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ارزیابی و تبیین پدیده بی تفاوتی سازمانی: 

رهنمودهایی برای سیاست گذاری مدیریت آموزش کشاورزی

جعفر ترک زاده1، قاسم سلیمی2، فروغ سنگی3

1- دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز
2- استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

3-  كارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده
در محافـل مدیریـت و اقتصـاد، اهمّیـت تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و كارآمـد، جهـت توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی 
پذیرفتـه شـده اسـت. مولفـه منابـع انسـانی یكی از مهـم ترین عناصر نظام آموزش كشـاورزی به شـمار مـی رود . هـدف از انجام 
ایـن پژوهـش، ارزیابـی میـزان بی تفاوتـی سـازمانی و مقایسـه ابعـاد آن در سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان فارس بـود. جامعه 
آمـاری ایـن پژوهـش شـامل همـه ی مدیـران و كاركنـان سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان فـارس بـود )N=733(. بـرای گزینـش 
نمونـه از روش نمونه گیـری طبقـه ای نسـبی اسـتفاده شـد و تعداد افـراد نمونه از طریـق فرمول كوكران 251 نفر محاسـبه شـد كه 
بـا احتسـاب نرخ پاسـخ دهی 91 درصدی شـمار 230 پرسشـنامه های تكمیل شـده، مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفـت. داده ها از 
طریـق پرسشـنامه بی تفاوتـی سـازمانی دانایی فـرد و همكاران جمـع آوری گردید. روایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش تحلیل 
گویـه و پایایـی آن محاسـبه شـد و همـه ی بعدهـا از روایـی و پایایـی باالیی برخـوردار بودنـد. یافته هـای پژوهش نشـان دادند كه 
در سـازمان مـورد مطالعـه، بیـن میانگین هـای بعدهـای بی تفاوتـی سـازمانی از دیـدگاه كاركنـان تفـاوت معناداری وجـود دارد و 
از میـان ایـن بعدهـا بیش تریـن میانگیـن متعلـق بـه بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر )2/63( و كم تریـن میانگیـن متعلـق بـه بعد 
بی تفاوتـی نسـبت بـه ارباب رجـوع )1/77( می باشـد. بـه عـالوه از دیـدگاه كاركنـان، در بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر در میـان 
كاركنـان بـا مـدارک تحصیلـی مختلـف تفاوت معنـاداری وجود دارد امـا بین میانگیـن دیگر بعدهـا، در گروه های كاركنـان تفاوت 

معنـاداری وجـود ندارد. 
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مقدمه
پایـدار،  بهـره وری  بـه  در حوزه هـای سـازمانی دسـت یابی 
خالقیـت و نـوآوری در گـرو برخـورداری از مدیریـت و نیـروی 
انسـانی كارآ، اثربخـش، هوشـمند و متعهد اسـت )حقیقت جو 
و ناظـم، 2007(. در واقـع، نیـروی انسـانی هـر سـازمان نقـش 
)شـاه  دارد  برعهـده  رجـوع  اربـاب  رضایـت  جلـب  در  حیاتـی 
و هارشـا، 2011( وجایـگاه انسـان در سـازمان و نـوع نـگاه بـه 
او، سـهم بـه سـزایی در موفقیـت یـا شكسـت سـازمان خواهـد 
داشـت. بـا آغـاز هـزاره ی سـوم، هـر روز نقـش منابـع انسـانی 
پررنگ تـر شـده و اكنـون از آن بـه عنـوان یكـی از عامل هـای 
مهـم كسـب موفقیـت و برتـری رقابتـی پایـدار در سـازمان یـاد 
می شـود )هاشـمی و پورامیـن زاد،1390(. در ایـن راسـتا، در 
ادبیات توسـعه ی منابع انسـانی بـه این عنصر حیاتی سـازمان
تجربـی  بررسـی های  كـه  جایـی  تـا  شـده  ویـژه ای  توجـه   
ارایـه ی  و  كاركنـان  نگرانی هـای  شناسـایی  می دهنـد  نشـان 
سـازوكار هایی بـرای چیرگـی بـر آنهـا از وظایف اصلـی مدیران 
اسـت زیـرا ایـن رفتـار بـه طـور مسـتقیم بـه ارتقـای بهـره وری 
نـوروزی،2011(.  و  فـرد، سـاالریه  )دانایـی  مربـوط می شـود 
هـر  مدیـران  اصلـی  دغدغه هـای  از  یكـی  ایـن،  بـر  افـزون 
سـرمایه های  عنـوان  بـه  كاركنـان  برانگیختـن  سـازمان، 
راهبـردی سـازمان اسـت. در این میـان، بی توجهی سـازمانی 
سـازمان  جسـم  و  روح  بـر  اگـر  كـه  اسـت  جان سـوزی  رفتـار 
چنـگ بینـدازد، سـازمان دچـار عقب ماندگی فكـری و حركتی 
مزمـن خواهـد شـد. یكـی از پیامدهـای بی توجهـی بـه نیروی 
انسـانی، ایجـاد پدیـده ای بـه نـام بی تفاوتـی سـازمانی2 اسـت 

.)1389 سـاالریه،  و  حسـن زاده  )دانایی فـرد، 
بی تفاوتـی در سـازمان، رفتـار فـردی را توصیـف می كند كه 
بـه صورت ماشـینی و بـدون به كار بـردن نبـوغ و خالقیت خود 
دسـتاوردهای سـازمانی را بـدون چـون و چـرا انجـام می دهد. 
در نتیجـه چنیـن پذیـرش دسـتوری ای كـه بـه دور از هـر گونه 
عالقه باشـد، ممكن اسـت در ظاهر باعث حفظ نظم سـازمانی 
و  مسـئولیت ها  پذیـرش  تـالش،  بـه  را  كاركنـان  امـا  شـود، 
افـراد واكنـش  بـر نمی انگیـزد. گاهـی  ابتـكار  یـا نشـان دادن 
خـود را بـه دسـتورها بـه صـورت اعتراض هـا و اعتصاب هـا كـه 
آشـكارترین نـوع بیـان نارضایتـی اسـت، بـروز می دهنـد و گاه 
غیبـت زیـاد كاركنـان بیانگـر ایـن امـر اسـت. ولی آنچه سـبب 
تسـلیم شـدن و بـی تفاوتـی افـراد می شـود، نارضایتـی عمیق 

