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 چکيده
 شعب در سازمانی تعلق و کاری اهمال با کارکنان بلوغ سنجی ارتباط بررسی به پژوهش، این

 وعن از و توصیفی حاضر تحقیق طرح. پرداخت کرمان استان الحجج ثامن اعتباری موسسه

 اهمال و نیارو بلوغ های پرسشنامه پژوهش ابزار و نفر 196 پژوهش مورد نمونه. بود همبستگی

 بلوغ  های امهپرسشن  برای پایایی و شد تایید اساتید توسط  روایی. بود سازمانی تعلق و کاری

 و جزیهت. گردید محاسبه 0.92 و 0.85 ،0.87 بترتیب سازمانی تعلق و کاری اهمال روانی،

 لوغب بین داد نشان ها یافته. گرفت صورت Smart PLS 2 افزار نرم  با ها داده تحلیل

 کارکنان عقلی غبلو بین. ندارد وجود رابطه کاری اهمال و( اجتماعی بلوغ عاطفی، بلوغ) کارکنان

 بلوغ تماعی،اج بلوغ) کارکنان بلوغ بین و. دارد وجود رابطه کاری اهمال با اجتماعی بلوغ و

 طهراب زمانیسا تعلق و عاطفی بلوغ بین و دارد وجود رابطه سازمانی تعلق و(  ای حرفه عقلی،

 و برده باال ار کارکنان بلوغ مناسب شرایط کردن فراهم با سازمان شود می پیشنهاد. ندارد وجود

 .ببرد باال سازمان به آنها بیشتر کردن متعلق برای را کارکنان انگیزش همچنین

 بلوغ کارکنان، اهمال کاری، تعلق سازمانی :يديکل واژگان
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 2امير اخوتی، 1هدایت تيرگر
 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران 1
 ندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رفسنجان، ایرا 2
 

 ئول:نویسنده مسنام 
 امير اخوتی

 

بررسی ارتباط سنجی بلوغ کارکنان با اهمال کاري و تعلق 

 سازمانی در شعب موسسه اعتباري ثامن الحجج استان کرمان
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 مقدمه
به تائید  انواع اختالالت شخصیتی عناوین و اولویت های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده، رابطه آن با اهمال کاری مجموعه وسیعی از

به خود گرفته است که نه تنها سالمت جسم و  به طوری که پیشرفت در تعلل در کارها در درجات باال جنبه مرخصی و بیمارگونه رسیده است

(. درست کار نکردن برخی 43: 1385آقا تهرانی، ) دینماران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می بلکه صدمات جب روان فرد را تهدید می کند

انتخاب آغاز و حفظ  از سیستم های ذهنی اصلی، حاالت کنترل و استراتژی ها و یا استفاده از استراتژی های نادرست باعث نقص و کارایی در

بنابراین افزایش اهمال کاری باعث مشکالتی در جامعه و صدمات جبران ؛ ف اهمال کاری می شودرفتارهای ارادی می شود که شامل انواع مختل

شناخت عوامل بوجود آورنده آن می باشد. اهمال کاری یک  ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می کند. اولین قدم در جهت کاهش اهمال کاری

بنابراین مبحث اهمال کاری در کشور ایران موضوعی نسبتا ؛ دن به هدف انجام شود، می باشدبرای رسی درماندگی در انجام آنچه را که می بایست

درصد از افراد جامعه گاه گاهی در کارهایشان اهمال می  95جدید است و بسیاری از اصطالحات آن در زبان فارسی معادل، برابر ندارد. حدود 

 (.2002، 1استیل)و به صورت یک مساله جلوه می کند  یشهدرصد افراد اهمال کاری هم 20تا  15ورزند اما برای 

ائید تشخصیتی به  ختالالتاهمال کاری مجموعه وسیعی از عناوین و اولویت های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده، رابطه آن با انواع ا 

ا رروان فرد  ت جسم وه است که نه تنها سالمرسیده است به طوری که پیشرفت تعلل در کارها در درجات باال جنبه بیمارگونه به خود گرفت

 (.42: 1385تهدید می کند بلکه صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می کند )آقا تهرانی، 

دیگران  اهمال کاری منجر به انجام یک کار بی ثمر می شود. اهمال کاری سارق زمان است و باعث می شود فرد احساس گناه کند و نگاه

اهمال کاری یعنی به آینده (. 2009، 2تعویق انداختن انجام کار و ارجاع عمل به آینده )ساتن نیز نسبت به او تغییر می کند. اهمال کاری یعنی، به

