
 شیهای آموزفصلنامه پژوهش در نظام
 131-115، ص 99نامه، تابستان ، ویژه41 دوره

 

 09/90/09تاریخ دریافت: 
 66/90/00تاریخ پذیرش: 
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 ترانه عنایتی

 چکیده
 یلبا فالت شغ یشغل ریمس تیریو مد یسازمان استیرابطه ادراک از س بررسیهدف از پژوهش حاضر  

هدف کاربردی ازنظر گرداوری  ازنظر پژوهشروش  بود ارائه مدل ورمنظبه انیکارکنان دانشگاه فرهنگ
کمی بود. جامعه آماری عبارت بود  هایپژوهشروش در زمره  ازنظرهمبستگی و  نوع از یفیتوص هاداده

 79-79 سالمازندران در  و گلستان و سمنان هایاستان کشور 9 منطقه فرهنگیان از کلیه کارکنان دانشگاه
انتخاب  ایمرحله ایطبقهتصادفی  گیرینمونهنفر به روش  593 بینینازاکه  بودندنفر  225به تعداد 

پرسشنامه ، (5779پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون )شامل  گیریاندازهابزار شدند. 
 بود.( 5772( و پرسشنامه استاندارد فالت شغلی میلیمن )2355استاندارد مدیریت مسیر شغلی آدکال )

 ونیاز رگرس ونیجهت برازش مدل رگرس، رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر متغیرها نیارتباط ب یبررس یبرا
 هاافتهیمحاسبه شد.  یینها پژوهشمدل  یبا استفاده از برازش مدل معادالت ساختار درنهایتو  چندگانه

ت ن با فالت شغلی و ابعاد آن یافبین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آ یمعنادارنشان داد ارتباط مثبت و 
بین مدیریت مسیر شغلی با فالت شغلی و ابعاد آن در بین کارکنان  یمعنادارشد. همچنین ارتباط منفی و 

 زمانهم ورطبه یشغل یرمسیافت شد. همچنین ابعاد ادراک سیاست سازمانی و مدیریت  فرهنگیان دانشگاه
ر فالت شغلی را تبیین کرد و مدل ارتباطی تبیین شده دارای درصدی از متغی 1/90در مدل قابلیت تبیین 

 یفالت زدگ دچار بود. نتایج پژوهش نشان داد هنگامی کارکنان 90/3شاخص نیکویی برازش با مقدار 
 و سازییغن با، لذا. نکنند احساس کار خود در را لذتی و عالقه گونهیچه که شوندمی شغلی زیستی

 و بورس دادن طریق از استادان روحیه فردی توسعه و علمی رتبه ارتقای رایب آموزشی هایدوره توسعه
 کاهش در نقش مهمی توانمی خارج کشور و داخل در بلندمدت و مدتکوتاه آموزشی یهادوره تداوم

 زدگی شغلی داشت فالت

 فالت شغلی، مدیریت مسیر شغلی، ادراک از سیاست سازمانی :های کلیدیواژه
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 مقدمه
دولتی و  هایسازماندر  ناپذیراجتنابداخلی امری طبیعی و  هایسیاستن داشت

 هاتسیاساین  مؤثراستراتژیک و  هایجنبهابعاد و ، اما آشنایی با عمق، خصوصی است
شده  بسیار کم انجام هاییسیاستدر مورد ماهیت و مرزهای چنین  سازییبومبر  تأکیدبا 

 هایسیاستدرک  معنای به شدهادراک سازمانی ت(. سیاس2337، 5است )ویگودا و کوهن
 داریتاولوو غیر  یجزئ هایسیاستاز  هاآندر محیط کار و تمیز  داریتاولواصلی و 

، یاسیس هایفعالیتکه  دهدمیاست. از سوی دیگر تجارب سازمانی و بین سازمانی نشان 
بنابراین این عامل ، براینبنا، دارد وجود تعامالت انسانی و سازمان همة در ذاتی طوربه

 شودمی محسوب هاسازمان تشکیل دهندة عناصر از یکی عنوانبهخواسته یا ناخواسته 
رفتارهای سیاسی غیر مرتبط  . این نوع(5070، زادهحسن و فردییدانا، نژاد شیخی، فانی)

و  منفی آثار که، کندمی ایجاد یافکنتفرقه، نوعی دوگانگی چندگانگی کاری با محیط
 (.5070 ،دارد. )اسماعیلی کارکنان زیانباری بر