بـه مـدت طوالنی اسـت )گیـزال، 1378(. ایـن پدیـده هنگامی 
رخ می دهـد كـه كاركنـان نسـبت بـه موفقیـت سـازمان نگرانی 
و دغدغـه زیـادی ندارنـد، تنهـا بـرای آنچـه كـه دریافـت مـی  
بـه  توجهـی  و  نمی شـوند  برانگیختـه  می كننـد،  كار  كننـد، 
فرصت هایـی كـه بـه پیشـرفت سـازمان كمـک می كنـد، نشـان 
نمی دهند)كفـه، 2002(. در واقـع، روح بی تفاوتـی در رفتـار 
پـی  در  و  می گیـرد  آنـان  از  را  تـالش  و  كار  انگیـزه  كاركنـان، 
كاركنـان بی تفـاوت، سـازمان بی تفـاوت شـكل می گیـرد )كفه، 
2003؛ دانایی فـرد و اسـالمی، 1390(. بایـد توجـه داشـت كـه 
سـكوت و دلسـردی كاركنان نسـبت به سرنوشـت و برنامه های 
سـازمان و نبـود درک موثـر بیـن كاركنـان و مدیریت بـه عنوان 
زنـگ خطـری بـرای كاهـش عملكـرد سـازمان در نظـر گرفتـه 
می شـود كـه بـه نوبـه خـود بـه كل جامعـه آسـیب خواهـد زد 
همـكاران،  و  محمـودی  2011؛  همـكاران،  و  )دانایی فـرد 

.)2012
قـرار  توجـه  مـورد  نیـز  روانشناسـی  منظـر  از  پدیـده  ایـن 
از  پـس  شـخص  كـه  را  حالتـی  روانشناسـان  اسـت.  گرفتـه 
را  یـا هدف هـای خـود  امیـد تحقـق هـدف  ناكامـی طوالنـی، 
در یـک وضعیـت خـاص از دسـت می دهـد و می خواهـد كـه از 
واقعیـت و منشـأ ناكامی خـود كناره بگیـرد، تسـلیم، القیدی، 
كنـاره  گرفتـن را بی تفاوتـی می گوینـد. در مبادله هـای كاری، 
ایـن پدیـده ویژگـی افـرادی اسـت كـه بـه كارهـای كسـل كننده 
و تكـراری اشـتغال دارنـد و در محیط كار چنـدان امیدی برای 
بهبـود و پیشـرفت وجود نـدارد )دانایی فرد و اسـالمی، 1390: 

 .)14
از دیـدگاه جامعه شـناختی این پدیده  بیانگر بی احساسـی، 
بد بینـی، بی میلـی و به عبـارت بهتر نوعی افسـردگی اجتماعی 
اسـت. از ایـن رو از دیدگاهـی آسـیب شناسـی بی تفاوتـی در 
جامعـه، بـه عنوان نوعی بیماری اجتماعی شـناخته می شـود؛ 
همان گونـه كـه در نقطـه ی مقابـل آن، هر گونه توجـه و اعتنای 
اسـت.  اجتماعـی  سـالمت  و  پویایـی  نشـانه  اجتماعـی، 
مک لـگان و نـل )1377( بـا ایـن عنـوان كـه بی تفاوتـی نوعـی 
تهدیـد اسـت به مسـاله ی گرایش افـراد به دخالت نداشـتن در 
امـور و پذیـرش مسـئولیت اشـاره كرده اند )محسـنی تبریزی و 
صداقتی فـرد، 1390(. ویلمسـن و كـرن )2003(، بی تفاوتـی 
را نوعـی تردیـد و نبـود پایـداری در ارتبـاط بـا چالـش بـرای 

رسـیدن بـه یـک تصمیـم می داننـد.
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بـا توجـه بـه این كـه بی تفاوتـی سـازمانی مفهومی اسـت كه 
در سـال های اخیر وارد حوزه مدیریت و سـازمان شـده اسـت، 
تعریف هـای محـدودی از ایـن متغیـر موجـود اسـت. رایچـی 
)2010( آن را انحـراف از شـرایط تعادل سـازمانی كه به عنوان 
عامـل زیان بـار پیوسـته، سـقوط تدریجـی و بحـران  اسـتعداد 
در نظـر گرفتـه اسـت. در واقـع بی تفاوتـی نتیجـه ی شكسـت 
خـاص  شـرایط  در  هدف هـا  بـه  دسـت یابی  در  فـرد  پیوسـته 
 .)2006 )رضاییـان،  اسـت  شكسـت  دربـاره ی  او  احسـاس  و 
سـازمانی  بی تفاوتـی  كـه  می كننـد  اشـاره  كاپـالن  و  سـادوک 
و  عالقـه  نبـود  عاطفـه،  و  درونـی  احسـاس  بـدون  شـرایطی 
درگیـری احساسـی نسـبت بـه محیـط اسـت )نصر اصفهانـی و 

 .)2013 همـكاران، 
میشل )1988( و كانیستن )1985(، بی تفاوتی سازمانی را 
به عنوان یک حس ذهنی و عینی از جدایی بین فرد و جامعه 
خانواده  سیاست،  مانند  اجتماعی  ساختار های  و  )موسسه ها 
و دین( تعریف می كنند )جهانشاهی، 2009(. بیرد )2008(، 
مشخصات فرد بی تفاوت را در نشانه های رفتاری و عملكردی 
خالصه می كند. نشانه های رفتاری به نشانه هایی كه در رفتار 
كلی افراد قابل مشاهده است، مانند نبود احترام به قانون های 
امكانات  و  منبع ها  رفتن  هدر  هدف ها،  مقررات،  سازمانی، 
دارد.  اشاره  سازمان  به  دلبستگی  نبود  احساس  و  سازمانی 
عملكرد  در  كه  نشانه هایی  به  عملكردی  نشانه های  برابر  در 
مشاهده  قابل  ارباب رجوع  با  رفتارشان  و  وظایف  كاركنان، 

است، اشاره می كند. 
وجـود  مدیریـت  ادبیـات  در  چنـدی  تجربـی  بررسـی های 
بی تفاوتـی  ظهـور  و  بـروز  بـر  موثـر  عامل هـای  بـه  كـه  دارنـد 
هـای  نتیجـه  مثـال،  طـور  بـه  كرده انـد.  اشـاره  سـازمانی 
پژوهـش نصر اصفهانـی و همـكاران )2013(، نشـان می دهـد 
شـخصی  و  انگیزشـی  مدیریتـی،  سـاختاری،  عامل هـای  كـه 
در  و  اسـت  سـازمانی  بی تفاوتـی  بـر  موثـر  اصلـی  عامل هـای 
در  دیوانسـاالری،  سـاختاری،  عامـل  مهم تریـن  میـان  ایـن 
انگیزشـی؛  عامل هـای  در  تبعیـض،  مدیریتـی؛  عامل هـای 
حقـوق و دسـتمزد كـم و در عامل هـای فـردی؛ نـا آگاهـی در 
نشـانه هایی  هم چنیـن  می باشـد.  فـردی  توانایی هـای  مـورد 
از ارتبـاط ایـن متغیـر بـا دیگر متغیرهـای سـازمانی در ادبیات 
مدیریـت بـه چشـم می خورنـد، بـه طـور مثـال، مال عباسـی، 
رضایی منـش و صالحی صداقیانـی )2013( در پژوهـش خـود 

