکه میتواند مسیر رسیدن به اهداف

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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هموارسازد.رابطهویژگیهایشخصیتیباعملکردمربو،بهاستداللهوگان،9227(1بهنقولاز
التام)9224،مبنیبرایناستداللاستکهعملکردکارکنانبرحسبویژگیهایشخصویتیآنوان
تبیینپذیراست.درهمینارتبا،،موسکوویتزوکووت،)1222(9بیواننموودهانودکوهوقتویموردم
رفتاریراانجاممی دهندکهمخال بواصوفاتشخصویتیآنواناسوت،احساسویمنفویراتجربوه
کنند.بنابراین،درشرایطمساوی،مردمبهگونهایعملمیکنندکهبواپویشبینویهوایناشویاز


می
).برایناساس،تعدادی از ویژگیهای شخصویتی

صفاتشخصیتیآنانهمسانباشد(التام9224،
(برایمثال،وظیفوهشناسویوتوافوقجوویی)وبرخویدیگور

تعیینکننده رفتارهایمثبتفرد

خاص،
رنجورخوییوعدمثباتعاطفی)تعیینکننوده رفتارهوایمنفویفورد در سوازمان


مثال،روان

(برای
رانناپوذیری را هموراه
بهطور صحیحومنطقی مدیریت نشوند ،خسارتهوای جبو 
میباشند که اگر 

خواهد داشت(موچینسکی.)9219،شخصیتهرفرد ،نقش مهمی درعملکرد شغلیاش دارد ،زیرا
شخصیت فرد ،انگیزش و نگرش فرد رانسبت به یک شغل وشیوهای که فرد بوه اقتضوافات شوغلی
هایانجامگرفتوهتوسوطباریوکو


).فراتحلیل
پاسخ میدهد،مشخصمیکند(وایت198:9229،3
مونت()1221وباریک،مونتوجاج(،)9221درارتبا،باالگویپنجعاملبوزرگشخصویت،
دهندهرابطهقویوظیفهشناسیباعملکردمیباشد .


نشان
عنوانیکیازمفیدترینابزارهایپیشبینیعملکردپیشنهاد


عاملساختارشخصیتبه
الگوی2
میشودکهبهنظریهشخصیتی2عاملیبزرگ7معروفاست(مککراوکاستا.)82:1229،ایون
2عاملعبارتنداز:برونگرایی(تمایلبهجامعهپذیری،پرجرفتبودن،فعالبوودن،پرحورفبوودن،
پرانرژیبودنوخیرخواهبودن)،روانرنجورخویی(سوطحمشخصوهثبواتعواطفیفورددرمقابول
تعارفی)،توافقجویی(تمایلبههمکاری،


کنجکاوی،تخیلیوبی
ثباتی)،تجربهپذیری(تمایلبه


بی
کمکرسانیوراحتبودنبادیگران)،وظیفهشناسییاباوجدانبودن(تمایلبوههودفمنودبوودن،
مصممبودن،بابرنامهبودنوکنتورلگوری).درایونبوین،ویژگویشخصویتیوظیفوهشناسوییکویاز
ویژگیهایمهماثرگذاربرعملکرداست .
1. Hogan
2. Moskowitz & Cote
3. Witt
4. Five Big Factor
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علتتوجهبهعملکردانطباقیبهایندلیلاستکهامروزهفناوریبهمیزانقابلتوجهیدرحال

تغییراستوبرایانطباقکارکنانباشرایطجدید،آنهابایدتجهیزاتوروشهایجدید،کونش
محیطدرحالتغییرویادگیریمستمرمهارتهایجدیدراپذیراباشوندوخوودرابواایونشورایط
سازگارکنند.تغییراتفناورانه،غالباًبهسازمانهایکاریپروژهاینیوازداردکوهایونسوازمانهوا،
نیازمندکارکنانیهستندکوهبوهمیوزانزیوادیبورایکنارآمودنبواوظوای ونقوشهوایضوعی 
تعری شدهدرمقایسهبامشاغلثابتوخوبتعری شده،انعطوافداشوتهباشوند(مهوداد،1324،
ال .)23:
براین اساس،هدفپژوهشحاضر،پاسخگوییبهاینسؤاالتاستکهآیاوفاداریسازمانی،
جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسیبرعملکردانطباقیتأثیردارند؟وآیاوظیفوهشناسویمویتوانود
تأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیراتعدیلنماید؟ 

ادبیات علمي پژوهش
عملکرد شغلي و عملکرد انطباقي
عملکردشغلیافراددرسطوحمختلفیازتخصوصمویتوانودمفهوومسوازیشوود.درسوطوح
گستردهوعام،عملکرددارایسهمؤلفهاصلیماست:ال )عملکردوظیفه1کهبهانجاماثربخش
وظای شغلیاشارهدارد،ب)عملکردشهروندی،9کهبوهرفتارهواوعملکوردفورانقشکارکنوان
میپردازدوج)عملکردانطباقی ،3بعدیازعملکرداستکهاخیراًموردشناساییقرارگرفتهاست

واهمیتآنبه عنواننتیجهتغییراتسریعدردنیوایکوارونیوازبوهکارکنوانیکوهبواایونمحویط
درحالتغییر،بهسرعتمنطبقشوند،آشکارشد(جانسوون،9223،بوهنقولازمهوداد،1324،الو :
براساسجستجوهایانجامگرفتهدرمنابعمعتبورعلمویهمچوون،Irandoc،Magiran،SID

