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تبسیخ دسیبفت1393/03/31 :

تبسیخ تبییذ1393/04/25 :

جْتگیشی هزّجی فگیي ( ٍ )1963پشسصًبهۀ دسگیشی ضغلی لَدال ٍ کیجٌذش
( )1965است .دادُّب اص عشیق ضشیت ّوجستگي پیشسَى ٍ تحلیل سگشسذیَى
گبمثِگبم تحلیل ضذ .یبفتِّب ًطبى هیدّذ کِ اص ثیي پٌج هؤلفۀ ضخػیت ،فقذظ
هؤلفۀ ٍظیفِضٌبسی ثب دسگیشی ضغلی ساثغذۀ هؼٌذبداسی داسدّ .ویٌذیي اص ثذیي
ثب جْتگیشی هزّجیّ ،وجستگی هؼٌیداس داسًذ .یبفتِّب حبکی اص آى است کذِ
جْتگیشی هزّجی دسًٍی ٍ ٍظیفِضٌبسی ،دسگیشی ضغلی کبسکٌبى سا پیصثیٌی
هیکٌٌذ.
واصههای کلیذی
دسگیذذشی ضذذغلیٍ ،یژگیّذذبی ضخػذذیت ،جْذذتگیشی هذذزّجی ،کبسکٌذذبى
کویتۀ اهذاد اهبم خویٌی  ،استبى آرسثبیجبى غشثی.
مقذّمه
آگبّی اص تفبٍتّبی ضخػیتی ٍ فذشدی هیتَاًذذ هذب سا دس حذل ثسذیبسی اص
دضَاسیّب یبسی دّذٍ .قتی ثبٍس کٌذین کذِ اًسذبىّب دس تَاًبییّذبی راتذی ٍ
اکتسبثی تفبٍت داسًذ ،دس پی ایي ًخَاّین ثَد کِ اص ّوِ ،سفتبسّذبی یسسذبًی
اًتظبس داضتِ ثبضینّ .ش فشد ثب ٍیژگیّبی خذبظ ضخػذیتی کذِ هتفذبٍت ثذب
دیگشی است ،هوسي است کٌصهسبًیضمّبی ادساکی هتفبٍتی ًیذض داضذتِ ثبضذذ
(کسوتی .)1383 ،ضخػیت هجوَػۀ سبصهبىیبفتِ ٍ ٍاحذي است هتطذسل اص
خػَغیبت ًسجتب ثبثت ٍ ثبدٍام کِ دس هجوَع فشدی سا اص افشاد دیگذش هتوذبیض
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هؤلفِّبی ضخػیت ،هؤلفِّبی سٍاىًژًذی ،ثشٍىگشایی ،تَافق ٍ ٍظیفِضٌبسی
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هیسذبصد (ضذبهلَ .)1374،گذبُ کلوذۀ ضخػذیت ثذشای تَغذی

ثذبسصتشیي

ٍیژگيّبی ضخع ثِ کبس هیسٍد؛ هثال گفتِ هیضَد فالى ضذخع ،ضخػذیت
پشخبضگش یب خجَلی داسد؛ ٍلي سٍاىضٌبسبى دس ثحث ضخػیت ثذیص اص ّذش
چیض ثِ تفبٍتّبی فشدي تَجِ داسًذ؛ یؼٌي ٍیژگيّبیی کِ ّش فشد سا اص افذشاد
دیگش هتوبیض هیکٌذ (حقیقی ٍ ّوسبساى.)1382،
ثذذِػجبستی ضخػذذیت ثذذِػٌَاى الگذذَیی اص تفسذذش ٍ احسذذب

ٍ سفتذذبس،

ًبضذذی اص ٍیژگیّذذبی فذذشدی ّوذذشاُ ثذذب سذذبصٍکبسّبی سٍاًذذی پٌْذذبى یذذب
آضسبسی ثیبى هیضَد کذِ دس پذآ آى الگَّذب قذشاس داسًذذ (فٌذذس.)1997 1،
اص ثْتشیي هذلّبی ضخػیت کذِ ثِغذَست فشافشٌّگذی هغذشس اسذت ،هذذل
پٌجػبهلی است .دس ایي هذل ػَاهل پٌجگبًِ ػجبستاًذ اص:
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 .1ثشٍىگشایی :ثیبًگش آسبیص ٍ ساحتی فشد دس سٍاثذظ ثذب دیگذشاى اسذت.
ثشٍىگشاّب ،اجتوبػی ٍ جسَس ٍ هؼبضشتیاًذ .2.پزیشًذُثَدى :ثِ گشایص افذشاد
ثذذشای پذذزیشش دیگذذشاى ثشهیگذذشدد .افذذشاد پزیشًذذذُّ ،وسذذبس ٍ خذذًَگشم ٍ
خَضذذجیياًذذذٍ .3.جذذذاى :دسثذذبسۀ هؼتوذذذثَدى افذذشاد اسذذت .فذذشد ثبٍجذذذاى،
هسئَلیتپزیش ،هٌظن ،هغوئي ٍ ثباستقبهت است.4 .سٍاىسًجَسی :ثیبًگش ًذاضتي
تَاًبیی تحول دس ثشاثش استش

است؛ آىّبیی کِ ایي ٍیژگی سا داسًذ ،ػػذجی،

هضغشة ،افسشدُ ٍ ًبهغوئياًذ .5 .استقالل اص تجشثِ :ثیبًگش هیضاى ػالقۀ فشد ثِ
تبصگی ٍ ًسبت جذیذ است .ایي افشاد تب حذ صیذبدی پذزیشای تجشثذِ ،خذال ،
کٌجسبٍ ٍ حسب اًذ (ساثیٌض.)1385 2،
1-Fender.
2-Robins.