در می دت محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عا

 (.1997، 4(. واقع اهمال کاری راه فرار از زیستن تا سرحد امکان در لحظات حال، می آید است )دایر1996، 3)الیسآید 

و کمال  یز پختگا یبه سطح یطیمح یو پرورش ها یکیژنت یها هیتعامل سرما جهیدر نت در طول زمان در هر مرحله از رشد و یهر فرد

موال از رسد مع یم یز پختگاسطح  نیکه به ا یفرد سازد یارتباط آماده تر م یمختلف و برقرار طیو برخورد با شرا یگزند یرسد که او را برا یم

 یوه رهبرند، نحک یرا که قبول م یتیکند، مسئول یم ذکه اتخا یماتیکند، تصم یب ماانتخ ی، دوستانقیها، عال شی، گرایخلق و خو رنظ

کامل  به رشد یابیو دست یو پختگی دگیرس یبه معنای است. بلوغ از نظر لغو گرانیاز د زیمتما رهیو غ طیمح ، نحوه کنترل بر خود و برگرانید

 (.137: 1392 یبانی فر،)شکاری و ش شود ی، بلوغ گفته مرهیو غ ی، اجتماعی، عاطفی، روانیعقل یندهایبه رشد کامل فرا گریبه عبارت د ؛است

به  سمیارگان شیراگ یه معنبرا  ییکنند. به عنوان نمونه راجرز خودشکوفا یو بلوغ را مترادف فرض م ییکوفاگرا معموال خودش روانشناسان انسان

 یو آزاد رییو تغ یرینعطاف پذو عدم انعطاف به ا یریناپذ رییبه استقالل، از تغ ی، از وابستگدهیچیپ یساده به ساختار یو کمال از ساختار رشد

بلوغ  رهیو غ ی، اجتماعیطف، عای، روانیعقل یندهایبه رشد کامل فرا. (145: 1386،  وریو کد ی، ترجمه جوادنیروداند )پ یدر ابراز احساسات م

نسبت به  یهد عمل( و تعیانتخاب ای)محوله  تیمسئول رشی(.  بلوغ عبارت است از توان پذ137: 1392 فر، شیبانی و شکاریشود) یگفته م

 (.9: 1380 ،ی)زارع نظر شده رفتهیپذ تیمسول

 یو افراد رندآو یم یرو یاجتماع یو کجرو یکمتر به سمت نابهنجار یو مقاومت فرد یخودکنترل لیسالم به دل جهیبالغ و در نت اشخاص

 (134: 1393قریب پور و همکاران، باشند ) یاند نابهنجار م دهیکه به سطح بلوغ کامل نرس

و عالیق گروه بر انگیزاند و همکاری و تشریک آنها را با  عمل کردن به خاظر منافعمی تواند اعضای گروه را برای  احساس همانندی و تعلق

( بر این باورند که بدون احساس تعلق 2003همکاران )و  5تغییر خود انگاره و خود پندارشان به سطح گروه بهبود ببخشد. هم چنان که هسلم

همچنین  هیچ برنامه ریزی معنی دار و هیچ رهبری نمی تواند وجود داشته باشدتوجه آور،  سازمانی، هیچ ارتباط سازمانی عاطفی، هیچ ارتباط

و همکاران،  6آید )آشفورث می به وجود تعلق حس نوعی کنند، می بندی طبقه اجتماعی طبقه یا گروه یک از عضوی عنوان به را خود افراد وقتی
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می  مانند تمایل به ارتقای خود یا خوداثباتی و خودسازگاری برانگیختهتعلق نیز ممکن است به وسیله خود فرآیندهای پویا  حس (. این1989

 شود.

 که شود می سازمان بر هایی هزینه تحمیل به منجر کارکنان در خاطر تعلق حس وجود عدم دهد می گرفته نشان صورت های پژوهش

 مدارتر، مشتری ورتر،سودآ آنها .ورترند بهره دارند تعلق خاطر که کارکنانی که می دهد نشان گالوپ موسسه هایپژوهش .نیست اغماض قابل

 (. 21: 1390خانی، )عیسی ترنداز اهمال کاری پرهیز می کنند مقاوم سازمان های ترك وسوسه مقابل در و تر مطمئن

 

 پيشينه پژوهش
 تعهد ر تعدیلگریمالحظه اثمطالعة روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با "( در تحقیقی تحت عنوان 1391خورشید )

ت و تأثیر مثب انی آنهااعتماد کارکنان به سازمان و هنجار تقابل و دوسویگی بر روی احساس تعلق سازمبه این نتیجه رسیدند که  "سازمانی

و  نین عوضیانهمچ اردمعناداری داشته، هنجار تقابل و دوسویگی در سازمان بر روی اعتماد کارکنان به سازمان تأثیر مثبت و معناداری د