 محیط به معنابخشی منظوربه افراد آن در که است فرآیندی اینکه ادراک علم به با

 اینکه کنند ومی اقدام خود حسی هاییافتدر تفسیر و دهیسازمانبه ، خود پیرامون

، 2)رابینز و جاج پذیردنمی صورت هاوارهطرح پرتو در جز محیطی یهامحرک تفسیر
2339) 

. پذیرندمی را عضویت سازمانی خود شخصی نیازهای کردن برآورده منظوربه افراد
(. 5079، یکدیگرند )جزینی زاده مطهری نژاد با ارتباط برقراری از منظور ناگزیر بدین

 فراهم سیاسی رفتار ظهور مساعدی برای شرایط، افراد میان تعامالت اجتماعی، درواقع

 کیفیت کاهش، جاییجابه به است ممکن است رفتار سیاسی آکنده از که . محیطیندکمی

سلسله مشاغلی که (. از طرفی 5070، اهداف بیانجامد )فانی و همکاران تحقق عدم، کار
ی فرد در بلکه مسیر شغل، نباید اتفاقی و تصادفی باشد گیرندمیعهده ه افراد در سازمان ب

دیریت م. گردد ریزیطرحمنطقی درست و بنا به هدفی معین بر اساس  بایستمیسازمان 
مسیر شغلی فرایندی است که از طریق آن برنامه توسعه مسیر شغلی کارکنان در طول 

عملکرد و پتانسیل و ترجیحات ، سازمان طراحی و بر اساس ارزیابی نیازهای سازمان
 .(5072، هرام زادهیوسف زایی پور و ب) گرددمی دهیشکلو  ریزیطرحشخصی افراد 
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 مدیریت هایبرنامه با سایر هماهنگی در شغلی مسیر هایبرنامه است کامیابی بدیهی 

 و فرد نیازهای به رساندنیاری هدف با باید هماهنگی این و سازمان است انسانی منابع
 انتخاب، برای یافتن تنهانهیعنی ، (5079، یابد )حسینی شارون و نسل سراجی ادامه سازمان

 رمنظوبهبلکه ، خاصی وجود دارد که باید رعایت گردد هایروشو  هاراهو انتصاب فرد 
 یدبا اهآنیعنی مشاغل مختلفی که هر یک از  هاآنمسیر شغلی ، ایجاد انگیزه در کارکنان

هم باید بر اساس معیار و برنامه ، گیرنددیگری به عهده  ازعمر کاری خود یکی پس  یط
(. لذا 2359 ،5افراد انتخاب گردد )سونگ و لی هاییمندعالقهو  هااناییتوو با توجه به 

سازمان باید با یک ارزیابی درست و صحیح به شناخت شغلی افراد پرداخته و پیشرفت 
 (.5079، )کاله چیان و رحمتی نیا کندآنان را در این مسیر تسهیل 

ران و نگ کنندمیفکر  کارکنان امروزی بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود
کارمندان اغلب حرفه خود ، خواهندمی ارضاکنندهدرازمدت و ، شغل مطمئن هاآن، هستند

 و اکثر نندکمیویژه برای رسیدن به باالترین سطح در سازمان شروع  یو انتظاراترا با امید 
همیت ا هاپاداشو  هامسئولیت باالترین کسب، قدرت به رسیدن، خود پیشرفت به هاآن
 (.5079، باورسی و باورسی) دهندمی

عود از ص احتمال که رسندمی اینقطه به شغلی ترقی مسیر در کار نیروی وجودینباا 
 آنازپس. در این ناحیه احتمال اندکی وجود دارد که شخص یابدمینردبان ترقی کاهش 

شغلی  (. فالت5075، دارد )علمدارنام  «فالت»یا  «سکون»این ناحیه ، ارتقای مقام یابد
برای  آینده در سازمان مراتبسلسله در حرکت احتمال و فرد است شغلی مسیر در اینقطه
 که کسانی خصوصبه، کنندمی تجربه را شغلی فالت، است. اکثر کارکنان کم بسیار وی

 که فالت ( کسانی5079، شغلی هستند )کاله چیان و رحمتی نیا مسیر در رشد دنبال به

 هاآندر کنار  را نیز گناه و شکست احساس، ناامیدی، استرس، کنندمی جربهت را شغلی
که مجموعه این عوامل عملکرد افراد را در راستای اثربخشی و کارآیی و  خواهند داشت