ّش اًسذبًی ٍیژگیّذبی ضخػذیتی ٍ الگَّذبی سفتذبسی گًَذبگًَی داسد
کذذِ یسذذی اص ایذذي ٍیژگیّذذب جْذذتگیشی هذذزّجی اسذذت .دس سذذبلّبی اخیذذش
تحقیقذذبت صیذذبدی دسثذذبسۀ هذذزّت ٍ ًقذذص آى دس صًذذذگی غذذَست گشفتذذِ
است ٍ اقجبل سٍصافضٍى ثِ ایذي هَضذَع دس سذغن دًیذب ًطذبىدٌّذۀ اّویذت
ّش اًسبى ثیاػتقذبد ثذِ دیذي ًیذض دس ضذشایظ ًذبهغوئي ٍ ثحذشاى سٍحذی ،دس
صًذگی ثِغَست ًبّطذیبس ،ثذِ خذذا ٍ ًیشٍّذبی هبٍسا الغجیؼذِ هیاًذیطذذ ٍ
اص آىّب استوذاد هیعلجذ (فشاًسل.)1375 3،
هزّتً ،یشٍی ثبلقَۀ اجتوذبػی اسذت کذِ هیتَاًذذ گشٍُّذبی اجتوذبػی
سا یسپبسچ ذِ کٌذذذ یذذب آىّذذب سا ثشضذذذ یسذذذیگش ثطذذَساًذّ .ویٌذذیي هذذزّت
ًیذذشٍی سٍاىضذذٌبختی اسذذت کذذِ جٌجذذِّبی هختلذذ صًذذذگی فذذشدی سا
تحتتذذیثیش قذذشاس هیدّذذذ (ام سذذی کذذبلَ ّ ٍ 4وسذذبساى .)2009 ،آلپذذَست

5

( )1967جْذذتگیشی هذذزّجی افذذشاد سا ثذذِ دٍ دسذذتۀ دسًٍذذی ٍ ثیشًٍذذی
عجقِثٌذذذی کذذشدُ اسذذتٍ .ی هؼتقذذذ اسذذت افذذشادی کذذِ جْذذتگیشی هذذزّجی
دسًٍذذی داسًذذذ ،هذذزّت دس آىّذذب احسذذب

ساحتذذی ،اهٌیذذت ،سذذَدهٌذی ٍ

خَدسبصگبسی سا ثِ ٍجَد هذیآٍسد .ثذِػجبست دیگذش ،افذشاد ثذب جْذتگیشی
هذذزّجی دسًٍذذی دس ّوذذبٌّگی ثذذب اػتقذذبدات ٍ ضذذؼب ش هزّجیضذذبى صًذذذگی
1-Hallahme.
2- Argyle.
3- Frankly.
4-McCullough.
5-Alport.
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هذذزّت دس فشایٌذذذّبی سٍاًذذی اسذذت (ّذذبیهی ٍ 1آسجیذذل .)1997 2،حتذذی
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هی کٌٌذ ٍ ایي اهش ثبػذث اهٌیذت ٍ ثجذبت اجتوذبػی ثیطذتش دس آًْذب هیضذَد
(فَسّ ٍ 1وسبساى.)2007 ،
هتغیشّبی ضخػیتی ثِ تؼذذاد صیذبدی اص هتغیشّذبی سذبصهبًی هشتجظاًذذ ٍ
دسگیشی ضغلی ًیض اص ایي قبػذُ هستثٌب ًیستٍ .جَد تٌبست ثذیي ضخػذیت ٍ
ٍیژگيّبی ضغلی ٍ سبصهبًي ثبػث ایجبد سضبیت ثیطتش فشد ،ایجبد اًگیضُّبي
دسًٍی دس اٍ ،افضایص کبسایی ،خالقیت ٍ هسئَلیتپزیشی خَاّذ ضذذ؛ اهذب دس
غَست تٌبستًذاضذتيً ،ويتذَاى آى سا ثذب اًگیضُّذبی ثیشًٍذی هبًٌذذ پذَل،
پبداش ٍ  ...ججشاى کشد .ثِػجبست دیگش ،تٌبست ثذیي ٍیژگيّذبی ضخػذیتی ٍ
ٍیژگيّبی ضغلی فشد ثبػث افضایص سضبیت ضغلی خَاّذ ضذّ .ویٌیي ٍجَد
ایي تٌبست هوسي است ثش ػولسذشد ثْتذش ضذغلي فذشد تذیثیش ػویقذی ثگذزاسد
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(کبسسٍس ٍ ضشس.)13752،
هفَْم دسگیشی ضغلی ثِػٌَاى ًَػی ثبصخَسد ،هتغیذش هْوذی اسذت کذِ ثذِ
افضایص اثشثخطی سبصهبى کوک هیکٌذّ .شچِ سغن دسگیشی ضذغلی کبسکٌذبى
سبصهبى ثیطتش ثبضذ ،اثشثخطی آى ًیض افضایص خَاّذ یبفت .ثذِهٌظَس افذضایص
سغن دسگیشی ضغلی ثبیذ ثِ تؼییيکٌٌذُّبی آى ًگذبّی ٍاقذغًگش ٍ ّوِجبًجذِ
ثیٌذاصین .دس ثیي دیذگبُّبی هختل ٍ ،اقغًگشتشیي دیذگبُ دسگیشی ضغلی تبثؼی
اص ضخػیت ٍ فضبی سبصهبًی است (الي کَهبساى.)2004 3،
دسگیشی ضغلی صیبد ٍیژگی هغلَثی است .دس ٍاقذغ ،افذشاد داسای دسگیذشی
ضغلی صیبد ،ثِ ظبّش اص ضغل خَد سضبیت داسًذ ،سٍحیۀ هثجتذی دس کذبس ًطذبى
1-Furr.
2-Karur & Shiyer.
3- Elankumaran.