بیـن  معنـاداری  ارتبـاط  كـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه 
تعهـد سـازمانی و بی تفاوتـی سـازمانی وجـود دارد و ارتبـاط 
معنـاداری بیـن هـوش هیجانـی و بی تفاوتـی سـازمانی وجـود 
دارد. افـزون بـر آن یافته هـای پژوهش دانایی فـرد و همكاران 
)2011(، نشـان دادنـد كـه رابطـه ی منفـی و معنـاداری بیـن 
بی تفاوتـی سـازمانی و تعهـد سـازمانی و بی تفاوتـی سـازمانی 

و هویـت سـازمانی وجـود دارد. 
خدمـت  تـرک  بـه  گرایـش  و  سـازمانی  بی تفاوتـی  بیـن  و 
 )1381( طباییـان  دارد.  وجـود  معنـاداری  و  مثبـت  ارتبـاط 
در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه علـت بی تفاوتـی 
مدیـران  دسـتورهای  تحمیـل  آموزشـگاه ها،  در  آمـوزگاران 
همچنیـن،  اسـت.  بـوده  تدریـس  مهارت هـای  زمینـه ی  در 
رسـتمی نیا )1379(، بـا بررسـی كاركنـان در دانشـگاه تربیـت 
بی تفاوتـی  احسـاس  آشـكار  بـروز  متوجـه  تهـران  مـدرس 
پژوهـش  ایـن  در  شـد.  افـراد  صحبت هـای  و  عملكردهـا  در 
مشـخص شـد كـه ایـن حـس بـه تدریـج رو بـه افزایش اسـت و 
تاثیـر آن چـه در روحیـه ی كاركنـان و چـه در بازدهـی عملكرد 

اسـت.  قابـل مشـاهده 
باورنـد  ایـن  بـر   )1997( پایـل  و  گارتـرل  زمینـه  ایـن  در 
بـه احتمـال  یـا كاهـش پـاداش،  بـرای حـذف  كـه مسـئولیت 
منجـر بـه بی تفاوتـی بیشـتر می شـود تـا جایـی كـه گزینـش و 
مسـئولیت شـخصی بـرای پیامدهـای منفـی می توانـد موجب 
بـاال رفتـن حـس بی طرفـی در افـراد شـود. دیویسـون و بینگ 
)2008(، در پژوهـش خـود در مـورد تاثیـر بی تفاوتـی افـراد بر 
ارزیابـی عدالـت چنیـن بیـان می كننـد كـه افـراد ممكن اسـت 
زمینـه ی بی تفاوتـی نسـبت بـه عدالـت پاداش هـا را در خـود 
داشـته باشـند. فـرض آن دو بـر ایـن بـوده كـه نبـودن حس بی 
طرفـی یـا بـه تعبیری نبـود تمركـز بر مشـاركت و پیامدهـا و در 
نتیجـه نبـودن تمركـز بر عدالـت و درسـتی پاداش هـا می تواند 

بـا مفهـوم بی تفاوتـی هماهنـگ و همسـو باشـد.
نیـروی  بهـره وری  نبـود  نشـانه های  از  یكـی  كـه  آنجـا  از 
انسـانی، بی تفاوتی كاركنان نسـبت به سـازمان است پرداختن 
بـه ایـن پدیـده و بررسـی آن در سـازمان دارای اهمیت اسـت. 
كـه  اسـت  سـازمان  در  زیان بـار  عاملـی  سـازمانی  بی تفاوتـی 
نتیجـه ی آن ركـود و زوال نهایـی سـازمانی اسـت. ایـن پدیـده 
نشـان دهنده ی چالش هـای چنـدی در سـازمان ها و در میـان 
مدیـران اسـت كـه بایـد بـه پیامد هـای زیان بـار آن پرداخـت 
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كاركنـان   .)2008 بیـرد،  2013؛  همـكاران،  و  )نصر اصفهانـی 
دارنـد؛  زندگـی  و  كار  بـه  نسـبت  منفـی  رویكـردی  بی تفـاوت 
آنـان بـا كاهـش رضایـت شـغلی و افزایـش نـرخ غیبـت روبـه رو 

 .)1998 )رابینـز،  می شـوند 
كاركنان بی تفاوت هیچ برتری رقابتی برای سازمان فراهم 
نمی كنند و هزینه های سازمانی را افزایش می دهند. هم چنین 
به  انگیزه ای نسبت  افراد بی تفاوت احساس می كنند كه هیچ 
رو،  این  از   .)2009 )لندر،  ندارند  سازمان  هدف های  تحقق 
اگرچه بررسی های پراكنده ای در زمینه ی بی تفاوتی سازمانی 
این  اندازه گیری  به  كامل  به طور  اما، هنوز  انجام شده است، 
بسیار  زمینه  این  در  پژوهش ها  و  است  نشده  پرداخته  متغیر 
ابعاد  و  بی تفاوتی  كه  این  به  توجه  با  بنابراین  است.  محدود 
مدیران  برای  مهم  بسیار  مساله  یک  كاركنان  میان  در  آن 
آن  به  ای  گسترده  طور  به  باید  است،  سازمانی  مسئوالن  و 
ارزیابی  پژوهش،  این  اجرای  از  هدف  بنابراین  پرداخت. 
میزان بی تفاوتی سازمانی و مقایسه ابعاد آن در سازمان جهاد 

كشاورزی استان فارس است. 

روش شناسی
ایـن پژوهـش از لحاظ هـدف، جـزو پژوهش هـای كاربردی 
و از نظـر روش، توصیفـی- تحلیلـی می باشـد. جامعـه آمـاری 
ایـن پژوهش شـامل همـه ی مدیـران و كاركنان سـازمان جهاد 
بـرای  كـه  بـود  نفـر   733 شـمار  بـه  فـارس  اسـتان  كشـاورزی 
گزینـش نمونـه از روش نمونه گیـری طبقـه ای نسـبی اسـتفاده 
شـد و شـمار افـراد نمونـه با محاسـبه فرمـول كوكـران 251 نفر 
تعییـن شـد. به منظور گـردآوری داده هـا از نمونـه پژوهش، از 
روش میدانـی اسـتفاده شـد و از ایـن میـان، 230 پرسشـنامه 
محاسـبه   %91 پرسشـنامه  بازگشـت  نسـبت  و  شـد  تكمیـل 
بـا اسـتفاده از  شـد. داده هـای بی تفاوتـی سـازمانی كاركنـان 
دانایی فـرد، حسـن زاده و  بی تفاوتـی سـازمانی  پرسشـنامه  ی 
سـاالریه )1389(، گـرد آوری شـد. ایـن پرسشـنامه در قالـب 
مقیـاس لیكـرت و دارای 33 پرسـش، مشـتمل بـر پنـچ بعـد 
نسـبت  بی تفاوتـی  گویـه(،  مدیـر)10  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی 
بـه سـازمان)6 گویـه(، بی تفاوتـی نسـبت بـه اربـاب رجـوع)6 
بی تفاوتـی  و  گویـه(  همـكار)4  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  گویـه(، 