.)182
Google Scholarو،Science Directاینبعدازعملکرددرکنارمتغیرهاینگرشویوشخصویتی
علیرغمنقشواهمیتیکهدرپویاییوبالندگیسازمانهادارد،تواکنوندرایوران،مووردمطالعوه
قرارنگرفتهاست .
1. task performance
2 .Citizenshep performance
3. Adaptive performance
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رابهعنوان قابلیتهای افوراد در مواجهوه بوا
هسکث ونیل،)1222(1اصطالح عملکرد انطباقی 
بهوجودآمده در محل کار و موقعیتهای جدیدو غیرمعمول تعری
تغییرات 

میکننود.آلوور  و

هسکث،)1222(9معتقد هستند که عملکرد انطباقیدربرگیرندة رفتارهایی است که بوه سوازگاری
آموختهها از یکتکلی

فرد در مواجهه با تغییرات ،انتقال

بوه تکلیو  دیگور و نیوز رویوارویی بوا

الزاموات شوغلی جدیود کموک مویکنود.بوورمن،)9223(3عملکوردانطبواقیراتوانواییوتمایول
سرعتدرحالتغییر،جدیدونامطمئنتعری مینمایود.کریسوچر و


کنارآمدنباشرایطشغلیبه

به
بهعنوان تشخیص نیاز یا فرصتهایافزایش فعاالنه صالحیتها
ویت،)9212(7عملکرد انطباقی را 
وبهکارگیری مؤثر صالحیتهوا و
پیشبینی 
قابل 
و رفتارهای مناسب در پاسخ به تغییرات موجود یا 
تواناییهای سوازگاری در محول کوار تعریو  کوردهانود.چواربونی-وارن ،الکرموی و وانودنبرگ2
(،)9212معتقد هسوتندعملکورد انطبواقی از2حیطوه شوامل :مودیریت موقعیوتهوای اضوطراری و
بینفردیتشوکیل
غیرمترقبه ،مدیریت استرس کاری ،حل خلّاقانه مشکالت،یادگیری و سازگاری 
،بهنقلازلندیوکنتوه،)9212،عملکوردانطبواقیرا
شدهاست.همچنینپالکوسودنون 9222(1
به8رفتارمجزا،شاملمدیریتبحرانهایارویودادهایغیرمنتظوره،مودیریتاسوترسوفشوارهای
شغلی،حلخالقانهمشکالتومسافل،حفظکاراییدرمواجههبابالتکلیفیهایاشرایطناپایودار،
بهروزرسانیمهوارتهواویوادگیریاسوتفادهازفنواوریهواینوظهوور،انطبواقپوذیریبوینفوردی،
پذیریفرهنگیوانطباقپذیریجسمیطبقوهبنودیکوردهاسوتوایونتعریو رامویتووان

انطباق
بهعنوانجامعترینتعری برایاینمتغیردرنظرگرفت .


وفاداري سازماني
وفاداریسازمانی،4بهعنواننگرشیکهکارکنانرابهسازمانپیونودمویدهودوپایوهواسواس

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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تعهدآنهابهسازمانمیباشد،تعریو شودهاسوت(خوشونامیومهوداد.)3:9211،پوژوهشهوای
انجامشدهحاکیازآناستکهکارکنانوفاداربهسازمان،دارایانگیزهبیشتریبورایحضووردر
کنند(پورعزت،احسانیمقدم،

سازمانهستندونیزبرایرسیدنبهاهدافسازمانی،بیشترتالشمی
یزدانیوفافز.)41:1329،کارکنانوفاداربهسازمان،عالوهبرمتعهدبودنبهموفقیتسازمان،این
باوررادارندکهکارکردنبرایسازمانموردنظرشانبهتورینانتخوابآنهاسوت.چنوینکارکنوانی
نهتنهابرایماندندرسازمانبرنامهریزیمیکنند،بلکهدرجستجویاسوتخدامجوایگزیننبوودهو
کنند.وفاداریسازمانیکارکنانبهطورکلیناشویازدلبسوتگی

پیشنهادهاییراکهدارندنیزردمی
کارکنانیاتصورکلیآنانازارتبا،متقابلرفتارکارکنانوسازماناست(هوییپووهمکواران،
9219؛بلنگروکولینز،9221،1بوهنقولازخوشونامیومهوداد)9211،ومویتووانآنرابوهعنووان
ادراكچندجانبهکارکنانازوابستگیایکهبهسازماندارند،تعری کرد(اسکیلدسنوناسولر،9
،9222بهنقلازخوشنامیومهوداد.)7:9211،گولپورورونوادی(،)1322بواموروریبورپیشوینه
پژوهش هایمربو،بهوفاداری،مشخصهکارکنانوفاداربهسازمانرابهاینشکلبیانمویکننود:
.1نشاندادندلبستگیباالبهسازمانحتیدرمواقعسختیودشوواری.9،تمایولداشوتنبوهانجوام
کارهایاضافی(رفتارهایفرانقشی)3برایدستیابیبهاهدافسوازمانی.3،نشواندادننگورشهوای
ریزیشوده
بودننسبتبهتغییراتسازمانیبرنامه 