هی دٌّذ ٍ دس ثشاثش سذبصهبى ٍ ّوسذبساى خذَد تؼْذذ ثسذیبسی اثذشاص هیکٌٌذذ
(کَّي .)1995 1،لیتیٌگش 2دس سبل  1982ثب تیییذ ٍجَد ساثغذِ ثذیي دسگیذشی
ضغلی ٍ اًگیضۀ پیطشفت ،کبسکٌبى داسای دسگیشی ضغلی صیبد سا ثِػٌَاى افشادی
ّذفوٌذ ٍ کبسکٌبى ثب سغن دسگیشی ضغلی کن سا ثِػٌَاى افشادی کِ اص ضسسذت
ًسجتب ثبثتی است کِ تحتتیثیش ٍضؼیت هَجَد دس هحیظ کبس قشاس ًویگیشد .ثش
هجٌبی ایذي ًظشیذِ ،دسگیذشی هوسذي اسذت اص ثذبصخَسد هذشتجظ ثذب ػولسذشد
تیثیشپزیشد؛ اهب دسػیيحبل ًویتَاى اّویت ًقص صهیٌِّب ٍ استؼذادّبی فشدی
سا هبًٌذ اًگیضۀ پیطشفت کِ تحتتیثیش هحیظ ٍاقؼی یب هذاخلِّبی ضغلی قذشاس
ًویگیشًذً ،بدیذُ گشفت.
ٍسٍف ٍ فلذذذ 3دس سذذبل1960دسگیذذشی ضخػذذی دس ًقصّذذبی ضذذغلی سا
ثذذِػٌَاى سذذغحی اص تذذالش فذذشد ثذذشای اثذذشاص ٍ ضذذسَفبکشدى خذذَد دس کذذبس
تؼشیذذ کشدُاًذذذ .افذذشادی کذذِ دسگیذذشی ضذذغلی داسًذذذ ،داسای فشسذذَدگی
ضغلی ٍ سٍاىسًجَسی کن ٍ ثشٍىگشایذی صیذبدی ّسذتٌذ .ایذي قجیذل افذشاد اص
سالهت جسوبًی ٍ سٍاًذی خذَثی لذزت هیثشًذذ .دسگیذشی کذبسی ثذب هٌذبثغ
ضذذغلی هذذشتجظ اسذذت؛ اص جولذذِ حوبیذذت اجتوذذبػی اص ّوسذذبساى ٍ ًذذبظشاى،
ثبصخَسد ػولسشد ،سّجذشی ،کٌتذشل ضذغلی ،تٌذَع ٍظیفذِ ،فشغذت یذبدگیشی
ٍ سضذ ٍ تسْیالت آهَصضی (ّبلن.)2006 4،
1-Cohen.
2- litinger.
3-Veroff and Feld.
4- Hulme.
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ثِ ضذت هیتشسٌذ ،تَغی کشدًذ .اص ًظش ایطبى هؼٌبی دسگیشی ضغلیٍ ،یژگی
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فشدی کِ دسجۀ صیبدی اص دسگیشی ضغلی داسد ،ضغلص سا دس هشکض ػالقِاش
قشاس هیدّذ .ػجبست هطَْس «هي ثب ضغلن صًذذگی هذیکٌن ،هیخذَسم ٍ ًفذآ
هیکطن ».ثیبًگش فشدی داسای دسگیشی ضغلی صیبد است .فشد ثب دسگیشی ضذغلی
کن دس ثغي صًذگیاش چیضّبی دیگشی سا ثذِػَؼ ضذغلص هْذن هیداًذذ؛ اص
جولِ خبًَادُ ،سشگشهیّب ٍ  . ...اص عشفی دسگیشی ضغلی کن ثِ ثیگبًگی ثب کبس
ٍ سبصهبى ،ثیّذفی یب جذایی ثیي صًذگی ٍ کبس کبسکٌبى هٌجش هیضَد (کشفَل