وسطه ختر مقطع متآموزان د کاری و عزّت نفس با انگیزش پیشرفت دانش بررسی رابطه بین اهمال"(  در تحقیقی تحت عنوان 1390همکاران)

ز طرفی ا ن دادند.ی را نشاارتباط منفی بین هر دو متغیر عزّت نفس و انگیزش پیشرفت با اهمال کاربه این نتیجه رسیدند که  "شهرستان کاشان

نندگی بینی ک شداری یافت شد. با توجه به تحلیل رگرسیون عزّت نفس، قدرت پی بین عزّت نفس و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنی

 مدل نی بر اساسشناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازما"( در تحقیقی تحت عنوان 1389یار محمدیان  )بیشتری برای انگیزش پیشرفت دارد.

ر حوزه ی یمارستانها دبمیانگین مهارت و توانمندی کارکنان بخش مدارك پزشکی اغلب به این نتیجه رسیدند که  "کارکنان مندیتوان بالندگی

 ی آموزش و توسعه و محیط کار در سطح پایینی قرار دارد. فرایندی کارگزینی در سطح باال و در حوزه

دند که چرخش به این نتیجه رسی "سنجش بلوغ کارکنان اسیمق یابیرساخت و اعتبا"( در تحقیقی تحت عنوان 1388یزدان آبادی )

 ری اند.واریماکس شاخص های بلوغ  را در چهار عامل که با عناوین بلوغ روانی،  بلوغ اجتماعی  و بلوغ کاری قابل نامگذا

و انرژی رفتاری   د انرژی روانی )در باطن(برای تعلق خاطر دو بع( در تحقیقی در ارتباط با تعلق خاطر کارکنان؛ 2009و همکاران )  7میسی

چهار مؤلفة اساسی احساس فوریت، احساس متمرکز .  در ظاهر( را قایل شدند. در بعد انرژی روانی که آن را احساس تعلق خاطر نیز می نامند )

، و سازگاری با تغییرات را  ، گسترش نقش ، ابتکار عمل بودن، احساس شدت ، و احساس اشتیاق مطرح اند. بعد رفتاری نیز چهار مؤلفة پایداری

 شامل می شود.

دریافتند تعلق خاطر با روان رنجوری پایین و برون گرایی  "تعلق خاطر و شخصیت"( در مطالعه ای تحت عنوان 2006و همکاران ) 8النگان

 باال متمایز می شود .

یژگی های شخصیتی مبتنی بر برانگیختگی و اعتقاد به انگیزه رابطه بین اهمال کاری، و"( در پژوهشی  2008)  همکارانو 9سیمپسون 

را بررسی کردند. نتایج تحلیل عامل مقیاس کلی اهمال کاری و مقیاس بررسی احساسی نشان داد که رابطه ای بین آنها وجود  "های اهمال کاری

 .ندارد

نتایج به دست آمده نشان داد که: انجام دادند   "لکرد سازمانیبررسی رابطه بین اهمال کاری و عم"ای در ارتباط با مطالعة ( 1987) 10کوته

به نظر ناظرین مستقیم کارمندان، اختالف موجود در میزان اهمال ورزی کارکنان ناشی از زمینه های فردی بوده است. ویژگی های شغلی نیز 

افی بودن زمان و منابع نیز ارتباط مستقیمی با اهمال ورزی یکی دیگر از عوامل بود که به نظر کارمندان این اختالفات را توجیه می کند. ناک

 .داشت

ن ب موسسه ثامدر شع یاربلوغ کارکنان با اهمال ک آیا بینکه  تحقیق موردنظر در پی پاسخ به سئواالت زیراست: با توجه به موارد فوق

 رابطه وجود دارد؟ امن الحججدر شعب موسسه ث یبلوغ کارکنان با اهمال کار بین ایآو  رابطه وجود دارد؟ الحجج
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 مدل مفهومی تحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقفرضيه
  رابطه معنی داری وجود دارد . یبلوغ کارکنان با اهمال کار بین 

  وجود دارد. داری رابطه معنی یبلوغ کارکنان با اهمال کار بین 

 