نسـبت بـه كار)7 گویـه( می باشـد. 
از  اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه   ایـن  ابعـاد  از  یـک  هـر  روایـی 

بـا  گویه هـا  بیـن  همبسـتگی  )محاسـبه  گویـه  تحلیـل  روش 
نمـره كل زیرمقیـاس( محاسـبه شـد كـه طبـق جـدول شـماره 
1 ایـن پرسشـنامه  از روایـی باالیـی برخـوردار بـود. همچنیـن 
بـه منظـور سـنجش پایایـی هـر یـك از ابعـاد ایـن پرسشـنامه  
از روش آلفـای كرونبـاخ اسـتفاده گردیـد كـه مطابـق بـا جدول 

شـماره 1 همـه ابعـاد از پایایـی باالیـی برخـوردار بودنـد.

یافته ها
مـورد  سـازمان  در  سـازمانی  تفاوتـی  بـی  كلـی  میانگیـن 
پژوهـش 2/24 ) از 5( مـی باشـد و نشـان دهنـده آن اسـت كـه 
میـزان بـی تفاوتـی در بیـن كاركنـان در حـد كـم بـوده و ایـن 
امـری مطلـوب بـرای سـازمان بـه شـمار مـی رود. بیش تریـن 
میانگیـن متعلـق بـه بعـد بی تفاوتی نسـبت بـه مدیـر )2/63( و 
كم تریـن میانگیـن متعلـق بـه بعد بـی تفاوتی نسـبت بـه ارباب 

رجـوع )1/77( مـی باشـد. 

بی تفاوتی  میانگین  كه  داد  نشان  نمونه ای  تک   t آزمون 
 3( متوسط  سطح  از  و  باالتر   )Q1  =  2( كم  سطح  از  سازمانی 
در  آمده  دست  به   t مقدار  پایه  بر  كه  می باشد  پایین تر   )Q2=

پایه  بر  مطالعه  مورد  كاركنان  و  مدیران  توزیع  جدول2-  
بعدهای بی تفاوتی سازمانی

بعد

مدیر
سازمان

ارباب رجوع
همكار

كار

فراوانی

230
229
229
229
229

انحراف استاندارد

0/42
0/74
0/70
0/70
0/83

میانگین 

2/63
2/48
1/77
2/03
2/29

جدول1-  روایی و پایایی پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی

ابعاد بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به سازمان

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به همكار

بی تفاوتی نسبت به كار

میانگین

0/03-0/0001
0/0001
0/0001

0/002-0/0001
0/03-0/0001

انحراف 
استاندارد

0/66
0/81
0/89
0/70
0/76

فراوانی

0/38 - 0/85
0/70 - 0/85
0/79 - 0/89
0/54 - 0/86
0/38 - 0/90

ارزیابی و تبیین پدیده بی تفاوتی ...
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بی تفاوتی  میانگین  بین  معناداری  تفاوت   229 آزادی  درجه 
سازمانی با میانگین های معیار در سطح 0/0001 وجود دارد. 
پاییـن  متوسـط  سـازمان  در  تفاوتـی  بـی  میـزان  واقـع  در 
اسـت؛ بـه ایـن معنـا كـه كاركنان نسـبت بـه كار و وظایـف خود 
بـه  بـا عالقـه  در سـازمان بـی تفـاوت و بـی عالقـه نیسـتند و 
فعالیـت هـای خـود ادامـه مـی دهنـد. همچنیـن نتایج نشـان 
داد كـه میانگیـن ابعـاد بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر، سـازمان، 
همـكاران و كار از سـطح كـم )Q1( باالتـر و از سـطح متوسـط 
)Q2( پایین تـر می باشـد كـه بـر پایـه مقـدار t بـه دسـت آمـده 
در درجـه آزادی 228 تفـاوت معنـاداری بیـن میانگیـن ابعـاد 

یادشـده با میانگین های معیار در سـطح 0/0001 وجود دارد، 
امـا ایـن تفـاوت در مـورد بعـد بی تفاوتـی نسـبت به همـكار در 
سـطح كـم)Q1( معنـادار نمی باشـد.  افـزون بـر ایـن مشـخص 
شـد میانگیـن بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه ارباب رجـوع هـم از 
سـطح متوسـط )Q2( و هـم از سـطح كـم )Q1( پایین تـر مـی 
باشـد و میـزان آن بسـیار كـم اسـت و بی تفاوتی آنان نسـبت به 

ارباب رجـوع بسـیار كـم می باشـد.
 بـه طـور خالصـه ایـن یافتـه بـه ایـن معناسـت كـه كاركنان 
سـازمان، نسـبت بـه سـازمان، همـكاران خـود و كار كـردن در 

نیسـتند.  بی تفـاوت  سـازمان 

جدول3-  خالصه ی آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین كل و ابعاد بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی سازمانی
بی تفاوتی نسبت به مدیر

بی تفاوتی نسبت به سازمان
بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع

بی تفاوتی نسبت به همكار
بی تفاوتی نسبت به كار

میانگین

2/24
2/63
2/48
1/77
2/03
2/29

انحراف 
استاندارد

0/54
0/42
0/74
0/70
0/70
0/83

سطح 
متوسط

3
3
3
3
3
3

T

21/29
13/11
10/55
26/44
20/79
12/70

درجه 
آزادی

229
229
228
228
228
228

سطح معنا 
داری

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

سطح کم 
(Q1(

2
2
2
2
2
2

T

6/73
22/48
9/77
4/92
0/75
5/38

درجه آزادی

229
229
228
228
228
228

سطح معنا 
داری

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

0/45
0/0001

فراوانی

230
230
229
229
229
229

جدول4-  نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مكرر جهت مقایسه ابعاد بی تفاوتی سازمانی

ابعاد بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به سازمان

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به همكار

بی تفاوتی نسبت به كار

میانگین

2/63
2/48
1/77
2/03
2/29

انحراف استاندارد

0/41
0/74
0/70
0/70
0/83

F مقدار

1/25

درجه آزادی

4
و

228

سطح معنا داری

0/0001

فراوانی

229

اندازه گیری هــای  واریانــس  تحلیــل  آزمــون  نتیجــه ی 
پی در پــی و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در جدول هــای 4 و 
ــوان گفــت از بیــن  ــه جــدول 4 می ت ــر پای ــد. ب ــه شــده ان 5 ارای
ابعــاد بی تفاوتــی ســازمانی باالتریــن میانگیــن متعلــق بــه 
بعــد بی تفاوتــی نســبت بــه مدیــر )2/63( و كم تریــن میانگیــن 
متعلــق بــه بعــد بی تفاوتــی نســبت بــه اربــاب رجــوع )1/77(، 

ــه دســت آمــده در درجــه  ــه مقــدار F ب ــا توجــه ب می باشــد و ب
ــاد  ــای ابع ــن میانگین ه ــاداری بی ــاوت معن آزادی 4 و 228 تف
ــان  ــدگاه كاركن ــطح 0/0001 از دی ــازمانی در س ــی س بی تفاوت
ــی  ــد بی تفاوت ــت بع ــه می تــوان گف وجــود دارد. بــر ایــن پای
ــی  ــب بی تفاوت ــد غال ــان بع ــدگاه كاركن ــر از دی ــه مدی ــبت ب نس

ســازمانی می باشــد. 