1

ٍ ّوسبساى.)1990،
فزضیههای پضوهص
فزضييیۀ او ثذذیي غذذفبت ضخػذذیتی ٍ دسگیذذشی ضذذغلی کبسکٌذذبى کویتذذۀ
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اهذاد اهبم خویٌی

دفتش استبى آرسثبیجبى غشثی ساثغِ ٍجَد داسد.

فزضييیۀ دو ثذذیي غذذفبت ضخػذذیتی ٍ جْذذتگیشی هذذزّجی کبسکٌذذبى
کویتۀ اهذذاد اهذبم خویٌذی

دفتذش اسذتبى آرسثبیجذبى غشثذی ساثغذِ ٍجذَد

داسد.
فزضييیۀ سييو ثذذیي جْذذتگیشی هذذزّجی ٍ دسگیذذشی ضذذغلی کبسکٌذذبى
کویتۀ اهذذاد اهذبم خویٌذی

دفتذش اسذتبى آرسثبیجذبى غشثذی ساثغذِ ٍجذَد

داسد.
روش تحقیق
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1-Carufel.

ایي پذژٍّص اص ًذَع تَغیفيّوجسذتگی اسذت ٍ ساثغذۀ هیذبى هتغیشّذب ،ثذش
اسب

ّذف تحقیذق ،تحلیذل هیضذَدّ .ذذف اص اًجذبم ایذي ًذَع پذژٍّص،

تَغی ػیٌی ٍ ٍاقؼي ٍ هذٌظن خػَغذیبت یذو هَقؼیذت یذب یذو هَضذَع
استّ .ویٌیي پژٍّص حبضذش اص ًذَع تحقیقذبت کوذی اسذت .تحقیذق کوذی
فشضیبت ،پبیِ ٍ اسب

هغبلؼذبت کوذی سا ثذب ّذذف آصهذَى ضذسل خَاٌّذذ

داد .جبهؼذذۀ آهذذبسی ایذذي پذذژٍّص ػجذذبست اسذذت اص کلیذذۀ کبسکٌذذبى کویتذذۀ
اهذاد اهبم خویٌی  ،دفتش استبى آرسثبیجذبى غشثذی ثذِ تؼذذاد ً 210فذش کذِ
اص ایي هیبى  132کبسهٌذ ثب استفبدُ اص جذٍل هَسگبى اًتخبة ضذُاًذ.
ابشار انذاسهگیزی
پزسصنامۀ ویضگیهای ضخصیت ثشای اًذاصُگیشی پٌج ػبهل ضخػیت ،اص
پشسذذصًبهۀ کبسذذتب ٍ هذذک کذذشی )1990( 1ثذذب ضػذذت سذذؤال ٍ ثذذب هقیذذب
پبسخگَیی پٌج دسجِای لیسشت (کبهال هَافقن تب کبهال هخذبلفن) اسذتفبدُ ضذذ.
پذذٌج ػبهذذل ضخػذذیت دس ایذذي پشسذذصًبهِ ضذذبهل :سٍاىسًجَسخذذَیی،
ثشٍىگشایی ،تجشثِپزیشی ،تَافقپزیشی ٍ ٍظیفِضٌبسی ثَد .کبستب ٍ هک کشی
سٍایی ٍ پبیبیی ایي پشسصًبهِ سا تیییذ کشدُاًذ ٍ ضذشیت پبیذبیی ثذشای پذٌج
ػبهل آى سا ثذیي  0/68تذب  ./83گذضاسش کشدُاًذذ .دس ایذي پذژٍّص آلفذبی
1-Casta and McCrae.
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هؼوَی ثب پذزیشش یذب سد فشضذیۀ آصهبیصضذذُ ثذِ پبیذبى هیسسذذ کذِ ایذي
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کشًٍجذذبب ثذذشای پذذٌج ػبهذذل ضخػذذیت :سٍاىسًجَسخذذَیی ،ثشٍىگشایذذی،
تجشثِپزیشی ،تَافقپزیشیٍ ،ظیفِضٌبسی ثذِ تشتیذت ثشاثذش ثذب،0/70 ،0/72 :
 0/73 ٍ 0/68 ،0/71ثِدست آهذ.
پزسص نامۀ جهت گیزی مذهبی ثشای اًذذاصُگیشی جْذتگیشی هذزّجی اص
پشسصًبهۀ جْذتگیشی هذزّجی فگذیي )1963( 1ثذب  21سذؤال ٍ ثذب هقیذب
پبسخگَیی پٌج دسجِای لیسشت (کبهال هَافقن تب کبهال هخذبلفن) اسذتفبدُ ضذذ.
یبصدُ گضیٌۀ آى ثِ جْتگیشی هزّجی ثیشًٍذی ٍ دُ گضیٌذۀ آى ثذِ جْذتگیشی
هزّجی دسًٍی اختػبظ داسد .فگیي ایي پشسصًبهِ سا اص هقیذب