  هاي فرعی فرضيه

 وجود دارد. داری اهمال کاری رابطه معنیکارکنان با عاطفی بلوغ  بین 

 وجود دارد. داری رابطه معنی یاهمال کار کارکنان با عقلیبلوغ  نیب 

 وجود دارد. داری رابطه معنی یکارکنان با اهمال کار یبلوغ اجتماع نیب 

  داری وجود دارد. رابطه معنی یکارکنان با اهمال کار  یبلوغ حرفه ا نیب 

 داری وجود دارد. رابطه معنی یکارکنان با تعلق سازمانعاطفی بلوغ  نیب 

 داری وجود دارد. رابطه معنی یکنان با تعلق سازمانکار عقلیبلوغ  نیب 

 وجود دارد. داری رابطه معنی یکارکنان با تعلق سازمان یبلوغ اجتماع نیب 

 وجود دارد. داری رابطه معنی یکارکنان با تعلق سازمان  یبلوغ حرفه ا نیب 
 

 شناسی پژوهش روش
اشد. حجم نمونه با بنفر می  400به تعداد  الحجج ثامن موسسه شعبدر   جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شاغل

های مورد نیاز در تحقیق حاضر، از آوری دادهبه منظور جمعنفر انتخاب می شوند.  196استفاده از فرمول کوکران  و نمونه گیری تصادفی ساده ، 

سوال  16ه دارای نان است ککنان: این پرسشنامه مربوط به بلوغ روانی کارکپرسشنامه بلوغ روانی کار  .الف:پرسشنامه استفاده گردیده است سه

ی دهد. از ملفم( پاسخ الً مخااست و هر آزمودنی به سواالت با مقیاس پنج درجه ای لیکرت)کامالً موافق، موافقم، تا حدی موافقم، مخالفم و کام

پرسش  5(، 5-9ربوط به عقلی)سوال های پرسش م 5(، 1-4)سوال های پرسش مربوط به بلوغ عاطفی 4سوال مربوط به بلوغ کارکنان،  19

 گزینه است. 5. هر سوال دارای (2()پیوست 15-19مربوط به بلوغ اجتماعی)سوال های  سوال 5( و 10-14مربوط به بلوغ حرفه ای)سوال های 

 خستگی از ناشی ریکالهمای، اعمد ریکالهماابعاد )ا سوال بوده و هدف آن سنجش انواع 12این پرسشنامه دارای : پرسشنامه اهمال کاریب: 

زیر ارائه  زینه در جدولگاست. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر برنامگی(  بی از ناشی ریکالهما، انیروا جسمی

ایی پرسشنامه ها با روهمچنین نی را می سنجد سوال می باشد که وضعیت تعلق سازما 9گردیده است ج: تعلق سازمانی: این پرسشنامه دارای 

و پرسشنامه  /85ازمانی سپرسشنامه تعلق و  87/0 بلوغ کارکنان  مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامهتوجه به نظر اساتید فن مطلوب بود.  

مورد استفاده در  است، پرسشنامه بیشتر 7/0نها از آمده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آ دست با توجه به نتایج بهمی باشد  92/0اهمال کاری 

 شد. استفاده  Smart PLS 2 این تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار

 

 متغیر مالك

 اهمال کاری

 اهمال کاری عمدی

 اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی روانی

 اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

 متغیر پیش بین

 بلوغ کارکنان

 بلوغ عاطفی

 بلوغ عقلی

 بلوغ اجتماعی

 بلوغ حرفه ای
 متغیر مالك

 ق سازمانیتعل
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 پژوهش هايیافته
 بررسی تاثیر ابعاد بلوغ کارکنان بر اهمال کاری و تعلق سازمانی:  

 
ارهاي عاملی بعلق سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده )بعد از حذف سواالت با تلوغ کارکنان بر اهمال کاري و : تاثير متغير ابعاد ب8-4شکل 

 (4/0کمتر از 

 

 Z: تاثير ابعاد بلوغ کارکنان بر اهمال کاري و تعلق سازمانی همراه با ضرایب معنا داري 9-4شکل 
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 رابطه وجود دارد. بین بلوغ کارکنان و اهمال کاریفرضیه اول تحقیق: 

د در ناحیه رد فرض )طبق قاعده خطای پنج در ص ،می باشد 012/1ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ کارکنان و اهمال کاری 

 .برآورد شده است. لذا فرض تحقیق رد می شود 96/1دل( کمتر از مهر پارامتر  -96/1تا  96/1صفر برای مقادیر خارج بازه 

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش tرات مستقيم، آماره : اث1جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودرد می 012/1 -324/0 اهمال کاری ←بلوغ کارکنان 

 

 بین بلوغ کارکنان و تعلق سازمانی رابطه وجود دارد.فرضیه دوم تحقیق: 

د در ناحیه رد صمی باشد، )طبق قاعده خطای یک در  411/9کنان و تعلق سازمانی ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ کار

یق با برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض تحق 58/2دل( بزرگتر از مهر پارامتر  -58/2تا  58/2فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

درصد از تغییرات  9/48 ( می توان گفت بلوغ کارکنان به میزان489/0) یرمسب درصد اطمینان تایید می شود و با توجه به مثبت بودن ضری 99

 تعلق سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند.