همان گونــه كــه در جــدول شــماره 5 مشــاهده می شــود 
ــان  ــی نش ــی بونفرون ــون تعقیب ــده از آزم ــت آم ــه دس ــج ب نتای

داد كــه بیــن میانگیــن بی تفاوتــی نســبت بــه مدیــر و میانگیــن 
ــطح  ــاداری در س ــاوت معن ــازمان تف ــه س ــبت ب ــی نس بی تفاوت
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جدول5-  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی

ابعاد

بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به سازمان

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به همكاران

بی تفاوتی نسبت به كار

بی تفاوتی نسبت به 
سازمان

1
P >0001/0
P >0001/0
P >001/0

بی تفاوتی نسبت به 
ارباب رجوع

1
P >0001/0
P >0001/0

بی تفاوتی نسبت 
به همکار

1
P >0001/0

بی تفاوتی نسبت 
به کار

1

بی تفاوتی 
نسبت به مدیر

1
P >005/0
P >0001/0
P >0001/0
P >0001/0

ســازمان  بــه  نســبت  بی تفاوتــی  میانگیــن  بیــن  و   0/005
و  ارباب رجــوع  بــه  نســبت  بی تفاوتــی  میانگین هــای  و 
بی تفاوتــی نســبت بــه همــكار و بی تفاوتــی نســبت بــه كار 
بیــن  دارد.  وجــود   0/0001 ســطح  در  معنــاداری  تفــاوت 
میانگیــن بی تفاوتــی نســبت بــه اربــاب رجــوع و میانگیــن 
بــه  بــه همــكاران و بی تفاوتــی نســبت  بی تفاوتــی نســبت 

ــن  ــود دارد. بی ــطح 0/0001 وج ــاداری در س ــاوت معن كار تف
میانگیــن بیتفاوتــی نســبت بــه همــكاران و میانگیــن بــی 
ــطح 0/0001  ــاداری در س ــاوت معن ــه كار تف ــبت ب ــی نس تفاوت

وجــود دارد.
 بـه ایـن ترتیـب می تـوان گفـت بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه 

مدیـر باالتریـن میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

جـدول6-  خالصـه آزمـون تحلیـل واریانـس چنـد متغیـره بـرای مقایسـه ابعـاد بی تفاوتـی سـازمانی در گـروه  هـای 
كاركنـان بـا مـدارک تحصیلـی مختلـف

گروه ها

ابعاد

بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به 

سازمان
بی تفاوتی نسبت به 

ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به 

همكاران
بی تفاوتی نسبت به كار

انحراف 
معیار

11/0
50/0

09/0

80/0

62/0

زیر دیپلم 3

میانگین

86/2
61/2

05/3

58/2

42/2

انحراف 
معیار

44/0
83/0

74/0

69/0

92/0

دیپلم 38

میانگین

68/2
35/2

84/1

12/2

26/2

انحراف 
معیار

29/0
64/0

49/0

73/0

72/0

کاردانی 33

میانگین

70/2
51/2

69/1

98/1

11/2

انحراف 
معیار

42/0
78/0

78/0

70/0

80/0

کارشناسی 105

میانگین

69/2
49/2

78/1

004/2

25/2

انحراف 
معیار

43/0
64/0

61/0

68/0

89/0

کارشناسی ارشد 48

میانگین

59/2
53/2

75/1

06/2

55/2

انحراف 
معیار

0
53/1

11/0

0

30/0

دکتری 2

میانگین

80/1
25/2

08/1

25/1

92/1

بعـد  بـه  متعلـق  میانگیـن  باالتریـن   6 جـدول  پایـه  بـر 
بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر در كاركنـان بـا مـدرک تحصیلـی 
زیـر  دیپلـم )بـا میانگیـن: 2/86( و كم ترین میانگیـن متعلق به 

بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه اربـاب رجـوع در همـه ی گروه هـای 
می باشـد. مختلـف  تحصیلـی  مـدارک  بـا  كاركنـان 

بنابـر نتیجـه ی تحلیـل واریانس چنـد متغیره و مقـدار F به 
دسـت آمـده می تـوان گفـت بیـن میانگیـن بی تفاوتـی نسـبت 
بـه مدیـر در تمامـی گروه هـای كاركنـان بـا مـدارک تحصیلـی 
مختلـف در سـطح 0/021 تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. امـا 

بیـن میانگیـن دیگـر ابعـاد بی تفاوتـی سـازمانی در گروه هـای 
كاركنـان بـا مـدارک مختلف تحصیلـی تفاوت معنـاداری وجود 

نـدارد )جـدول شـماره 7(.

ارزیابی و تبیین پدیده بی تفاوتی ...



125فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 36، بهار 1395

در نهایـت بنا بـر نتایج آزمـون تعقیبی بونفرونـی )جدول 8( 
می تـوان گفت:

• در بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر بیـن گـروه كاركنـان با 
مـدرک تحصیلـی دیپلـم و كاركنان بـا مدرک تحصیلـی دكتری 
تفـاوت معنـاداری در سـطح 0/05  وجـود دارد و بیش تریـن 
میانگیـن متعلـق بـه كاركنـان بـا مـدرک تحصیلـی دیپلـم )بـا 