، مجدد (. مهندسی5079، و همکاران یرکمالیم) دهدمیکاهش  وریبهره درنهایت
، تراساسی همه از و استراتژیک اتحادهای و ادغام، سازمانی ساختار تغییر، یسازکوچک

 ترینمهم ازجمله، کاری هایمحیط رقابت در گرفتن شدت و تکنولوژیک هاییشرفتپ

 گرفته امروزی هایسازمان کارکنان از را پیشرفت و ارتقاء یهافرصتکه  هستند دالیلی

مانند ب باقی پست و جایگاه یک در تریطوالنی صورتبه هاآن اندشده باعش و
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فالت ، هاپژوهش از (. برخی5070، وهمکاران یواحد ؛5071، و همکاران یمددنوروز)
 جوکار ؛5071، صالح اردستانی) اندکرده تعریف شغل تصدی زمانمدت مبنای بر را شغلی

، ازآنپس ارتقا عدم و سال شغل به مدت پنج تصدی، اساس همین (. بر5079، و همکاران
 0شغل به مدت  تصدی، پژوهشگراناکثر  نظر به بنا کهرحالید است؛ یفالت زدگ معرف

 اغلب ازآنجاکه(. 2350، 5جردن و استورالی، شود )میلزفالت شغلی محسوب می 1تا 

سنجش  برای اساسی شاخصی عنوانبه را شغلی مسیر در پیشرفت و ارتقاء، کارکنان
 کلیه غلی توسطش فالت مقوله به توجه ضرورت گیرندمی نظر شغل در در موفقیت

 برای را هاییفرصت، سازمان دارند انتظار کارکنان. است شده ناپذیراجتناب هاسازمان

 هاآن استخدام قابلیت و ایحرفه توسعه برای که هاییفرصت، فراهم کند هاآنیادگیری 

ابطه رو اثربخش باشد. در همین راستا این پژوهش به دنبال بررسی  مفید بسیار آینده در
کارکنان دانشگاه  یفالت شغل با یشغل ریمس تیریو مد یسازمان استیراک از ساد

 .است ارائه مدل منظوربه انیفرهنگ

 روش
. استهمبستگی  نوع از یفیتوص، روش ازنظر و یکاربرد، هدف حاضر ازنظر پژوهش
گردد. جامعه آماری تحلیل می پژوهشرابطه میان متغیرها بر اساس هدف  پژوهشدر این 

 گلستان و سمنان هایاستان کشور 9 منطقه فرهنگیان این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاهدر 
نفر  593نفر بود که  225به تعداد  79-79 سالکه طبق آمار مأخوذه در  استمازندران  و

بر اساس جنسیت و بر اساس فرمول کوکران  یاطبقهتصادفی  گیرینمونهبه روش 
 هایسؤالآوری اطالعات الزم در مورد تحلیل بزار جمعانمونه انتخاب شدند.  عنوانبه

( 5779الف( پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون ) پرسشنامه 0، پژوهش
راحی برداشت و ارتقاء ط هایسیاست، پیشرفت مستمر، که دارای سه بعد رفتار سیاسی

( 2355مسیر شغلی آدکال ) . پرسشنامه استاندارد مدیریتاستگویه  51گردید که دارای 
. پرسشنامه استاندارد فالت شغلی استلیکرت  ایینهگز 1گویه با طیف  9که دارای 
 1طیف  در را زیستی و محتوایی، ساختاری فالت ( که دارای سه بعد5772میلیمن )

. با توجه به اینکه روایی این ابزار توسط دهدمی قرار یموردبررسلیکرت ای ینهگز
ایی برای تعیین پای موردمطالعهدیگر مورد تائید قرار گرفته است در جامعه  پژوهشگران

                                                                                                                                        
1. Mills et al. 



 119 ... مسیر مدیریت و سازمانی سیاست از  ادراک رابطه 

پیشرفت ، 95/3ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رفتار سیاسی عمومی 
، 95/3 سازمانی هایسیاستادراک از ، 99/3 ارتقاپرداخت و  هایسیاست، 99/3 مستمر
 شغلیو مدیریت مسیر  71/3 شغلیفالت ، 92/3 محتواییفالت ، 99/3 ساختاریفالت 

استفاده  SmarPLS و spss افزارنرمدر  آمار از هاداده یزآنال یراستا درشد.  برآورد 72/3
هت برازش ج، از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاشده است. برای بررسی ارتباط بین 

زش مدل معادالت با استفاده از برا درنهایتو  چندگانهمدل رگرسیون از رگرسیون 
 نهایی محاسبه شد. پژوهشساختاری مدل 