جْذتگیشی

هزّجی آلپَست ثب ثیست سؤال گشفتِ است .ثشای سٌجص سٍایی ایي آصهذَى دس
ایشاى پشسصًبهۀ جْتگیشی هزّجی دسًٍی ٍ ثیشًٍی فگیي ثِ فبسسذی تشجوذِ
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ضذُ ٍ غحت آى اص عشیق ثبصخَاًی تَسظ هتخػػبى دیگش ٍ تشجوۀ دٍثذبسۀ
آى ثِ اًگلیسی ثشسسی ضذُ است .پبیبیی پشسصًبهِ تَسظ جبىثضسگی دس سبل
1378ثِ هیضاى  0/7تیییذ ضذُ است .دس ایي پذژٍّص آلفذبی کشًٍجذبب ثذشای
پشسصًبهۀ جْتگیشی هزّجی 0/7ثِدست آهذ.
پزسصنامۀ درگیزی ضغلی ثشای اًذاصُگیشی دسگیشی ضغلی ،اص پشسصًبهۀ
لَدال ٍ کیجٌش )1965( 2ثب ثیست سؤال ٍ ثب هقیب

پبسخگَیی پذٌج دسجذِای

لیسشت (کبهال هَافقن تب کبهال هخبلفن) استفبدُ ضذ .هیشّبضوی دس سذبل 1386
ثشای ثشآٍسد سٍایی ّوگشایی ،پشسصًبهِ سا سٍی اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ
1-Feagin.
2-Lodahl and Kejner.

آصاد اسالهی ٍاحذ سٍدّي اجشا کشدّ .وجسذتگی ًوشُّذبی آى ثذب پشسذصًبهۀ
دسگیشی ضغلی کبًًَگَ 1982 1ثشاثش ثب  0/72ثِدست آهذ ٍ سغن هؼٌذیداسی
ًیض ًطبى داد کِ اص سٍایی ّوگشایی هغلَثی ثشخَسداس استّ .ویٌیي لییَ ٍ لی
دس پژٍّص خذَد دس سذبل  2009آلفذبی کشًٍجذبب 0/8سا ثذشای پشسذصًبهِ
دسگیشی ضغلی ثِدست آهذ.
یافتههای پضوهص
ثِهٌظَس ثشسسی فشضیِّبی پژٍّص ،هجٌی ثذش ٍجذَد ساثغذِ ثذیي هتغیشّذبی
غفبت ضخػیتی ٍ جْتگیشی هذزّجی ٍ دسگیذشی ضذغلی کبسکٌذبى ،اص سٍش
ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ.
فزضیۀ او ثیي غفبت ضخػیتی ٍ دسگیشی ضغلی کبسکٌذبى ساثغذِ ٍجذَد
داسد.
ًتبیج جذٍل یک ًطبى هیدّذ کِ ثب تَجِ ثِ ضشایت ّوجستگی هؤلفذِّبی
غفبت ضخػیتی ثب دسگیشی ضغلی دس سغن  ،p<0/5فقظ هؤلفۀ ٍظیفِضٌبسذی
ساثغۀ هثجت ٍ هؼٌبداسی ثب دسگیشی ضذغلی داسد ( .)r=0/35ایذي ًتیجذِ ًطذبى
هیدّذ کِ ثیي دٍ هتغیش ساثغۀ هؼٌیداسی ثشقشاس است .ثذیيغَست کذِ ّشچذِ
فشد ٍظیفِضٌب تش ثبضذ ،دسگیشی ضغلی دس ٍی ثیطتش هطبّذُ هیضَد.