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش tاثرات مستقيم، آماره - 2جدول

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 411/9 489/0 تعلق سازمانی ←بلوغ کارکنان 

 

 .بین بلوغ عاطفی کارکنان و اهمال کاری رابطه وجود دارد: 1فرضیه فرعی 

ج در صد در ناحیه می باشد، )طبق قاعده خطای پن 784/0 ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ عاطفی کارکنان و اهمال کاری

 برآورد شده است. لذا فرض تحقیق رد می شود. 96/1امتر مدل( کمتر از ر پاره -96/1تا  96/1رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

 
 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t: اثرات مستقيم، آماره 3جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودرد می 784/0 065/0 اهمال کاری ←بلوغ عاطفی کارکنان 

 

 کارکنان و اهمال کاری رابطه وجود دارد.بین بلوغ عقلی : 2فرضیه فرعی 

ر صد در ناحیه رد دمی باشد، )طبق قاعده خطای یک  485/4ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ عقلی کارکنان و اهمال کاری 

یق با ن بیان نمود که فرض تحقبرآورد شده است. لذا می توا 58/2ر پارامتر مدل( بزرگتر از ه -58/2تا  58/2فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

درصد  2/40به میزان ت بلوغ حرفه ای کارکنان ( می توان گف-402/0) یرمسدرصد اطمینان تایید می شود و با توجه به منفی بودن ضریب  99

 (.سترابطه بین بلوغ حرفه ای کارکنان و اهمال کاری معکوس اکند )از تغییرات اهمال کاری را به طور معکوس تبیین می 

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش tاثرات مستقيم، آماره  -4جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 485/4 -402/0 اهمال کاری ←بلوغ عقلی کارکنان 
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 بین بلوغ اجتماعی کارکنان و اهمال کاری رابطه وجود دارد.: 3فرضیه فرعی 

نج در صد در ناحیه پمی باشد، )طبق قاعده خطای  847/1ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ اجتماعی کارکنان و اهمال کاری 

 برآورد شده است. لذا فرض تحقیق رد می شود. 96/1دل( کمتر از مهر پارامتر  -96/1تا  96/1رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t، آماره : اثرات مستقيم5جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودرد می 847/1 181/0 اهمال کاری ←بلوغ اجتماعی کارکنان 

 

 .بین بلوغ حرفه ای کارکنان و اهمال کاری رابطه وجود دارد: 4فرضیه فرعی 

ک در صد در ناحیه یمی باشد، )طبق قاعده خطای  090/8ه ای کارکنان و اهمال کاری ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ حرف

حقیق برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض ت 58/2دل( بزرگتر از مهر پارامتر  -58/2تا  58/2رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

درصد  7/58به میزان ان ( می توان گفت بلوغ حرفه ای کارکن587/0) یرمسدن ضریب درصد اطمینان تایید می شود و با توجه به مثبت بو 99با 

 از تغییرات اهمال کاری را به طور مستقیم تبیین می کند.

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t: اثرات مستقيم، آماره 6جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 090/8 587/0 اهمال کاری ←بلوغ حرفه ای کارکنان 

 

 بین بلوغ عاطفی کارکنان و تعلق سازمانی رابطه وجود دارد.: 5فرضیه فرعی 

نج در صد در ناحیه پمی باشد، )طبق قاعده خطای  131/1ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ عاطفی کارکنان و تعلق سازمانی 

 برآورد شده است. لذا فرض تحقیق رد می شود. 96/1دل( کمتر از مهر پارامتر  -96/1تا  96/1زه رد فرض صفر برای مقادیر خارج با

 
 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t: اثرات مستقيم، آماره 7جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودرد می 131/1 259/0 تعلق سازمانی ←بلوغ عاطفی کارکنان 

 

 بین بلوغ عقلی کارکنان و تعلق سازمانی رابطه وجود دارد.: 6یه فرعی فرض

ک در صد در ناحیه می باشد، )طبق قاعده خطای ی 868/3ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ عقلی کارکنان و تعلق سازمانی 

حقیق برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض ت 58/2ر پارامتر مدل( بزرگتر از ه -58/2تا  58/2رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

درصد از  4/46ه میزان ب( می توان گفت بلوغ عقلی کارکنان 464/0) درصد اطمینان تایید می شود و با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر 99با 

 تغییرات تعلق سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند.