مثبتدرروابطخودبادیگرکارکنان.7،پذیرنده
و.2ارتکابکمتررفتارهایضدتولید7درمقایسهباافرادیکهدارایوفاداریسوازمانیپوایینتور
نیکارکنانعالوهآنکهیکنگرشیایوکمؤلفوهفکوریمهومدرسوازمان

هستند.وفاداریسازما
است،جزءاقداماتبنیادیننیزمیباشود.برخویازرفتارهوایکارکنوانکوهنشواندهنودهوفواداری

سازمانیآنهاست(همچونبودونخطورکوارکردن،رعایوتقووانین،پیورویازدسوتورات،حفوظ
کیفیتخروجیهاومراقبتازاموالسازمان)درشرحشوغلکارکنوانتعیوینشودهاسوت،امواآن
دستهازرفتارهاییکهدرشرحشغلذکرنشدهاند(همچونتادیروقتکارکردنبرایتکمیلیک

هایفوقبرنامه،مشارکتدرهمکاریهایسازمانی،ارافوهپیشونهاداتو


پروژه،شرکتدرفعالیت
1. Belanger & Collins
2. Eskildsen & Nussler
3. Extra-role behaviors
4. Counterproductive behaviors
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ماندندرسازمان)،برمبنایسیاستهاینانوشتهویاهنجارهوایفرهنویسوازمانی1مویباشوند

باقی
(کوماروشکهار.)121:9219،9درتمایزبینوفاداریسازمانیباسایرمفاهیممشترك،بایودبیوان
نمودکهاینمتغیرباتعهدسازمانیمشابهتبیشتریدارد،بااینتفواوتکوهبیشوترینارتبوا،بوین
مؤلفهتعهدعاطفیازمؤلفوههو ایتعهودسوازمانیبواوفواداریسوازمانیوجووددارد،درحوالیکوه
مؤلفههایتعهدمستمروتعهدهنجاریازنظرمفهومینمویتواننودبواوفواداریسوازمانی،مشوابهتی
داشتهباشند(مهداد،1324،ب .)927:

جاافتادگي سازماني
جاافتادگیسازمانیوتعهدسازمانیعلیرغمتعاری مفهومیمتفاوت،دومتغیرهمبستهتلقی
میشوندوجاافتادگیسازمانیبهصورتنیروییتعریو مویشوودکوهفوردرابوهسوازمانمتصول
میسازد(ارکوتالوچفراب.)3:9212،3همچنین،جاافتادگیسازمانی،وابستگیاحساسیافورادو

سازماننشانمیدهد(میشول،

احساسقویآنهاازارتبا،باسازمان،وفاداریوفداکاریآنهارابه
هلتم،لی،سابلینسکیوارز.)1122:9221،4توماس،دنیلوفیلدمن(،)9224جاافتادگیسوازمانی
شاننگهمیدارد.

رابهعنوانکلیتیازنیروهاوعواملیتعری کردهاندکهافرادرادرجایگاهفعلی
است.تناسب،حدوحوزهایاست

اینعواملشاملتناسب(5شایستگی)،ارتباطات2وفداکاری2
کهتواناییهایفردبااحتیاجاتونیازهایسازمانوهمچنینعالیقویبواپواداشهوایسوازمانی،
همخوانیومطابقتداشتهباشد.هرچهاینتطابقوتناسببیشترباشد،افرادنیوزبیشوتربوهسوازمان
خودپایبندخواهندبود(بیشتردرسازمانخودجاافتادهمیشووند).ارتباطوات،نیوزبیوانگرروابطوی
استکهافرادبایکدیگرویابافعالیت هایدیگردرمحیطکاریدارند(مانندروابطدوستانهویوا

وابستگیهایشغلی).هرچهارتباطاتافراددرسازمانهابیشوترباشود،افوراددرسوازماننیوزبیشوتر

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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جاافتادهمیشوند.فداکاری،مجموعهضرروزیانهاییاستکهکارکنانبهخواطربقوایسوازمان
متحملمیشوند،برای مثال،تركخدمتداوطلبانهسازمانهنگامبحرانونیازبهتعدیلکارکنوان
ویاحضوردرمحلکارهنگامبیمواریو....درایونشورایطفوردفوداکارمتحمولضورروزیوان
میشودتاسازمانبقایخودراحفظنماید .


وظیفهشناسي
)،بهعنوان
وظیفهشناسییکیازویژگیهایشخصیتیاستکهتوسطمونتوباریک 1221(1
بودن،سختکوشیودقیقبودن،تعری شدهاست.وظیفوهشناسوی،ویژگوی


بودن،مسئول
قابلاعتماد
وسیعیاستکههمشاملاطمینانوهمحرکتدرجهوتپیشورفتاسوت.افورادوظیفوهشوناسیوا
باوجدان،تمایلبهمراقببودن،پیگیریکارهاوپیشرفتگرایویدارنودوکارکنوانیسوختکوشو
وظیفهشناسهستند.افرادباوجدانازقوانینپیورویمویکننودوازرفتارهوایموردانتظواردریوک
موقعیتخاصآگاههستند(هنینی،استافت،پین،برگمن،ماننوکرن.)9222،9





مباني نظري پژوهش
کارکنانیکهوفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیباالتریدارند،نسبتبوهسوایرکارکنوان
بهصورتعام،عملکردوبهصورتخاصعملکردانطباقیبهتریخواهندداشوت(مهوداد،1324،
ب.)922:پژوهشهایمتعددینشانمیدهدکهویژگیهایشخصیتی،یکیازمتغیرهایاثرگذار
بلاعتمواد
شناسی،دقیق،وقتشناس،قا 