 هایافته
درصد زن بودند.  7/99درصد از نمونه زن و  5/02بررسی جمعیت شناختی نشان داد 

 یسانسلدرصد فوق 7/92درصد لیسانس و  9/53؛ یپلمدفوقدرصد  5/9، درصد دیپلم 9/0
 03درصد افراد زیر  9/9. اندداشتهدرصد تحصیالت دکتری  9/01یا دانشجوی دکتری و 

 5/9سال سن داشته.  95درصد باالی  9/29، سال 93الی  05درصد بین  9/99و  سال
سال و  51الی  53 درصد 9/01، سال 53الی  1درصد بین  7/92، سال 1کمتر از  افراد

 اندداشتهسال سابقه  51درصد باالی  0/59

 فالت شغلی و مدیریت مسیر شغلی ابعاد آن سازمانی هایسیاستادراک  وضعیت. بررسی 1جدول 

 انحراف معیار میانگین 
 79/5 20/9 رفتار سیاسی عمومی

 92/9 02/23 پیشرفت مستمر
 15/9 09/59 سیاست پرداخت و ارتقا

 55/7 73/90 سازمانی هایسیاستادراک 
 19/9 92/23 مدیریت مسیر شغلی

 73/0 79/59 فالت ساختاری
 39/9 95/23 فالت محتوا

 90/9 91/09 یفالت شغل

، 29/9مالحظه شد میانگین رفتار سیاسی عمومی  2در جدول  متغیرهادر بررسی 
و نمره کل ادراک از  09/59پرداخت و ارتقا  هایسیاست، 00/23پیشرفت مستمر 

سازمانی  هایسیاستشده است کارکنان ادراک متوسطی از  73/90سازمانی  هایسیاست



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   131

که در رده افراد با  اندهکردکسب  91الی  03درصد سطح نمرات بین  9/15، اندداشته
 هایسیاستادراک  سؤاالته درمجموعدرصد  7/92و  اندشدهادراک متوسط واقع 

. فالت ساختاری اندگرفتهقرار  باالردهکه در  اندکردهکسب  91سازمانی نمرات باالتر از 
بود که در بررسی فالت شغلی در حالت  95/23سطح فالت محتوا  79/59دارای میانگین 
آمد. همچنین نمره مدیریت مسیر شغلی در نمونه دارای  به دست 91/09کلی میانگین 

 داشت 92/23میانگین 

 . همبستگی پیرسون بین ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فالت شغلی2 جدول

 فالت شغلی فالت محتوا فالت ساختاری 
  عمومی رفتار سیاسی

**135/3 **973/3 **952/3 

  پیشرفت مستمر
**939/3 **197/3 **999/3 

  سیاست پرداخت و ارتقا
**909/3 **957/3 **999/3 

  ادراک سیاست سازمانی
**999/3 **999/3 **979/3 

  مدیریت مسیر شغلی
**901/3- **109/3- **929/3- 

دراک سیاست سازمانی و ابعاد بین ا 31/3در سطح خطای  یمعنادارارتباط مثبت و 
شدت ارتباط رفتار سیاسی عمومی  کهیطوربهآن با فالت شغلی و ابعاد آن وجود دارد 

 952/3فالت شغلی در حالت کلی  و با 973/3با فالت محتوا ، 135/3با فالت ساختاری 
رتباط شدت ا کهیطوربهبود  معنادارشد در بعد پیشرفت مستمر نیز ارتباط مثبت و 

 999/3و فالت شغلی  197/3با فالت محتوا ، 939/3یشرفت مستمر با فالت ساختاری پ
 دتشدارد. سیاست پرداخت و ارتقا نیز با فالت ساختاری دارای همبستگی مثبت با 

دارد. شدت  979/3 شدتو با فالت شغلی با  999/3 شدتبا فالت محتوا با ، 999/3
و  999/3با فالت محتوا ، 999/3 ساختاری ارتباط بین ادراک سیاست سازمانی با فالت

بین مدیریت مسیر شغلی و فالت شغلی  یمعناداربود. ارتباط منفی و  979/3فالت شغلی 
با فالت محتوا با شدت ، -901/3شدت ارتباط با فالت ساختاری  و ابعاد آن وجود دارد.