1-Kanungo.
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گضاسش کشدُاًذ .دس ایذي پذژٍّص آلفذبی کشًٍجذبب  0/73ثذشای پشسذصًبهۀ
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فزضييیۀ دو ثذذیي غذذفبت ضخػذذیتی ٍ جْذذتگیشی هذذزّجی کبسکٌذذبى
ساثغِ ٍجَد داسد.
ًتبیج جذٍل یک ًطبى هیدّذ کِ هؤلفِّبی سٍاىًژًذی ،ثشٍىگشایی ،تَافق
ٍ ٍظیفِضٌبسی ثذب جْذتگیشی هذزّجی ساثغذِ داسًذذ (،0/39 ،0/25 ،0/38
 .)r=0/42سٍاىًژًذی ٍ تَافق ٍ ٍظیفِضٌبسی ثب جْتگیشی هذزّجی ثیشًٍذی
( ٍ )r =0/33 ،0/52 ،0/47ثشٍىگشایی ٍ ٍظیفِضٌبسی ثب جْتگیشی هذزّجی
دسًٍی ( )r =0/25 ،0/23دس سغن  p<0/5ساثغۀ هثجت هؼٌذبداسی داسًذذ .ایذي
ًتیجِ ًطبى هیدّذ کِ ثب قَتیذبفتي ٍیژگیّذبی ضخػذیتی افذشاد ،دسگیذشی
ضغلیضبى افضایص هییبثذ؛ لزا فشضیۀ دٍم پژٍّص تیییذ هیضَد.
فزضييیۀ سييو ثذذیي جْذذتگیشی هذذزّجی ٍ دسگیذذشی ضذذغلی کبسکٌذذبى
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ساثغِ ٍجَد داسد.
ًتبیج جذٍل یک ًطبى هیدّذ کِ جْتگیشی هزّجی دسًٍذی ثذب دسگیذشی
ضغلی دس سغن  p<0/5ساثغۀ هثجت هؼٌبداسی داسد( ٍ )r =0/30فشضیۀ پژٍّص
تیییذ ضذ .ایي تیییذ ثذاى هؼٌبست کِ ّشچِ فشد اص ًظش هزّجی دس سغن ثْتذشی
قشاس گیشد ،دسگیشی ضغلی دس ٍی ثیطتش هطبّذُ هیضَد.
دس ایي قسوت ثِهٌظَس ثشسسی سؤال پژٍّص ،هجٌی ثش ایٌسِ کذذام یذک اص
هؤلفِّبی غفبت ضخػیتی ٍ جْتگیشی هزّجی پیصثیٌیکٌٌذۀ دسگیشی ضغلی
ّستٌذ ،اص هذل سگشسذیَى چٌذگبًذِ ،سٍش گبمثذِگبم ،اسذتفبدُ ضذذُ اسذت.
ًتبیج پژٍّص دس جذٍلّبی صیش ًوبیص دادُ ضذُ ٍ تَضیحبت هشثَط ثذِ آى
ثیبى ضذ.
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جذو ( .)1ماتزیس همبستگی متغیزهای پضوهص
متغیز

2

1

4

3

6

5

8

7

9

11

11

1

درگیزی
شغلی
جهتگیزی

0/13

1

جهتگیزی

-0/02

0/86
**
0/43
**
0/38
**
0/25
**
0/14

0/09

0/39
**
0/42
**

0/52
**
0/33
**

مذهبی
بیزونی
جهتگیزی

0/30
**
0/05

بزونگزایی

0/17

تجزبهپذیزی

0/15

توافق

0/08

وظیفهشناس

0/35
**

درونی
رواننژندی

ی
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1
-0/08

1

0/47
**
0/16

-0/10

1

0/23
*
0/12

0/47
**
0/52
**
0/28
**
0/11

-0/16
0/25
**

1
0/60
**
0/23
**
0/38
**

1
0/22
*
0/18
*

1
0/35
**

1

*P<0/05
**P<0/01

ّوبىعَس کذِ دس جذذٍل ( )2هطذبّذُ هذیضذَد دس گذبم ًخسذت هتغیذش
ٍظیفِضٌبسی ٍاسد هؼبدلۀ سگشسیَى گبمثِگبم ضذذ ٍ ایذي هؤلفذِ 0/12دسغذذ
ٍاسیبًآ اص دسگیشی ضغلی سا تجییي هیکٌذ .دس گذبم دٍم جْذتگیشی هذزّجی
دسًٍی ثِ هؼبدلۀ سگشسیَى اضبفِ ضذ کِ ایي هؤلفِ ًیض 17دسغذ ٍاسیبًآ ،قبدس
ثِ تجییي دسگیشی ضغلی استً .تذبیج تحلیذل ٍاسیذبًآ ثذشای اػتجذبس هؼبدلذۀ
سگشسیَى ًطبى هیدّذ کِ دس سغن هؼٌذبداسی ً ،0/05تذبیج هؼٌذیداس اسذت
(ّ .)p<0/05ویٌیي ًتبیج سگشسیَى ثیبًگش ایي است کذِ جْذتگیشی هذزّجی
ثیشًٍی ،سٍاىًژًذی ،ثشٍىگشایذی ٍ تَافقپذزیشی دس کٌذبس هؤلفذِّذبی دیگذش
پیصثیٌیکٌٌذُّبی هؼٌبداس دسگیشی ضغلی ًیستٌذّ .ویٌیي هٌذذسجبت جذذٍل