برعملکردشغلیاست.ازآنجاکهافراددارایویژگیوظیفه
هایازپیشتعیینشدهایهستند،درعملکردشوغلیبهتورازسوایرکارکنوان

ودارایهدفوبرنامه
میباشند(خاف الهی،دلخواهواحدی .)22:1321،
برایمثال،تحقیقاتحجوازیوایروانوی(،)1381بابافیوان ،سوامانیوکرموی(،)1323ووایوت

(،)9229تووایلر ونیوکومووب،)9221(3جیانووی،وانوویودنزاهووو،)9222(7چرخووابیونعووامی2
1. Mount & Barrick
2. Henning, Stufft, Payne, Bergman, Mannan & Keren
3. Tyler & Newcombe
4. Jiang, Wang, & Zhou
5. Charkhabi & Naami
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(،)9217جواد،محمودرزاقومظهور(،)9217فاطیمواواتویوعواریفین()9212نشواندادهانودکوه
ویژگیشخصیتیوظیفهشناسیباعملکردرابطهمثبوتومعنویداردارد.درمطالعوهسواین()9211
جاافتادگیسازمانیبامیلبهتركکاررابط همنفیوباتركکارداوطلبانهرابطهمثبوتنشوانداد.
همچنینوظیفهشناسی،ثباتعاطفیوبرونگراییپیشبینیکنندهقویجاافتادگیسازمانیبودنود.
دراینپژوهشجاافتادگیسازمانیپیشبینیکنندهقویعملکرداست،وظیفهشناسیوجاافتادگی
سازمانیپیشبینیکنندهقویعملکردانطباقیاسوت.وظیفوهشناسویبوهعنووانتعودیلگوردرتوأثیر
جاافتادگیسازمانیووفاداریسازمانیبرعملکردانطباقیعملمیکند.نتایجپژوهشوایر،میرز،
)نشاندادکهتعاملسهطرفهبینبرونگراییشایسوتگیاجتمواعی

وسمن،ترولوبیلیکلی9214(1
صورتمعنیداریبواعملکوردانطبواقیرابطوهدارنودوهنگوامیکوههومشایسوتگی

وجوابتکاربه
اجنماعیوهمجوابتکاردرسطوحباالییباشند،رابطهبرونگراییعملکردانطباقی،قویتراست.

گرفتهبهطورکلیاشوکال


گرفتهدرمنابعمتعددمعتبر،نشاندادکهمطالعاتانجام
جستجوهایانجام
عملکردوظیفهوعملکردشهروندیراموردپوژوهشقوراردادهانودوشوکلدیگورآنکوههموان
عملکردانطباقیاستموردپژوهشقرارنگرفتهاست،بههمینجهت،روابوطوفواداریسوازمانیو
جاافتادگیسازمانیبهعنواننگرشبانقشتعدیلکنندگیوظیفهشناسیبهعنوانمتغیرسرشوتیدر
ارتبا،باعملکردانطباقیموضوعپژوهشحاضرقرارگرفت .
بنابراین،باتوجهبهمرورمبانینظریپژوهش،میتوانچنویننتیجوهگیورینموودکوهوفواداری
سازمانیوجاافتادگیسازمانیبهعنوانمتغیرهاینگرشیووظیفهشناسیبهعنوانمتغیرشخصویتی
می توانندبورعملکوردانطبواقیکارکنوانتوأثیرمثبوتداشوتهوسوبببوروزوافوزایشآنشووندو
درکناروفاداریبهسازمانوجاافتادگیسازمانیبهعنوانمتغیورتعودیلکننودهسوبب

وظیفهشناسی
تغییر(افزایش)درسطحومیزانعملکردانطباقیکارکنانشود.برایناساس،مدلمفهومیپژوهش

حاضربهشرحشکل1طراحیشیدوفرضیههایپژوهشبهشرحزیر،تدوینشدند :



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

34

تأثیر وفاداري سازماني و جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي :نقش تعديلگر وظیفهشناسي


وفاداري سازماني




عملکرد انطباقي



جاافتادگي سازماني



سازماني



وظیفه شناسي



شکل  .1مدل مفهومي پژوهش


وفاداریسازمانیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنیداردارد.

.1
جاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنیداردارد.

.9
شناسیبرعملکردانطباقی،تأثیرمثبتومعنیداردارد.

.3وظیفه
وظیفهشناسیتأثیروفاداریسازمانیبرعملکردانطباقیراتعدیلمیکند.

.7
وظیفهشناسیتأثیرجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیراتعدیلمیکند.

.2


روش
اینپژوهشازنوعهمبستگیبوودهوجامعوهآمواریپوژوهششواملکلیوهکارکنوانیکویاز
سازمانهایبزرگصنعتیاستاناصفهانمیباشدوتعدادکولکارکنواندردورهزموانیپوژوهش
حاضر729نفربود ند.براساسجدولحجمنمونهبهحجمجامعهآماریمیچلوجولی)9224(1و
درسطحاطمینانآمواری%22تعوداد 912نفوربورایایونپوژوهشمناسوبتشوخیصدادهشودو
پرسشنامههابهروشدردسترسمیانکارکنانتوزیعشدکهپسازجمعآوریتعوداد14پرسشونامه
غیرقابلاستفاده،تشخیصدادهشدودرنهایتتعداد128پرسشنامهموردتحلیلقرارگرفت .