 وجود دارد. -929/3و با فالت شغلی با شدت -109/3
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بین ابعاد ادراک سیاست  گامبهگاماریانس رگرسیون چند متغیره به روش . تحلیل و3جدول 

 سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فالت شغلی

 منبع اثر گام
 مجموع
 مربعات

 درجه آزادی
 میانگین

 مجموع مربعات
 آماره

F 

 مقدار
 احتمال

1 
 رگرسیون

3
 خطا

2 
 رگرسیون

3
 خطا

3 
 رگرسیون

3
 خطا

  3 رگرسیون 4

سیاست  دراکبین ابعاد ا گامبهگامبه روش  چندگانهنتایج تحلیل واریانس رگرسیون 
در  Fگام انجام شد مقدار آماره  9 یدر طسازمانی و مدیرت مسیر شغلی با فالت شغلی 

گام  با درشده است.  معنادار 31/3بوده که در سطح خطای  939/599گام آخر برابر با 
در گام سوم مدیریت مسیر و ، گام دوم سیاست پرداخت و ارتقا، اول پیشرفت مستمر

رم اثر رفتار سیاست عمومی وارد مدل شده که مدل نهایی بین ابعاد در گام چها درنهایت
رایب ض برآوردشد که با  تأییدفالت شغلی  با یرمسادراک سیاست سازمانی و مدیریت 

 :کردزیر تعریف  صورترا بهآن  توانمیمدل رگرسیون 
= فالت شغلی  957/22(+932/3(+ پیشرفت مستمر )979/3سیاست پرداخت و ارتقا )

 -009/3(+ مدیریت مسیر شغلی 905/3سیاست عمومی ) فتارر

 پژوهشمفهومی  ارزیابی مدل هایشاخص برآورد. 4 جدول

 
 انسیوار نیانگیم

 شدهاستخراج

 انسیوار نیانگیم
 شدهاستخراج

آلفای 
 کرونباخ

ضریب 
 تعیین

میزان 
 اشتراک

GOF 

رفتار سیاسی 
 عمومی

90/3 99/3 92/3 19/3 90/3 

 12/3 93/3 97/3 97/3 12/3 رستمپیشرفت م 90/3
های سیاست

 پرداخت و ارتقا
19/3 91/3 99/3 95/3 19/3 
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 انسیوار نیانگیم

 شدهاستخراج

 انسیوار نیانگیم
 شدهاستخراج

آلفای 
 کرونباخ

ضریب 
 تعیین

میزان 
 اشتراک

GOF 

ادراک از سیاست 
 سازمانی

99/3 99/3 99/3 - 99/3 

 92/3 91/3 99/3 99/3 92/3 فالت ساختاری
 99/3 95/3 99/3 99/3 99/3 فالت محتوی
 97/3 95/3 99/3 95/3 97/3 فالت شغلی
ر مدیریت مسی

 شغلی
19/3 99/3 99/3 99/3 19/3 

ارتباطی و میزان  مسیرهایضریب تعیین ، CRضریب ، شدهاستخراجمیانگین واریانس 
در تمامی  cr مرکب پایاییمعیار  با ارزیابی مدلمحاسبه شده است  هاآن هایاشتراک
 که( AVE) شدهمیانگین واریانس استخراجآمده است و نیز  به دست 9/3باالی  متغیرها

محتوا  فالت جزبه هاشاخصدر مدل است در تمام  شدهگرفتهبیانگر میزان اشتراک بکار 
و  یمعناداربا مقادیر  2و  5بوده است. بررسی ترسیمی مدل برازشی در شکل  1/3باالی 

 شده است. ارائهضرایب مشیر 

 

 پژوهش( در مدل نهایی t. مدل پایه با مقادیر تی )1شکل 

تمامی ضرایب  شودمیداده شده است که مالحظه برای مدل نشان  t رمقادی 5در شکل 
 .است 79/5بیشتر از  t زیرا مقادیر آماره است معنادارمدل 
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 پژوهش. ضرایب استاندارد مسیر در مدل نهایی 2شکل 

 کهیطوربهآمده است  2برازشی در شکل مدل  یاستاندارد براضرایب مسیر مقادیر 
با جهت مستقیم  901/3 باک سیاست سازمانی با فالت شغلی برابر شدت ارتباط بین ادرا

با جهت  229/3بوده و شدت ارتباط بین مدیریت مسیر شغلی با فالت شغلی برابر با 
نیز بین ادراک سیاست شغلی با مدیریت مسیر  یمعنادارمنفی بوده است همچنین ارتباط 

اثر میانجی  دهدمیمدل نشان وجود دارد. بررسی  -991/3شغلی با جهت منفی و شدت 
است  یدشدهیتأمدیریت مسیر شغلی در رابطه بین ادراک سیاست سازمانی با فالت شغلی 

 597/3 ابارتباط غیرمستقیم بین ادراک سیاست سازمانی با فالت شغلی برابر  کهیطوربه
مدل برابر  GOFشاخص شده از  ارائهدر راستای بررسی درجه تناسب مدل شده است. 