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش tره : اثرات مستقيم، آما8جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 868/3 464/0 تعلق سازمانی ←بلوغ عقلی کارکنان 
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 بین بلوغ اجتماعی کارکنان و تعلق سازمانی رابطه وجود دارد.: 7فرضیه فرعی 

ی یک در صد در می باشد، )طبق قاعده خطا 745/4اعی کارکنان و تعلق سازمانی ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ اجتم

ض برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فر 58/2دل( بزرگتر از مهر پارامتر  -58/2تا  58/2ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

 1/42کارکنان به میزان  ( می توان گفت بلوغ اجتماعی421/0) یرمسودن ضریب درصد اطمینان تایید می شود و با توجه به مثبت ب 99تحقیق با 

 درصد از تغییرات تعلق سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند.

 
 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t: اثرات مستقيم، آماره 9جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 745/4 421/0 تعلق سازمانی ←بلوغ اجتماعی کارکنان 

 

 بین بلوغ حرفه ای کارکنان و تعلق سازمانی رابطه وجود دارد.: 8فرضیه فرعی 

ی یک در صد در می باشد، )طبق قاعده خطا 794/2ضریب معنی داری مسیر میان متغیرهای بلوغ حرفه ای کارکنان و تعلق سازمانی 

ض برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که فر 58/2دل( بزرگتر از مهر پارامتر  -58/2تا  58/2خارج بازه  ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر

 2/31کارکنان به میزان  ( می توان گفت بلوغ حرفه ای312/0) درصد اطمینان تایید می شود و با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر 99تحقیق با 

 را به طور مستقیم تبیین می کند.درصد از تغییرات تعلق سازمانی 

 

 و نتيجه فرضيه اول پژوهش t: اثرات مستقيم، آماره 10جدول 

 نتیجه فرضیه محقق tآماره  (β) ضریب مسیر تحقیق فرضیه

 شودتایید می 794/2 312/0 تعلق سازمانی ←بلوغ حرفه ای کارکنان 

 

 تحقيق نتایج خالصه: 11 جدول

تحقیق فرضیه  نتیجه فرضیه محقق tآماره  )βضریب مسیر( 

کاری اهمال  ← کارکنان بلوغ  324/0-  012/1 شودرد می   

سازمانی تعلق  ← کارکنان بلوغ  489/0  411/9 شودتایید می   

کاری اهمال  ← کارکنان عاطفی بلوغ  065/0  784/0 شودرد می   

کاری اهمال  ← کارکنان عقلی بلوغ  402/0-  485/4 شودتایید می   

 شودرد می 847/1 181/0 کاری اهمال  ← کارکنان اجتماعی بلوغ

 شودمی تایید 090/8 587/0 کاری اهمال  ← کارکنان ای حرفه بلوغ

 شودرد می 131/1 259/0 سازمانی تعلق  ← کارکنان عاطفی بلوغ

 شودمیتایید  868/3 464/0 سازمانی تعلق  ← کارکنان عقلی بلوغ

 شودتایید می 745/4 421/0 سازمانی تعلق  ← کارکنان اجتماعی بلوغ

 شودتایید می 794/2 312/0 سازمانی تعلق  ← کارکنان ای حرفه بلوغ
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 گيري و پيشنهادها نتيجه
ی و همکاران ز مطالعات  نظراکه نتایج این یافته با نتایج حاصل  .ندارد وجود رابطه کاری اهمال و کارکنان بلوغ فرضیه اصلی تحقیق: بین

 خوانی دارد ( هم1387)

 یا تکلیف یک برای گروه یا دفر یک که مهارتی و  تجربه ، دانش: یعنی توانایی)  وظیفه و کار پذیرش برای فرد توانایی شامل کارکنان بلوغ

 موفقیت  نجاما برای ارکنانک در که  انگیزشی تعهد ، اطمینان وجود  میزان یعنی تمایل) وظیفه پذیرفتن برای تمایل(. دارد همراه خاص فعالیت

 می باعث و است انزم سارق کاری اهمال .شود می ثمر بی کار یک انجام به منجر کاری اهمال دارد. همچنین  وجود( خاص تکلیف یک  آمیز

.  آینده هب عمل ارجاع و کار انجام انداختن به تعویق یعنی کاری اهمال .کند می تغییر او به نسبت نیز دیگران نگاه و کند گناه احساس فرد شود

 ود.بو خواهد به نفع او و سازمان اهر چه کارمند به بلوغ بیشتری رسیده باشد می داند که اگر کار خود را به موقع انجام دهد 

 