میانگیـن 2/68 ( و كمتریـن میانگیـن متعلـق بـه كاركنـان بـا 
بیـن  همچنیـن  می باشـد.   )1/80( دكتـری  تحصیلـی  مـدرک 
گروه هـای كاركنـان بـا مـدرک تحصیلـی كاردانـی و كاركنـان بـا 
مـدرک تحصیلـی دكتـری تفـاوت معنـاداری در سـطح 0/043 
وجـود دارد و بیشـترین میانگیـن متعلـق بـه كاركنـان با مدرک 
بـه  مربـوط  میانگیـن  كم تریـن  و   )2/70( كاردانـی  تحصیلـی 
 )1/80 میانگیـن  )بـا  دكتـری  تحصیلـی  مـدرک  بـا  كاركنـان 
وجـود  معنـاداری  تفـاوت  گروه هـا  دیگـر  بیـن  امـا  می باشـد. 
نـدارد. ایـن یافتـه بـه ایـن معناسـت كـه بـا بـاال رفتـن مـدرک 
تحصیلـی كاركنـان میـزان بی تفاوتـی آنها كاهش یافته اسـت. 
ابعـاد  )یعنـی  سـازمانی  بی تفاوتـی  ابعـاد  دیگـر  در   •
بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  سـازمان،  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی 
ارباب رجـوع، بی تفاوتـی نسـبت به همـكار و بی تفاوتی نسـبت 
بـه كار( بیـن گروه هـای كاركنـان بـا مـدارک مختلـف تحصیلـی 

نـدارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت 

بی تفاوتی  ابعاد  مقایسه  در   F میزان  نتایج  جدول7-  
سازمانی در گروه های تحصیلی مختلف

ابعاد بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به سازمان

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به همكاران

بی تفاوتی نسبت به كار

Fمقدار

2/71
1/07
2/24
0/59
0/67

سطح معناداری 

0/021
0/37

0/051
0/70
0/64

جدول8-  خالصه ی آزمون تعقیبی بونفرونی

زیر مقیاس ها

بی تفاوتی نسبت به مدیر

بی تفاوتی نسبت به سازمان

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع

بی تفاوتی نسبت به همكاران

بی تفاوتی نسبت به كار

میانگین

2/86
2/68
2/70
2/69
2/59
1/80
2/61
2/35
2/51
2/49
2/53
2/25
3/05
1/84
1/69
1/78
1/75
1/08
2/58
2/12
1/98

2/004
2/06
1/25
2/42
2/26
2/11
2/25
2/55
1/93

زیر دیپلم

1
1
1
1
1

0/76
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/57
1
1
1
1
1
1

دیپلم

1
1
1
1

0/05

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

0/32
1

کاردانی

1
1
1

0/043

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

0/57
1

کارشناسی

1
1

0/081

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

کارشناسی ارشد

1
0/125

1
1

1
1

1
1

1
1

دکتری

1

1

1

1

1

گروه ها

زیر دیپلم
دیپلم

كاردانی
كارشناسی

كارشناسی ارشد
دكتری

زیر دیپلم
دیپلم

كاردانی
كارشناسی

كارشناسی ارشد
دكتری

زیر دیپلم
دیپلم

كاردانی
كارشناسی

كارشناسی ارشد
دكتری

زیر دیپلم
دیپلم

كاردانی
كارشناسی

كارشناسی ارشد
دكتری

زیر دیپلم
دیپلم

كاردانی
كارشناسی

كارشناسی ارشد
دكتری
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بحث و نتیجه گیری
در سـالهای اخیـر موضوع توجه به شـناخت و تبیین پدیده 
بی تفاوتـی سـازمانی مـورد توجـه نهادهـای علمـی مدیریتـی 
قـرار گرفتـه اسـت، هـر چنـد ایـن پدیـده سـازمانی از منظـر و 
دیـدگاه جامعه شناسـی و روانشناسـی مـورد توجه بوده اسـت، 
امـا در ایـن بررسـی سـعی بـر آن بـود كـه بـه ارزیابـی و تبییـن 
ایـن پدیـده در یـک سـازمان كشـاورزی و از منظـر مدیریتـی 
پرداختـه شـود. در واقـع هـدف از انجـام این پژوهـش ارزیابی 
ابعـاد آن در سـازمان  میـزان بی تفاوتـی سـازمانی و مقایسـه 

جهـاد كشـاورزی اسـتان فـارس بود. 
كـه  اسـت  مطلـب  ایـن  نشـان دهنده   پژوهـش  یافته هـای 
بـه  بی تفاوتـی نسـبت  ابعـاد  و  بی تفاوتـی سـازمانی  میانگیـن 
كار در سـازمان جهـاد كشـاورزی  و  مدیـر، سـازمان، همـكار 
در سـطح متوسـط پاییـن قـرار دارد. افـزون برایـن، مشـخص 
شـد میانگیـن بعـد بی تفاوتـی نسـبت بـه ارباب رجوع از سـطح 
متوسـط و سـطح كـم پایین تر می باشـد و میـزان آن بسـیار كم 
محاسـبه شـد. این امر نشـان مـی دهد كـه كاركنـان ارتباطات 
ایـن  برقـرار كرده انـد و  ارباب رجـوع  بـا  را  مناسـب و مطلوبـی 
آن  مدیریـت  و  سـازمان  بـرای  مطلـوب  امـر  یـک  موضـوع، 
بـه شـمار مـی رود. بـر ایـن پایـه، بـا توجـه بـه ایـن كـه متغیـر 
بی تفاوتـی سـازمانی متشـكل از پنـج بعـد می باشـد )دانایـی 
فـرد و همـكاران، 1389( لـذا پاییـن بـودن این ابعـاد، منجر به 

می شـود.  سـازمانی  بی تفاوتـی  میـزان  كاهـش 
در واقـع منظـور از بی تفاوتـی سـازمانی بـروز بی خیالـی و 
وقت كشـی كاری، ركـود فكـری، بی رمقـی كاری و كنـد كاری، 
پرهیـز از پذیـرش مسـئولیت و بیـزاری از سـازمان )در میـان 
سـازمان  تـرک  بـرای  آمادگـی  نهایـت  در  و  اسـت  كاركنـان( 
اسـالمی،  و  فـرد  )دانایـی  فراهـم می سـازد  كاركنـان  بـرای  را 
نـدادن  انجـام  ایـن یافتـه می تـوان گفـت  1390(. در تحلیـل 
زمـان،  نـدادن  هـدر  كاری،  سـاعت های  در  شـخصی  امـور 
اسـتفاده نكـردن از امكانـات سـازمانی بـرای منافع شـخصی و 
توجـه به حفـظ دارایی هـای عمومی سـازمان، كاهـش غیبت، 
پاسـخگویی بـه ارباب رجـوع بـه صـورت تلفنی، انجـام كارهای 
مشـتریان در اسـرع وقـت و تكریـم اربـاب رجوع، مشـاركت در 
كارهـای گروهـی و تعامـل گـرم و غیررسـمی مدیـر بـا كاركنان، 
افزایـش دقـت، تمركـز و سـرعت در كار، حضـور در نشسـت ها 
و شفاف سـازی مدیـر در زمینـه نتایـج كارهـا و صداقـت در كار 

از عامل هایـی اسـت كـه منجـر بـه كاهـش احسـاس بی تفاوتی 
سـازمانی در میـان كاركنـان می شـود. 