 است قبولقابلباشد مدل برازشی  0/3این شاخص باالی  چنانچه شده است 90/3 اب
 قرار دارند.در سطح پذیرش  هادادهدر این نیکویی برازش بنابراین 

 گیرینتیجهبحث و 
از پژوهش حاضر نشان داد سطح ادراک سیاست سازمانی و فالت  آمدهدستبهنتایج 

بین اراک  31/3در سطح خطای  یمعنادارقیمی شغلی در حد متوسط بوده و ارتباط مست
از سیاست سازمانی با فالت شغلی وجود داشت و نیز ارتباط بین مدیریت مسیر شغلی 

 بود و جهت آن منفی بود. معناداربا فالت شغلی 
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 نامطلوب سیاسی رفتارهای( به این نتیجه دست یافتند که 5075باقری و همکاران )

، دارد دنبال به سازمان برای نامناسبی نتایج سازمان سیاسی ضایف از کارکنان منفی ادراک و
 احساس، وریبهره کاهش، شغل ترک، شغلی نارضایتی معموالً نامناسب ادراک این

 رابطه همچنین و داشته دنبال به را عصبی فشارهای و انگیزه کاهش، سازمانی ناعدالتی

 ادراک که کارکنانی یعنی، دارد یرتغی برابر در کارکنان هایمقاومت با معناداری مثبت

 دارند بیشتری اکراه تغییر اعمال به نسبت سو یک از، دارند سازمانی سیاست از بیشتری

 .شوندمی بیشتر ناکامی دچار آن قبال در، دیگر سوی از و
 آموزش، سازمان در افراد گماردن، گزینش، کارمندیابی شیوه که داشت توجه باید 

 مسیر بر همگی، سازمان از هاآن اخراج و مقام ارتقای، حقوق و پاداش پرداختن، دادن

، یجهدرنت. شوندمی وی نارضایتی یا رضایت موجب روینازا و گذارندمی اثر فرد شغلی
 این در که هاییگام و دهدمی انجام را شغلی مسیر مدیریت فرایند کارفرما که ایشیوه

 که اییرمنصفانهغ یا منصفانه رفتار به نسبت فرد احساس نوع بر تواندمی، داردیبرم زمینه

 سازمان و فرد روینازابگذارد.  اثر سازمان نهایی عملکرد بر یتدرنها و است شده او با

 شغلی مسیر در شده تعریف مشاغل اثربخش و مؤثر انجام الزامات یکدیگر کمک به باید

 را الزم هایمهارت و دانش دفر مشخص زمانی هایبرهه در که ایگونهبه کنند فراهم را

 سیستمی چنین نشدن تعریف. باشد کرده فراهم مشاغل آن از یک هر انجام و احراز برای

 باقی معینی شغل در خود خدمت مدت تمام در یا فرد یک بپذیریم که است معنا این به

 .نکند پیروی خاصی قاعده از او هایمسئولیت و وظایف تغییر یا و بماند
که ادراک از سیاست  پاکستان نشان دادند( در پژوهشی در 2357اران )شابر و همک

فالت ا ب توانند نقش میانجی در ارتباط بین سازگاری شغلی و محتوای شغلیسازمانی می
فالت  تأثیرای که در عراق انجام داد به در مطالعه( 2357سالم )وجود دارد. زدگی شغلی 

اشتغال ( نشان داد که 2352مارکس ) پژوهشایج شغلی در بیگانگی شغلی اشاره داشت. نت
 هایافتهیشود. همچنین این مقاله با استناد به موقت باعش افزایش امنیت شغلی موقت می

ارد و سیاسی وجود د هایاولویتایمنی و  هایانگیزهکند که ارتباطی بین قبلی بیان می
 در ذاتی طوربه، سیاسی عالیتاین امر در کارکنان موقت و دائمی تفاوت دارد. از طرفی ف

 هاسازمان تشکیل دهندة عناصر از یکی عنوانبه، بنابراین، دارد وجود تعامالت همة

 .شودمی محسوب
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نتیجه گرفت سازمان متشکل از افراد و  توانمی پژوهش هاییافتهبنابراین بر اساس 
 شودمین امر باعش ای مختلف هستند.اهداف و منافع ، هاارزشاست که دارای  هاییگروه