1. Mitchell & Jolly
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ابزار و روش گردآوري اطالعات
1

پرسشنامهعملکردانطباقی:برایسنجشعملکردانطباقیازپرسشنامهچربنیر-ویرینوروسل 
()9219استفادهشد.مقیاسپاسخگوییاینپرسشنامهپنجدرجهایلیکورت(کوامالًمخوالفم 1توا
کامالًموافقم )2است.حسینیکوکمری،نعامیواللهیاری(،)1323ساختارعاملیایونپرسشونامه
رابااستفادهازروشتحلیلعاملیبررسیکردندکوهضوریب9KMOوآزموونکرویوتبارتلوت
بهترتیوب2/88و1132/223بوهدسوت آمود.همچنوینچورخشواریمواکسنشواندادکوهتموامی
سؤاالتآزمونرویعواملباردارندوپایاییاینپرسشنامهرابرحسبآلفوایکرونبواببرابوربوا
2/82گزارشنموده اند.درپژوهشحاضر،پایاییپرسشنامهبرحسبآلفایکرونباببرابربوا2/23
بهدستآمد .

3

پرسشنامهوفاداریسازمانی:برایسونجشوفواداریسوازمانیازپرسشونامهکومواروشوکهار 
(،) 9219استفادهشد.نامبردگانبوااسوتفادهازروشتحلیولعواملیبوهشویوهمؤلفوههوایاصولیو
چرخشازنوعواریماکس،رواییسوازهایونپرسشونامهراتأییودنموودهانود.ایونپرسشونامهبورای
اولینباردرایرانتوسطخوشونامیومهوداد()1327وپوسازطویفراینوددومرحلوهایترجموهو
بازترجمه،روافیمحتوافی7آنتوسطسهمتخصصروانشناسیصنعتیوسازمانیتأییدواسوتفاده
شدهاست.برایپاسخگوییبهاینپرسشنامهازمقیاسپنجدرجهای(خیلیزیاد 2تاخیلیکم )1
استفادهمیشود.خوشنامیومهداد(،)1327درپژوهشخودپایاییاینپرسشنامهرابوااسوتفادهاز
آلفایکرونباب 2/22گوزارشنموودهانود.درپوژوهشحاضورپایواییپرسشونامهبرحسوبآلفوای
بهدستآمد .
کرونباببرابربا 2/24
پرسشنامهجاافتادگیسازمانی:برایسنجشجاافتادگیسوازمانیازپرسشونامهمیچول،هلوتمن،
گزینهای
لی،سابلینسکیوارز)9221(2استفادهشد.برایپاسخگوییبهاینپرسشنامهازطی پنج 
(خیلیزیاد 2تاخیلیکم )1استفادهشدهاست.اینپرسشونامهبورایاولوینبواردرایورانتوسوط
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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)،وپسازطیفراینددومرحلهایترجمهوبازترجمه،روافیمحتووافیآنتوسوط

بحرینیان(1327
سهمتخصصروانشناسیصنعتیوسوازمانیتأییودواسوتفادهشودهاسوت .بحرینیوان(،)1327در
پژوهشخودپایاییاینپرسشنامهرابااستفادهازآلفایکرونبواب2/82گوزارشنمووده اسوت.در
بهدستآمد .
پژوهشحاضرپایاییپرسشنامهبرحسبآلفایکرونباببرابربا 2/2
سؤالبعدوظیفهشناسیدرپرسشنامه

پرسشنامهوظیفهشناسی:برایسنجشوظیفهشناسی،از19
2عاملبزرگشخصیتNEOساختهشدهتوسطمککراوکاستا()1229اسوتفادهشودهاسوت.
مقیاسپاسخگوییاینپرسشنامهپنجدرجهایلیکرت(کامالًمخالفم 1تاکامالًمووافقم )2موی-
باشد.اینپرسشنامهدرپژوهشهایمتعددداخلیوخارجیبوهطوورگسوتردهموورداسوتفادهقورار
گرفتهاستکههمگینشاندهندهروافیباالیاینابزاراست.برایمثال،گروسیفرشی،مهریارو
طباطبافی(،1382بهنقلازگروسویفرشوی،)1382،براسواسهنجاریوابیایونپرسشونامهدرایوران
روافوویآنرا2/11وپایووافیآنرابرحسووبضوورایبآلفووایکرونبوواببوورایوظیفووهشناسووی2/84
گزارشنمودهاند.درپژوهشحاضرپایاییبعدوظیفهشناسیپرسشنامهبرحسوبآلفوایکرونبواب

بهدستآمد .
برابربا 2/82


روش تجزيهوتحلیل
دراینپژوهشدربخشآمارتوصیفیازشاخصهایمیوانگینوانحورافمعیوارودربخوش
آماراستنباطیازضریبهمبستگیورگرسیوناستفادهشدهاست.برایتحلیلدادههاازنورمافوزار
استفادهبهعملآمد .