بـا توجـه بـه وجـود تفـاوت معنـادار میـان ابعـاد بی تفاوتـی 
ارباب رجـوع  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  و  مدیـر  بـه  نسـبت 
می تـوان گفـت، كاركنـان سـازمان جهـاد كشـاورزی بـا فـرار از 
پاسـخگویی، همـكاری نكـردن بـا مدیـر، رفتـار نامناسـب بـا 
مدیـر ماننـد تعامل هـای كمتر و نیز تعامل های سـرد و رسـمی 
بـا مدیـر و پرهیـز از رویارویی بـا وی، احسـاس بی تفاوتی خود 
را نسـبت بـه مدیـر نشـان داده و از وی كناره گیـری می كننـد. 
در توضیـح ایـن بعـد از نظریـه بی تفاوتـی سـازمانی دانایی فرد 
)بی مسـئولیتی  مدیریتـی  ولنـگاری   )1390( اسـالمی  و 
مدیریتـی( بـه عنـوان شـرایط عّلـی و كلیـد اصلـی بـی اهمیتی 
سـازمانی مطرح شـده اسـت كـه در نهایت بی تفاوتی سـازمانی 

را در پـی دارد. 
ارزشـیابی  نظـام  ضعـف  مـوارد  بی مسـئولیتی،  ایـن 
عملكـرد، مهـم نبـودن شـهروند/ مشـتری از دیـدگاه سـازمان 
و آگاهـی رسـانی محـدود بـه كاركنـان را شـامل می شـود. لـذا 
از جملـه  پیامد هـای زیان بـاری  ضعـف مدیریـت در سـازمان 
بی تفاوتـی سـازمانی را بـه دنبـال دارد كـه بایـد بـه آن توجـه 
سـاختار  بازدارندگـی  بـه  توجـه  بـا  هم چنیـن  داشـت.  ویـژه 
سـازمانی جهـاد كشـاورزی اسـتان فـارس، انتظـار مـی رود كه 
در سـازمان احسـاس بی تفاوتـی نسـبت بـه مدیـر، بـه عنـوان 
سیاسـت گذار  و  برنامه ریـز  سـازمانی،  سـاختار  اصلـی  طـراح 
سـازمانی و نیـز بی تفاوتی نسـبت به سـازمان بیشـتر مشـاهده 
شـود كـه این یافتـه نیز مؤید این امر اسـت. در مقابـل كم ترین 
احسـاس بی تفاوتـی مربـوط بـه ارباب رجـوع می باشـد كـه بـه 
دلیـل ضـرورت اجـرای طرح ها و اقدام های اساسـی سـال های 
اخیـر در زمینـه تكریـم اربـاب رجـوع و احتـرام بـه حقـوق وی 
در سـطح كشـور و در همـه سـازمان ها می تـوان گفت احسـاس 
بی تفاوتـی نسـبت بـه ارباب رجـوع كاهش یافته و ایـن اقدام ها 

بـا موفقیـت چشـمگیری روبـه رو شـده اسـت. 
بـا توجـه  در مـورد ابعـاد دیگـر، می تـوان اسـتدالل نمـود 
و  دوسـتانه تر  و  صمیمانـه  غیر رسـمی،  روابـط  كـه  ایـن  بـه 
صـورت  سـازمان  در  همـكاران  بـا  گسـترده تری  تعامل هـای 
می پذیـرد، كاركنان احسـاس به تری نسـبت به همـكاران خود 
دارنـد و در مـورد آنـان و سرنوشتشـان بی تفاوت و بی احسـاس 
نیسـتند. در حالـی كـه احسـاس بی تفاوتی نسـبت به سـازمان 
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بـه دلیـل بی توجهـی سـازمان بـه كاركنـان، نبـود تناسـب بین 
گفتـار و عمـل و تحقـق نیافتـن وعده هـای سـازمان، بـه میزان 

بیشـتری مشـاهده می گـردد. 
بی تفاوتـی  ابعـاد  میـان  از  پژوهـش،  یافته هـای  بنا بـر 
سـازمانی باالتریـن میانگیـن متعلـق به بعـد بی تفاوتی نسـبت 
زیر دیپلـم  تحصیلـی  مـدرک  بـا  كاركنـان  میـان  در  مدیـر  بـه 
بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  بعـد  بـه  متعلـق  میانگیـن  كمتریـن  و 
ارباب رجـوع در همـه ی گروه هـای كاركنان با مـدارک تحصیلی 
تحصیلـی  مـدرک  بـا  كاركنـان  میـان  در  باشـد.  مـی  مختلـف 
زیر دیپلـم، بـه دلیـل ارتباطـات كمتـر آنـان بـا مدیـر سـازمان، 
تعامـل سـرد و رسـمی و همچنیـن آگاهـی كـم از تصمیم هـا و 
و  اقدام هـای  و  تصمیم هـا  ایـن  دلیـل  و  مدیریـت  اقدام هـای 
نیـز بـه دلیـل فاصلـه زیـاد بیـن ایـن طبقـه از كاركنان با سـطح 
مدیـر  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  احسـاس  سـازمان،  مدیریـت 
باالتـر از دیگـر ابعـاد می باشـد. در ایـن زمینـه تعامـل گـرم و 
صمیمانـه مدیریـت بـا كاركنـان، صداقـت در گفتـار، مشـاركت 
دادن و حضـور افـراد در نشسـت ها و نظرخواهـی از كاركنـان 
در تصمیم هـا و اقدام هـای مهـم سـازمان و همچنیـن ارزیابـی 
هدفمنـد كاركنـان در كاهـش احسـاس بی تفاوتـی در كاركنـان 

واقـع شـود. می توانـد سـودمند 
سـازمانی  بی تفاوتـی  زمینـه  در  اینكـه  بـه  توجـه  بـا 
صـورت  كشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  محـدودی  بررسـی های 
سـهم  اسـت  توانسـته  پژوهـش  ایـن  نتایـج  اسـت،  پذیرفتـه 
درون  در  ویـژه  بـه  سـازمانی  بررسـی های  در  را  خـود  نظـری 
كشـور نشـان دهـد. بـا ایـن وجود بـه دلیـل ماهیت ایـن پدیده 
انجـام  نیازمنـد  سـازمانی  متغیر هـای  دیگـر  بـا  آن  ارتبـاط 