دٍ حبکی اص آى است کذِ ٍظیفِضٌبسذی ( ،)β=0/35 ،p=0/000جْذتگیشی
هزّجی دسًٍی( )β=0/23 ،p=0/006پیصثیٌیکٌٌذۀ هثجت ٍ هؼٌذیداس هتغیذش
دسگیشی ضغلی ّستٌذ .ثب تَجِ ثذِ ضذشایت  βحبغذل اص تحلیذل سگشسذیَى
گبمثِگبم هیتَاى ًتیجِ گشفت کذِ ثذیي هتغیشّذبی پیصثذیي ٍ هذالر ساثغذۀ
ٍاحذ تغییش دس ًوشۀ ٍظیفِضٌبسی ،ثِ هیضاى  ٍ 0/05ثِاصای یک ٍاحذ تغییش دس
ًوشۀ جْتگیشی دسًٍی ،ثِهیضاى  ،0/23دس ًوشۀ هتغیش دسگیذشی ضذغلی تغییذش
ٍجَد خَاّذذ داضذت .ثٌذبثشایي ثذب تَجذِ ثذِ هقذذاس ثتذب ،ثذِتشتیت َّیذت
هَفق( ٍ )β=0/35جْتگیشی هزّجی دسًٍی( ،)β= 0/23قَیتشیي هتغیشّذب
ثشای پیصثیٌی دسگیشی ضغلی دس کبسکٌذبى ّسذتٌذ ٍ ّی یذک اص هؤلفذِّذبی
جْتگیشی هزّجی ثیشًٍی ،سٍاىًژًذذی ،ثشٍىگشایذی ٍ تَافقپذزیشی قذذست
پیصثیٌی دسگیشی ضغلی سا ًذاسًذ.
جدول ( .)2نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام درگیری شغلی برحسب متغیرهای پیشبین

F

P

R

R2

B

β

T

P

وظیفهضناسی

17/53

0/000

0/35

0/12

0/05

0/35

4/19

0/000

وظیفهضناسی،

13/20

1/111

0/41

0/17

0/05
0/23

0/29
0/23

3/46
2/81

1/111

مذ

جهتگیزی
مذهبی درونی

1/116
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هؼٌبداسی (ٍ )p<0/05جَد داسد .ثشاسب

هقبدیش βهیتَاى گفت ثِاصای یذک
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نتیجهگیزی
ّذف اغلی ایي پژٍّص ثشسسی ساثغۀ غفبت ضخػیتی ،جْتگیشی هزّجی ٍ
دسگیشی ضغلی کبسکٌبى اداسۀ کل کویتۀ اهذاد اهبم خویٌی اسذتبى آرسثبیجذبى
غشثی ثَد .یبفتِّبی ثِدستآهذُ دس ایي پژٍّص ًطبى داد کِ اص ثیي پٌج هؤلفۀ
ضخػیت ،یؼٌی هؤلفِّبی سٍاىًژًذذی ،ثشٍىگشایذی ،تجشثِپذزیشی ،تَافذق ٍ
ٍظیفِضٌبسی ،فقظ هؤلفۀ ٍظیفِضٌبسی دس ایي هغبلؼِ ثب دسگیشی ضغلی ساثغذۀ
هؼٌبداسی داسد .ثذیيغَست کِ یبفتِّب ًطبى داد ّشچذِ فذشد ٍظیفِضذٌب تش
ثبضذ ،دسگیشی ضذغلی دس ٍی ثیطذتش هطذبّذُ هیضذَدّ .ویٌذیي یبفتذِّبی
ثِدستآهذُ دس ایي پژٍّص ًطبى داد کِ اص ثیي هؤلفِّبی ضخػیت ،هؤلفِّبی
سٍاىًژًذی ،ثشٍىگشایی ،تَافقٍ ،ظیفِضٌبسی ثب جْتگیشی هزّجی ّوجسذتگی
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هؼٌیداس داسًذّ .ویٌیي یبفتِّب ًطبى هیدّذ کِ جْتگیشی هزّجی دسًٍی ثذب
دسگیشی ضغلی ساثغۀ هثجت هؼٌبداسی داسد ٍ ّشچِ فشد اص ًظش هزّجی دس سغن
ثْتشی قشاس گیشد ،دسگیشی ضغلی دس ٍی ثیطتش هطبّذُ هیضَدّ .ویٌیي ًتبیج
حبغل اص تحلیل سگشسیَى گبمثِگبم ًطبى هیدّذ کِ دس گبم ًخسذت ثذب ٍسٍد
هتغیش ٍظیفِضٌبسی ثِ هؼبدلۀ سگشسذیَى ،ایذي هؤلفذِ 12دسغذذ اص ٍاسیذبًآ
دسگیشی ضغلی سا تجییي هیکٌذ .دس گبم دٍم جْتگیشی هزّجی دسًٍی ثِ هؼبدلۀ
سگشسیَى اضبفِ ضذ کِ ایي هؤلفِ ًیض قذبدس ثذِ تجیذیي 17دسغذذ اص ٍاسیذبًآ
دسگیشی ضغلی استً .تبیج تحلیل ٍاسیبًآ ثشای اػتجبس هؼبدلۀ سگشسیَى ًطبى
هذذیدّذذذ کذذِ دس سذذغن هؼٌذذبداسی ً 0/05تذذبیج هؼٌذذیداس اسذذت (.)p<0/05
ّویٌیي ًتبیج سگشسیَى ثیبًگش ایذي اسذت کذِ جْذتگیشی هذزّجی ثیشًٍذی،
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سٍاىًژًذذذذی ،ثشٍىگشایذذذی ٍ تَافقپذذذزیشی دس کٌذذذبس هؤلفذذذِّبی دیگذذذش
پیصثیٌیکٌٌذُّبی هؼٌبداس دسگیشی ضغلی ًیستٌذّ .ویٌیي هٌذذسجبت جذذٍل