SPSSنسخه91

يافتهها
یافتههایپوژوهشدربخوششواخصهوایتوصویفی (میوانگین و انحوراف معیوار) وضورافب
همبستگی بین متغیرهای پژوهشدرجدول()1ارافهشدهاست .
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جدول  .1شاخصهاي توصیفي (میانگین و انحراف معیار)
و ضرائب همبستگي بین متغیرهاي پژوهش

رديف

ابعاد متغیر-
هاي پژوهش

معیار

سازماني

سازماني

انطباقي

 22/41

 92/77

-

 72/13

12/97

** 2331

-

3

عملکردانطباقی 

43/1

 12/29

**2399

**2394

7

وظیفهشناسی


 78/1

 4/39

**2331

** 2333







1



میانگین

انحراف

وفاداري

جاافتادگي

عملکرد

وفاداری
سازمانی 
جاافتادگی

9

سازمانی











وظیفهشناسي



**2314



-

( **)p<2/21

شود،وفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسی

چنانکه در جدول( )1مشاهده می
انطباقیتأثیرمثبتومعنیداردارد( .)p<2/21

برعملکرد

جدول  .2پیشبیني عملکرد انطباقي ازطريق وفاداري سازماني ،جاافتادگي سازماني
و وظیفهشناسي (رگرسیون گامبهگام)
رديف

مقدار ثابت و
متغیر پیشبین
مقدارثابت 

1

وظیفهشناسی 


B

SE

 3/88  97/89
1/21

2/28

t
2/12

p

 2/221  1/32
19/42

2/221

R

F

 119/71**  2/74  2/181
** p<2/21


بهگامچنانکهدرجدول()9مشاهدهمویشوود،ازمیوان
همچنینبراساستحلیلرگرسیونگام 

،وظیفهشناسی(،p<2/21

وفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسی،فقططییکگام
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)β 2/12پیشبینیکنندهعملکردانطباقیبودهوتوانسته74درصدازواریانساینمتغیرراتبیوین
کهوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسی

نماید.بنابراینفرضیهپژوهشمبنیبراین
برعملکردانطباقیتأثیرچندگانه(معنیدار)دارد،بهاینصورتتأییدمیشودکهفقوططوییوک

اموظیفهشناسیپیشبینیکنندهعملکردانطباقیاست .

گ
جدول  .3نتايج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي براي تعیین نقش تعديلکنندگي
وظیفهشناسي در تأثیر وفاداري سازماني بر عملکرد انطباقي
رديف

عملکرد انطباقي
متغیرهاي پیشبین

مدل 1

مدل 2

مدل 3







1

وفاداریسازمانی 

** 2/91

 2/222

 2/29

9

وظیفهشناسی 


-

** 2/14

** 2/11

3

وظیفهشناسی

وفاداریسازمانی×

-

-

7

RیاR9

2/274

2/727

2

9

**

Fیا F

2/41

**

173/78

*

 -2/13

2/212
**

2/32

**p<2/21

*p<2/22


درخصوصنقشتعدیلکنندگیوظیفهشناسیدرتأثیروفاداریسازمانیبرعملکوردانطبواقی،
شوددرمرحلهاول،وفاداریسازمانیدارایضریبمعنیداربرای

چنانکهدرجدول3مشاهدهمی

پیشبینیعملکردانطباقیبودهوتوانستهاست7/4درصدازواریانساینمتغیرراتبییننمایود.در
معنیداربرایپیشبینویعملکورد
مرحلهدوم،وظیفهشناسیتوانسته72/7درصدواریانسافزودهم 
انطباقیپدیدآورد.باالخرهدرمرحلهسومنیوزتعامولوفواداریسوازمانی×وظیفوهشناسویتوانسوته 
1/2درصدواریانسافوزودهممعنویداربورایپویشبینویعملکوردانطبواقیپدیودآورد.بنوابرایون،
نتیجهگیریمیشودکهوظیفهشناسی،تأثیروفاداریسازمانیبرعملکردانطباقیراتعدیلمیکنود.
نتایجتحلیلسادهشیبخطدرنمودار()1ارافهشدهاست .
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نمودار  .1نمودار تأثیر وفاداري سازماني بر عملکرد انطباقي در وظیفهشناسي باال و پايین


همانطورکهدرنمودار()1مشاهدهمیشوود،تعامولوظیفوهشناسویبواالبواوفواداریسوازمانی
توانستهاست1/2درصدواریانسافزودهومعنیداربرایعملکردانطبواقیپدیودآوردودرنتیجوه
وظیفهشناسیباالتأثیرافزایشیبرعملکردانطباقیدارد .


جدول  .4نتايج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي براي تعیین نقش تعديلکنندگي وظیفهشناسي در
تأثیر جا افتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي
رديف

عملکرد انطباقي
متغیرهاي پیشبین

1

جاافتادگیسازمانی

**2/94

9

وظیفهشناسی


-

**2/12

3

وظیفهشناسی

جاافتادگیسازمانی×

-

-

**-2/18

7

R9یاR9

2/242

2/38

2/23

2

FیاF

**12/22

**132/3

**11/91

مدل 1

مدل 2

مدل 3







2/21

2/21
**2/11

**p<2/21

43

*p<2/22

تأثیر وفاداري سازماني و جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي :نقش تعديلگر وظیفهشناسي

همچنیندرخصووصنقوشتعودیلکننودگیوظیفوهشناسویدرتوأثیرجاافتوادگیسوازمانیبور
عملکردانطباقیچنانکهدرجدول7مشاهدهمیشوددرمرحلوهاول،جاافتوادگیسوازمانیدارای
ضریبمعنیداربرایپیشبینیعملکردانطباقیبودهوتوانسته4/2درصدازواریانساینمتغیررا
تبیویننمایود.درمرحلووهدوم،وظیفوهشناسویتوانسووته38درصودواریوانسافووزودهمعنویداربوورای
پیش بینیعملکردانطباقیپدیودآورد.بواالخرهدرمرحلوهسوومنیوزتعامولجاافتوادگیسوازمانی×

درصدواریانسافزودهمعنیداربرایپیشبینیعملکردانطباقیپدیدآورد.