ار اختالف و تعارض و تضاد به وجود آید و رفت، به منابع کمیاب سازمانی یابیدستبر سر 
امروزی از حالت  هایسازمانو در میان کارکنان شکل بگیرد.  هاسازمانسیاسی در درون 

ی کارکنان امروزی بیشتر از گذشته درباره زندگو  اندرسیدهنردبانی به حالت تخت گونگی 
 ارضاکنندهدرازمدت و ، شغل مطمئن هاآن، و نگران هستند کنندمیکاری خود فکر 

ن ویژه برای رسیدن به باالتری یو انتظاراتکارمندان اغلب حرفه خود را با امید ، خواهندمی
 سبک، قدرت به رسیدن، خود پیشرفت به هاآن و اکثر کنندمیسطح در سازمان شروع 

 رقیت مسیر در کار یرویوجود ن. با این دهندمیاهمیت  هاپاداشو  هامسئولیت باالترین
شغلی  فالت. یابدمیصعود از نردبان ترقی کاهش  احتمال که رسندمی اینقطه به شغلی
برای  آینده در سازمان مراتبسلسله در حرکت احتمال و است فرد شغلی مسیر در اینقطه
 هایتالشت و هم تهدیدی برای است. مدیریت مسیر شغلی هم فرص کم بسیار وی

 تواند موجباگر درست و صحیح مدیریت شود می، آیدمی حساببهدر سازمان  کارکنان
مدیریت نادرست آن به کاهش  کهدرحالی، سازمانی گردد وریبهرهافزایش عملکرد و 

 روحیه و عملکرد منتهی خواهد شد.
 قاعدتاًوجود داشت که  گرپژوهشخارج از کنترل  هایمحدودیتدر پژوهش حاضر 

داده  میبه جامعه پژوهش تعم دیبا هامحدودیت نیپژوهش حاضر با در نظر گرفتن ا جینتا
بودن  اتثبیبمانند  متغیرهایدر کنترل  ییناتوانا، هامحدودیت نیا ترینمهم ازجمله شود.

 ودشمیکه موجب  یانیم رانیمافوق در کار مد رانیو مد هایمقامو دخالت  تیریمد
کنند. نکته دوم  یاتیخود را عمل دینو و جد هایایدهو  هابرنامه نتوانند رانیخود مد
را در ارائه خدمت مطلوب بسته نگه  رانیکه دست مد نییپا یو خدمات رفاه هادریافتی

 کنند. یاتیعمل اخود ر هایبرنامهنتوانند  رانیمد دیو شا داردمی
و  یازمانجوسدیران با تقویت و ارتقای کیفیت : که مشودمیدر همین راستا پیشنهاد 

 ینوعبهتا  کنندجدید فراهم  هایایدهایجاد فضای الزم زمینه را برای بروز و ظهور 
 ایمشاهدهشود. تشویق این کارکنان از طریق یادگیری  یسازماندروناستعداد سنجی 

 یسترسازبو  کنندفراهم  کارکنانزمینه را برای ارتقا سایر  تواندمیموفق  کارکنانرفتاری 
 یقتشو با است بهتر امر ایننو فراهم آورند.  هایایدهعملیاتی کردن  آزادانهبرای اجرای 

 آزمودن رمنظوبه هاآن به کافی مجال دادن و نظرات قبیل این بیشتر طرح هرچه به کارکنان
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 جلسات، هفالت زد افراد برایباشد.  همراه هاایده این یآزادانه عملیاتی کردن و
 یکارکنان برای زین و شود برگزار مجرب و متخصص روانشناسان حضور با مشاورهای

مشورت شود شاید زمینه فعالیت بهینه برای  هاآنبا  گیرندمی خدمت ترک به میتصم که
ار قر مورداستفادهدر جایگاه تخصصی خودش  هاآنمهیا نشده باشد و یا استعداد  هاآن

 که شوندمی زیستی یفالت زدگ دچار هنگامی یک سازمان کارکناننگرفته است. 

 هایدوره توسعه و سازییغن با، لذا. نکنند احساس خود کار در را لذتی و عالقه گونهیچه

 و بورس دادن طریق از استادان فردی روحیه توسعه و علمی رتبه ارتقای برای آموزشی
نقش  توانمی کشور خارج و خلدا در بلندمدت و مدتکوتاه آموزشی هایدوره تداوم
 .داشت زدگی فالت کاهش در مهمی

 منابع
(. تبیین نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در رفتارهای شهروندی 5070) اسماعیلی ا.