 .دارد وجود رابطه سازمانی تعلق و کارکنان بلوغ تحقیق: بین دوم فرضیه اصلی

 مؤلفه گفت؛ می توان زمانیسا همخوانی دارد . بلوغ (1389)  محمدیان یار( 1391) خورشید که نتایج این یافته با نتایج حاصل از مطالعات

 و ثبات به تا سازد می رقاد را مدیریتی سازمان ها صحیح روش های و تکنیک مهارت، دانش، کارگیری به در طریق استانداردسازی از که است ای

 (1999همکاران،  و باست بن) یابند دست رقبا از گرفتن پیشی و موفقیت

و  نقش در عاالنهف نمودن به درگیر را فرد که کند می اشاره فرد در مثبت روانشناختی شرایط به کارکنان شغلی خاطر همچنین تعلق

 (. 2007می دهد )اوری و همکاران، سوق خود سازمان

 این نتیجه در شوند می رضاا خوبی به آنها دیگر های نیاز زیرا باشند، می کار در توفیق و معنا پی در که شوند می فرض افرادی بالغ مردم

 ییک سازمانی اهداف با را خود فاهدا که مایلند و برسند آمادگی و رشد به کار ضمن که دارند را آن توانایی اند، انگیخته خود اول درجه در افراد

 داشت. لق بیشتری خواهندسازند و به شغل خود تعلق پیدا کنند بنابراین هر چه کارکنان بالغ تر باشند به سازمان خود تع

 .ندارد وجود رابطه کاری اهمال با کارکنان عاطفی بلوغ فرضیه فرعی اول: بین

: 1387 سلطانی،) ندک می پیدا را خود احساسات و عواطف کنترل رشد، ایجاد، توانایی سازمان فرد آن در که عاطفی شرایطی است  بلوغ

نتیجه ه تحقیقی که باشد ک می شود، انجام هدف به رسیدن برای  بایست می که را انچه امانج در درماندگی یک کاری همچنین اهمال (.133

 فوق را اثبات کند یافت نشد.

 .دارد وجود معکوس رابطه کاری اهمال با کارکنان عقلی بلوغ فرضیه فرعی دوم: بین

 سلطانی،)کند  می کسب را گیری نتیجه و بینی یشپ مساله، حل قدرت سریع، فهم و درك قابلیت فرد آن در که عقلی شرایطی است بلوغ

1387 :133.) 

 ظاهراً داد انجام حال نزما در توان می که کاری انداختن تعویق به تصمیم. است امروز از اجتناب و دیروز دادن ادامه هنر کاری اهمال

 که کاری ندادن انجام اب که کنیم فکر و دهیم فریب را خود که آورد می فراهم را امکان این و آن ساختن عملی برای است قبولی قابل جانشین

 ایجاد اختالل فردی ایترض در که است شخصیتی ویژگی است و نوعی بشر کار کاری اهمال. ایم نگفته دروغ خودمان به داشتیم را آن انجام قصد

می باشد  ال کاری اسیب زاباشد  و درك کند که اهم رساند بنابراین هر چه فرد از نظر عقلی بالغ می آسیب انسانی روابط کیفیت به و کند می

 کمتر به اهمال کاری می پردازد.

 

 .ندارد رابطه وجود کاری اهمال با کارکنان اجتماعی بلوغ فرضیه فرعی سوم: بین

 ( همخوانی دارد2010و همکاران، 11که نتایج این یافته با نتایج حاصل از مطالعات )کرافورد 

 برای عاشقانه است ممکن افراد . کنند می آزاد و تقویت را فعال و مثبت احساسات تقاضاهای شغلی خاطر تعلق بر بلوغ اجتماعی کارکنان 

 همزمان کار این انجام ننددا می اینکه وجود با حتی هست مهم و هدفمند کار این انجام که دارند باور چون کنند تالش شغلی تقاضاهای به پاسخ

 بلوغ اجتماعی بیشتری رسیده باشد. شد بنابراین هرچه کارمند بهخواهد  نیز مفرط خستگی باعث
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 .دارد رابطه وجود کاری اهمال با کارکنان حرفه ای بلوغ فرضیه فرعی چهارم: بین

: 1387 سلطانی،) کند می پیدا را سازمان در کار مهارت و کاری دانش کاری، مهارت درك ای شرایطی است که در آن فرد حرفه بلوغ

 به دهد، انجام را کار ستا قادر که فردی ان در که شود می توصیف ای دوره یا پایا الگوی عنوان به که است کار به مربوط کاری همالا (.133

 به سازمانی کاری اهمال. ندک می امتناع شود، انجام معین مدت یک در باید که کاری های فعالیت یا تکالیف اتمام و موقع به اغاز از مکرر طور