وظیفهشناسیتوانسته3
بنابراین،نتیجهگیریمیشودکهوظیفه شناسویتوأثیرجاافتوادگیسوازمانیبورعملکوردانطبواقیرا
تعدیلمیکند.نتایجتحلیلسادهشیبخطدرنمودار()9ارافهشدهاست .


نمودار  .2نمودار تأثیر جاافتادگي سازماني بر عملکرد انطباقي در وظیفهشناسي باال و پايین


همانطورکهدرنمودار()9مشاهدهمیشود،تعاملوظیفهشناسویبواالبواجاافتوادگیسوازمانی
توانستهاست3درصدواریانسافزودهومعنویداربورایعملکوردانطبواقیپدیودآوردودرنتیجوه
وظیفهشناسیباالتأثیرافزایشیبرعملکردانطباقیدارد .
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بحث و نتیجهگیري
یافتوههوای حاصول از ایون پوژوهشنشوان داد کوهوفواداریسوازمانی،جاافتوادگیسوازمانیو
وظیفهشناسیبورعملکوردانطبواقیتوأثیر(معنویدار)دارنود.همچنوین،براسواسیافتوههوایتحلیول
رگرسیونگامبهگام،ازمیانوفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیووظیفهشناسی،فقططییک
گام،وظیفهشناسی()β 2/12،p<2/21پیشبینیکنندهعملکردانطباقیبوودهوتوانسوتهاسوت74
درصدازواریانساینمتغیرراتبییننماید.عالوهبراین،وظیفهشناسویتوانسوتتوأثیروفواداریبوه
سازمانبرعملکردانطباقیوتأثیرجاافتادگیسازمانیبرعملکوردانطبواقیراتعودیلکنود(-2/21
<.)pازآنجاکووهبراسوواسجسووتجوهایانجووامگرفتووهپژوهشوویمبنوویبوورتووأثیروفوواداریسووازمانی،
جاافتادگیسازمانیووظیفه شناسیبرعملکردانطباقییافتنشدوازآنجاکهبراساسمبانینظوری
باشد،بنابراین،دراینقسمتبهجای

ارافهشدهدربیانمسئله،عملکردانطباقیشکلیازعملکردمی
اساس،یافتههایپژوهشحاضردرارتبا،


عملکردانطباقیبرعملکردشغلیتأکیدشدهاست.براین
باتأثیروفاداریسازمانیوجاافتوادگیسوازمانیبورعملکوردانطبواقیبوایافتوههوایپوژوهشهوای
)،همتپناه(،)1323خوشنامیومهداد(،)1327بحرینیان(،)1327توماس،

گلپرورونادی(1322
دنیلوفیلدمن(،)9224هوییپو()9219همخووانینسوبیودرتوأثیروظیفوهشناسویبورعملکورد
انطباقیبایافتههایپژوهشهایحجوازیوایروانوی(،)1381سوامانیوکرموی(،)1323باریوک،
مونوتوجواج(،)9221وایوت(،)9229توایلر ونیوکوموب (،)9221جیانوی،وانویودنزاهوو
(،)9222چرخابیونعامی(،)9217جواد،محمودرزاقومظهور()9217و فاطیمواواتویوعواریفین
(،)9212ساین،شافروسلوارجان(،)9218همخوانینسبیدارد .
درتبیینیافتههایپژوهشمیتوانچنینبیاننمودکهکارکنانوفادار،بهدلیلداشوتننگورش
مثبتبهسازمان،بانشان دادندلبستگیباالبهسازمانوپذیرابودنتغییراتسازمانیوبواتوالشدر
راهرسیدنبهاهدافسازمانی،باعثبهبودعملکردسازمانمیشوندوهرقدرکارکنواننسوبتبوه
سازمانخودوفادارترباشند،خودرادرگیروعجینباسازمانمیدانندونسبتبوهانجواموظوای 
محولهوفراترازآناحساسمسئولیتنمودهونهتنهاعملکردوظیفوهخوودرابوهنحواحسونانجوام

داده،بلکهدربروزعملکردانطباقینیزتالشبیشتریازخودنشانمیدهند.بنابراین،میتوانچنین
بیاننمودکهکارکنانوفاداربهسازمانازتمامتوانبالقوهوبالفعلخویشبرایبقواومانودگاری
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سازماناستفادهوازهیچکوششیدراینزمینهدریغنمیکنند.همچنیندرتبیوینیافتوهدیگورایون
پژوهشمبنیبرتأثیرجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیمیتوانچنینبیاننمودکوهکارکنوان
جاافتادهدرسازمان،ازتناسبباالیینسبتبهتواناییهایخودونیازهایسازمان،همچنینعالیوق
خودباپاداش هایسازمانیبرخوردارند،بهسازمانخودپایبندبودهودرراهتحققاهدافسازمانی
همچنینهمراهیوپیشبردتغییراتبیشترهمکاریمیکنندوهمچنینبرایتحققاهدافسازمانی
آمادههرگونهفداکاریمیباشند.بنابراین،طبقیافتههایاینپژوهشمیتوانچنینبیانکردکهبا
افزایشجاافتادگیسازمانیبینکارکنان،عملکردانطباقیافزایشپیدامیکند.همچنین،درتبیوین
تأثیرویژگیشخصیتیوظیفهشناسیبرعملکردانطباقیچنوینمویتووانبیواننموودکوهازآنجاکوه