می باشـد.  بیشـتر  تجربـی  پژوهش هـای 
بنابـر یافته هـای بـه دسـت آمـده از ایـن پژوهـش در میـان 
بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  احسـاس  سـازمانی،  بی تفاوتـی  ابعـاد 
مدیـر در میـان كاركنـان سـازمان جهـاد كشـاورزی بیش تـر از 
دیگـر ابعـاد مشـاهده شـده اسـت. در ایـن زمینه تعامـل گرم و 
صمیمانـه مدیریـت بـا كاركنـان، صداقـت در گفتـار، مشـاركت 
در  كاركنـان  از  نظرخواهـی  و  نشسـت ها  در  افـراد  حضـور  و 
ارزیابـی  همچنیـن  و  سـازمان  مهـم  اقدام هـای  و  تصمیم هـا 
هدفمنـد كاركنـان در پاییـن آوردن ایـن احسـاس بی تفاوتـی 

در كاركنـان می توانـد سـودمند واقـع شـود.
رهیافت هـا و پیشـنهادهای ارزیابـی كنونـی بـرای سیاسـت 

گـذاری مدیریـت آموزش كشـاورزی
• تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، كارآمـد و خـالق، در 
بخش هـای مختلـف جامعـه بـرای رسـیدن بـه توسـعه پایـدار 
و متـوازن، یـک اصـل اساسـی و مهـم اسـت و یكـی از وظایـف 
اصلـی آمـوزش كشـاورزی بـه شـمار مـی رود. بـا توجـه بـه این 
كـه بخـش كشـاورزی یكی از اساسـی ترین بخش هـای تولیدی 
كشـاورزی  توسـعه  برنامه هـای  و  اسـت  كشـور  اقتصـادی  و 
مقولـه  بـه  می بایسـت  بـود،  نخواهـد  موفـق  آمـوزش،  بـدون 
آمـوزش كشـاورزی توجـه ویـژه ای كـرد )مهمـدی، خسـروی 
 پـور و نظام دوسـت، 1392(. پـر واضـح اسـت كـه ایـن امـر جـز 
بـا مدیریـت و برنامه ریـزی مناسـب در امـر آمـوزش كشـاورزی 
و همچنیـن توجـه به اجـرای بهینـه برنامه ها از سـوی كاركنان 
سـازمان محقـق نخواهـد شـد. لـذا بایسـتی مدیریت سـازمان 
بـا طراحـی و اجرای برنامـه های كاربـردی و نظارت بـر اجرای 

بهینـه آنهـا بـه توسـعه آمـوزش كشـاورزی كمـک كنـد. 
• از سـوی دیگـر، صالحـی و بـرادران)1385( ضعـف اصلـی 
نظـام آمـوزش كشـاورزی را در زمینـه برنامه ریـزی آموزشـی 
كیفـی  و  كمـی  لحـاظ  از  برنامه هـا  كـه  طـوری  بـه  می داننـد؛ 
تنـزل پیـدا كـرده اسـت، دوره هـای آموزشـی به خوبـی تعریف 
مدنظـر  آن  اثربخشـی  شـرایط  و  دوره  هدف هـای  نمی شـود، 
قـرار نمی گیـرد و توانایی هایـی كـه بایـد در افـراد ایجـاد شـود 
بـا توجـه بـه نیـاز روز جامعـه تعریـف نمی شـود. در این راسـتا 
نظام هـای آمـوزش عالـی كشـاورزی در كشـورهای مختلـف، 
از دیربـاز تاكنـون تـالش جـدی را بـرای ارتقـای كیفیـت نظـام 
بـر پایـه الگوهـای تضمیـن كیفیـت، مدیریـت جامـع كیفیت و 

نظایـر آن انجـام داده انـد. 
از ایـن رو، بـا توجـه بـه اینكـه پایـداری نهـادی هـر نظـام 
آموزشـی بـه پویایـی آن در بهنگام سـازی ظرفیت های خویش 
نظـام،  سـطح  در  مناسـب  كیفیـت  تامیـن  و  تضمیـن  بـرای 
بـه عناصـر مختلفـی اعـم از روش هـای آموزشـی، امكانـات و 
كاركنـان  و  آموزشـگران  تشـكیالت،  و  مدیریـت  تجهیـزات، 
همه جانبـه  واكاوی  و  شناسـایی  می گـردد،  بـر  آن  ماننـد  و 
عناصـر كیفیـت در نظام آموزش كشـاورزی می تواند شـناختی 
مقتضـی بـرای برنامه ریـزی و مدیریـت راهبـردی در تامیـن و 
تضمیـن كیفیـت در ایـن نظـام بـه دسـت دهـد )شـریف زاده و 

.)1390 شـریفی، 
• بنابــر یافته هــای بدســت آمــده از پژوهــش، در میــان 
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ابعــاد بــی تفاوتــی ســازمانی احســاس بــی تفاوتــی نســبت بــه 
مدیــر در میــان كاركنــان بیشــتر از دیگــر ابعــاد مشــاهده شــده 

اســت. 
بـا  مدیریـت  صمیمانـه  و  گـرم  تعامـل  زمینـه  ایـن  در 
كاركنـان، صداقـت در گفتار، مشـاركت دادن و حضـور افراد در 
نشسـت ها و نظرخواهـی از كاركنـان در تصمیم هـا و اقدام های 
هـای  فعالیـت  هدفمنـد  ارزیابـی  همچنیـن  و  سـازمان  مهـم 
بـه  نسـبت  تفاوتـی  بـی  احسـاس  آوردن  پاییـن  در  كاركنـان 
مدیـر در میـان كاركنـان مـی توانـد سـودمند واقـع شـود. در 

میـان  در  سـازمانی  بی تفاوتـی  میـزان  ارزیابـی  رابطـه  ایـن 
كاركنـان جهـاد كشـاورزی و بررسـی میـزان تـالش و گرایـش 
آنـان در راسـتای تحقـق اهـداف و رسـالت های تعریـف شـده 
سـازمان، یكـی از عامل هـای مهم و اساسـی در بهبـود و ارتقاء 
آمـوزش كشـاورزان، بهره وران و دانشـجویان بخش كشـاورزی 

می باشـد.
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Abstract
In management and economic community the importance training and development of skilled and 

efficient manpower for economic and social development has been generally accepted. The human re-
source dimension is one of the most important elements of agricultural education system. This study 
was conducted to evaluate and compare the dimensions of organizational indifference in Fars Agri-
cultural-Jihad Organization. The statistical population consisted of all 733 managers and staff of Fars 
Agricultural-Jihad Organization (N = 733).The sample size was estimated to be 251 which were selected 
through proportional stratified sampling applying Cochran formula. The answer rate was 91% so 230 
questionnaires completed and then analyzed. Validity and reliability of the questionnaire calculated 
using items analyze and cronbachs alpha methods. Results showed that there was significant difference 
between the items Indifference to managers had the highest (2/63) and indifference to customer had the 
lowest mean (1/77). Moreover, in viewpoint of personnel there was significant difference in indifference 
to manager between personnel with different academic levels, but there wasn't significant difference in 
the average of other dimensions in personnel groups.

Index Terms: Organizational indifference, Agricultural management, agricultural human resources, 
Agricultural education.
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