 .09-55(: 10) 5075س؛ پلی سازمانیتوسعهفصلنامه علمی ترویجی . سازمانی

 فضای سیاسی ادراک بین ارتباط (. بررسی5075) .سم خرم، آیینمیکن، آ نژاد حسنی، ق باقری

 وزارت اجتماعی و فرهنگی معاونت :موردی مطالعه)کارکنان  شغلی رضایت با سازمان

 .522-537(: 52) 9 ؛دولتی مدیریت اندازچشم، (فناوری و تحقیقات، علوم
کت رسکون زدگی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ش تأثیربررسی (. 5079) ا. باورسی، باورسی ر

، هاقتصاد و توسع، نوین در مدیریت هایپژوهش المللیبینچهارمین کنفرانس ، دارویی
 .دبیرخانه دائمی کنفرانس، کشور گرجستان -تفلیس

، رفتار سیاسی در سازمان یریگشکلبر  مؤثرعوامل (. 5079) ح.مطهری نژاد ، جزینی زاده م
مهندسی و فناوری با محوریت ، نوین پژوهشی در علوم هاییافته المللیبینکنفرانس 

 .المللینبمؤسسه فراز اندیشان دانش ، مشهد، یاز محورن یهاپژوهش
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون (. 5079) ص. صادقی، ت امینیم، جوکار ع ا

نامه فصل، ارمحال و بختیاریچه استان وپرورشآموزشزدگی شغلی کارکنان در اداره کل 
 .95-29: (2) 9 ؛دولتی هایسازمانت مدیری

 ،مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان(. 5079) ر. نسل سراجی، حسینی شاوون ا
انجمن علمی آموزش و ، تهران، سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 .توسعه منابع انسانی
ازمانی س تفاوتییبرابطه فالت زدگی شغلی با (. تبیین 5071) سید نقوی م.، صالح اردستانی ع

 .221-255(: 05) 7 ؛مدیریت عمومی هایپژوهشو تمایل خروج از خدمت کارکنان. 
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 ارکنانک رفتگی تحلیل با شغلی پیشرفت مسیر در زدگیسکون بین رابطه(. 5075) .علمدار ا
 دارش رشناسیکا نامهپایان ،کاشان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 .مدیریت دانشکده - نراق واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه

 مهارت کنندهیلتعد اثرات (. بررسی5070) ع. زادهحسن، ح فردییدانا، ف نژاد شیخی، ا ع فانی

 :موردمطالعه سیاسی رفتار و سازمانی سیاست ادراک بین ارتباط در سیاسی اراده و سیاسی
 .225-570 (:5) 59؛ ایران در مدیریت یهاپژوهشایران  آب صنعت

 هایسازمانکارکنان  در شغلی زدگی فالت پدیده (. تبیین5079) .ا ررحمتی نی، م کاله چیان

-523(: 2) 9 ؛حسین )ع( امام جامع دانشگاه امنیتی حفاظتی هایپژوهش فصلنامهامنیتی. 
500. 

اعضای  شغلی در فالت ایجاد بر مؤثر عوامل (.5071) شیرالی ر.، زارع ع، مددنوروزی ع
فصلنامه پژوهش و دولتی ایران.  هایدانشگاه بدنییتترب هایدانشکده علمیهیئت
 .21-57(: 9) 29؛ در آموزش عالی ریزیبرنامه

رابطه فالت شغلی با تمایل به (. 5079) فتحی ا.، بیگی کخلیل، ابراهیمی ص، سممیرکمالی 
فصلنامه مدیریت توسعه و . لی و فرسودگی شغلی کارکناناسترس شغ، ترک خدمت

 .7-5: 09؛ تحول

 در زدگی بر سکون شغلی هایویژگی تأثیر (. بررسی5070) .م، رسولی، ی ،بشیربنائم، .مواحد، 

مدیریت  مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه، انسانی هایسرمایه شغلی پیشرفت مسیر
 .92-21: (90) 22 ؛)بهبود و تحول(

بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت (. 5072) ح. ،بهرام زاده و ،.ح .م، پورف زایی یوس
اولین  ،گلستان استانشغلی و تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی 

حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه( و حماسه  المللیبینکنفرانس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، رودهن، یت و حسابداری(اقتصادی )با رویکردی بر مدیر

 رودهن.
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