بنابراین هرچه کارکنان بالغ باشند  (. 326-319: 2006 همکاران، و اسپادا) است شغلی مختلف تکالیف تکمیل یا شروع هدفمند انداختن تاخیر

کارکنان در  ی رسد هرچهه نظر مببهتر خواهند توانست در کار خود زمان را مدیریت کند و کمتر به اهمال کاری بپردازد. اما طبق نتایج این یافته 

 ر خود تخصص بیشتری داشته باشند در انجام امور خود تعلل بیشتری نشان می دهند و اهمال کارتر خواهند بود کا

 

 .ندارد وجود رابطه سازمانی تعلق با کارکنان عاطفی بلوغ فرضیه فرعی پنجم: بین

 همخوانی ندارد  (2003 همکاران، و هارتر)که نتایج این یافته با نتایج حاصل از مطالعات 

 هویت است، متعهد شدیدا که فردی آن بر اساس که می شود گرفته نظر در شغل به روانی و عاطفی وابستگی عنوان به شغلی خاطر تعلق

 (. تعلق2003 ، کارانهم و هارتر ) برد می لذت سازمان در عضویت از و میکند مشارکت در سازمان غالبا کند، می معین خود شغل با را خود

می باشد )هارتر  مثبت اثرات به توجه و شکوفایی شادی، جمله رضایت، از کار محیط در شناختی و احساسی متغیرهای از رکیبیت کارکنان شغلی

واهد داشت خمانی کمتری (بنابراین با توجه به نتیجه فرضیه فوق هر چه کارمند بلوغ عاطفی بیشتری داشته باشند تعلق ساز2003و همکاران، 

 را می توان فرهنگ سازمانی نادرست و نارضایتی کارکنان از محیط کاری خود دانست. که دلیل رد این فرضیه

 

 .دارد وجود رابطه سازمانی تعلق با کارکنان عقلی بلوغ فرضیه فرعی ششم: بین

 های انگیزاننده املعو طریق از بیشتر و بیرونی های انگیزاننده سایر یا های پولی پاداش طریق از کمتر باال، شغلی خاطر تعلق با کارکنان

 شغلی خاطر تعلق بودن شوند پایین می برانگیخته آنها با عادالنه رفتار و شدن ارزشمند شغلی، رشد برای فرصت هایی همچون داشتن درونی

یشتر خواهد هر چه کارکنان از نظر عقلی بالغ باشند تعلق سازمانی در آنها ب (. 2008، 12شغلی می شود )مکی و همکاران رضایت عدم به منجر

 بود .

 

 .دارد وجود رابطه سازمانی تعلق با کارکنان اجتماعی بلوغ فرضیه فرعی هفتم: بین

 آنها به تن پذیرانه علف آنکه بدون بپذیرند، را خود های کاستی و ضعف نقاط جمله از خود، هستی های جنبه همه توانند می بالغ اشخاص

 می توانایی سرحد تا. ندکن زندگی طبیعت های جنبه سایر یا جنبه این با جامعه، یا خود درون در مکشی، کش حداقل با توانند می آنها. دهند

ورتی که کارمند در محیط در ص (16:  1388 ، پور سلمان) بپردازند خود بهبود و اصالح به فرایند این در و دهند انجام را کار بهترین کوشد

 شغلی، رضایت عدم به نجرم شغلی خاطر تعلق بودن تعلق او به سازمان کتر خواهد بود و پایینسازمان از بلوغ اجامتعی کافی برخودار نباشد  

( بنابراین با توجه به 1996افراد می شود )برون،  روانی سالمت در اختالل و سازمان در مکرر های غیبت و کاری کندی کاری، وجدان آمدن پایین

 ق سازمانی او می شود.نتیجه این فرضیه بلوغ اجتماعی کارمند سبب تعل

 

 .دارد وجود رابطه سازمانی تعلق و کارکنان حرفه ای بلوغ فرضیه فرعی هشتم: بین

اشد تعلق سلط داشته بتکاری کارکنان می شود و هر چه کارمند به شغل خود  مهارت و کاری بلوغ حرفه ای کارکنان سبب باال رفتن دانش

 او به شغل و سازمانش بیشتر خواهد شد.

 و احساسی فیزیکی،) اریک از فرایند احساس قسمتی در کارکنان توانایی کننده تعریف که انگیزشی عامل عنوان به را کارکنان شغلی تعلق

 (.2004همکاران،  و شافلیشود ) می کار و کسب نتایج درنهایت و کاری های برنامه کارایی به مثبت منجر تأثیرات این. می باشد  است( شناختی
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