وظیفهشناسوییوکمتغیورشخصویتیزیربنواییواساسویدرپویشبینویرفتواراسوت،کارکنوانبوا
تر،بابرنامهتروباتوالشوپشوتکار


مندتر،مصمم

تر،هدف

شناسیباال،باانگیزشدرونیقوی
وظیفه
بیشتربودهوتمامتوانخودرابهکارمیگیرندتافعالیتهاووظای محولوهرابوهنحوومطلووبو
جووثابتقدمهسوتند


شناس،کمال

ترانجامدهند.همچنینازآنجاکهافرادوظیفه

بهتروکامل
هرچه
درمواجههباتغییرات،باانطباقسازندهوفعال،درراهرسیدنبهاهودافوعملکوردموردانتظوارو
حتیفراترازآن،باتغییراتهمراهیمیکنند.بوهعبوارتی،هموانگونوهکوهموسوکوویتزوکووت
(،)1222بیاننمودهاند،وقتیمردمرفتاریراانجاممیدهندکهمخال باصوفاتشخصویتیآنوان
گونهایعملمویکننودکوهبوا
کنندودرشرایطمساوی،مردمبه 

است،احساسیمنفیراتجربهمی
وظیفهشناس

هایناشیازصفاتشخصیتیشانهمسانباشد(التام.)9224،بنابراین،افراد

پیشبینی
عملکردانطباقیراهمسانباویژگیشخصیتیخودمیدانندودرنتیجوه،درشورایطالزماقودامبوه
رفتاریکهمتناسبباویژگیشخصیتیخودکههمانعملکردانطباقیاست،مینمایند .
همچنیندرتبییننقوشتعودیلکننودگیویژگویشخصویتیوظیفوهشناسویدرتوأثیروفواداری
سازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیمیتوانگفت،ویژگیوظیفوهشناسویبوهعنووان
یکمنبعفردیهنگامیکهدرتعاملباوفواداریسوازمانیوجاافتوادگیسوازمانیقورارمویگیورد،

تأثیریمثبتومضاع برتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقیداشوته
وموجبافزایشعملکردمیشود.بهعبارتی،هنگامیکهافرادوظیفهشناسداراینگرشهایقوی
وفاداریوجاافتادگینسبتبهسازمانباشند،بهدلیلویژگویشخصویتیوظیفوهشناسوی،شودتو
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نیرومندینگرشآنهاافزایشپیدامیکندودرنتیجههرچهشدتونیرومندینگرشافزایشیابد،
کنندهقویتریازرفتارخواهدبود(بهنرووانک .)9229،

پیش 
بینی



پیشنهادها
باتوجهبهنتایجپژوهشحاضرمبنیبرتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکورد
انطباقی،بهمدیرانسازمانهاپیشنهادموی شوودبوااتخواذراهبردهواییازقبیول:طراحوینظوامجوامع
ارزیابیعادالنهعملکرد،طراحیمدیریتجبرانخودمتعادالنوه،بوهکوارگیریاقوداماتالزمدر
خصوصاینکوهکارکنوانادراكحمایوتکننودواختصواصمشواغلسوازمانبوهافورادبراسواس
شایستگیآنان،زمینهالزمرابرایبهبودنگرشهایسازمانیفراهمنمودهتاازاینطریقزمینههای
الزمرابوور ایبووروزوبهبووودعملکووردانطبوواقیکارکنووانفووراهمنماینوود.همچنووینباتوجووهبووهتووأثیر
وظیفه شناسیبروفاداریسازمانی،جاافتادگیسازمانیوعملکردانطباقیونقوشتعودیلکننودگی
وظیفه شناسیدرتأثیروفاداریسازمانیوجاافتادگیسازمانیبرعملکردانطباقی،پیشنهادمیشوود
کهسازمان ها،درفرایندگوزینشواسوتخدامکارکنوان،بوااسوتفادهازابزارهوایمناسوب،ویژگوی
وظیفهشناسیرابه عنوانیکاولویتدرفراینودگوزینشکارکنوانمودنظرقوراردهنودوهمچنوین
کارکنانفعلیخودرا،بهویژهدرمشاغلحساسومهم،متناسبباویژگیوظیفهشناسی،براساس
اهمی وتوحساسوویتمشوواغلجابووهجوواکننوود.همچووونسووایرپووژوهشهووا،تحقیووقحاضووردارای
محدودیتهاییاستکهمیتوانبهانجامآندریکسازمانصنعتی-دولتیاشارهکردکوهبایود
درتعمیمپذیرییافتههابهدیگرسازمانهامحتا،بودوروشپژوهشازنوعهمبسوتگیبوودهکوه
نمیتواناستنبا،علیازنتایجنمود.محدودیتاستفادهازابزارهایخودسنجی،روشنمونهگیری
ومردبودنتماماعضاینمونهازدیگرمحدودیتهایپوژوهشحاضور

دردسترس(سهلالوصول)
میباشند .
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