دٍ حبکی اص آى است کِ ٍظیفِضٌبسذی ( ٍ )β=0/35 ،p=0/000جْذتگیشی
هزّجی دسًٍی ( )β=0/23 ،p=0/006پیصثیٌیکٌٌذۀ هثجت ٍ هؼٌذیداس هتغیذش
دسگیشی ضغلی ّستٌذ.
دس حَصۀ دسگیشي ضغلي ٍ ساثغۀ آى ثب ٍیژگيّذبي ضخػذیتي ٍ غذفبت،
پژٍّصّبي هتؼذذدي دس داخذل ٍ خذبس اص کطذَس غذَست گشفتذِ اسذت.
ّوجستگي هٌفي ٍ هؼٌبداس ٍجَد داسد .ػذالٍُ ثذش ایذي غذفبت ثشٍىگشایذي ٍ
گطَدگي اص عشیق تؼبهل ثب دسگیشی ضغلي ساثغِ داسًذذ .کَلسَیذت 2دس سذبل
ً 2000طبى داد کِ تفبٍتّبی فشدی اٍلیِ اص جولِ فشدگشایذي ،هٌجذغ کٌتذشل،
ػضت ًفآ ،اًگیضش ٍ ثبٍجذاىثَدى ،ساثغۀ هثجت ٍ هؼٌبداسی ثب سغن دسگیشی
ضغلي داسًذ.
هَدساك 3دس سبل ً 2004طبى داد کِ دسگیشی ضذغلی ثذب غذفت اسذتوشاس
ٍسَا

فسشی ػولی ّوجستگی هثجت ٍ قَی ٍ ثب ٍیژگیّبی اًؼغبفپزیشی ٍ

هٌظنثَدى ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبداس داسد .آسیِ  4دس سبل  1994هؼلَم کشد کِ
ثِعَس کلی ،هتغیشّبی ضخػی سٍاًی ٍ هَقؼیت ضغل ،تؼییيکٌٌذُّبی اغذلي
دسگیشی ضغلیاًذ ٍ تب حذي اص هذل کبسویش 5حوبیت هيکٌٌذً .ستۀ هْوتش ایٌسِ
ًتبیج ایي هغبلؼِ حوبیت غشیحي اص دیذذگبُ سایذج دسثذبسۀ دسگیذشي ضذغلي
ثِػٌَاى تذبثؼی اص ّوذبٌّگي ٍ تٌبسذت ضذخع ٍ هحذیظ ًطذبى هیدٌّذذ ٍ
1-Bozionelos.
2-Colquitt.
3-Mudrack.
4-Aryee.
5-Chusmir.
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ثَصیًَلَ  1دس سبل 2004دسیبفت کِ ثیي غذفت تَافذق ٍ دسگیذشي ضذغلي
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ٍیژگيّبی ضخػیتی ٍ ٍضؼیت ضغلي ثیطتشیي اثش سا دس پیصثیٌذي دسگیذشی
ضغلي داسًذ.
دیذگبُّبی هختلفی دس صهیٌۀ ًقص هؼٌَیت ٍ هزّت دس ایجذبد سذبصگبسی
ٍجَد داسدٍ .فبیی ثَس ثَس دس سبل  ،1378دس پژٍّص خَد ثِ ایي ًتیجِ سسیذ
کِ دثیشاى داسای جْتگیشی هزّجی دسًٍی ،دسگیشی ضغلی کوتذشی ًسذجت ثذِ
دثیشاى داسای جْتگیشی هزّجی ثیشًٍی داسًذ .دس تحقیقی دیگش ػلی 1دس سذبل
 1992ثیي اخال کبسی اسالهی کِ دس آى ثش جْتگیشی هزّجی دسًٍی تیکیذذ
ضذُ است ٍ ػولسشد ضغلی ساثغۀ هثجت ٍ هؼٌبداسی ثِدست آٍسد.
کبتيّ ٍ 2وسبساى دس سبل  2005دسیبفتٌذ تیثیشاتی کِ اػتقبدات هذزّجی ٍ
دیٌی فشد ثش چگًَگی تؼجیش ٍ تفسیش ٍی اص سٍیذذادّب هیگذزاسد ،فشآیٌذذّبی
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سبصگبسی ٍ پزیشش سٍیذادّب سا آسبى هیکٌذ .افذشادی کذِ اػتقذبدات هذزّجی
قَیتشی داسًذ ،سبصگبسی ثْتشی ثب هَقؼیتّبی صًذگی ًطبى هیدٌّذ.
آٍلیَ ٍ گیجسَى 3دس سبل  1988ثیبى هیکٌٌذ کذِ جْذتگیشی هؼٌَیذت دس
فشٌّگ سبصهبًی ،کبسکٌبى سا ثبضْبهت ،ثباخال  ،ثباػتوبد ٍ ثبکفبیت هیکٌذذ ٍ
دس ًتیجِ ،دسگیشی ضغلی ٍ سضبیت ضغلی آًبى سا افضایص هیدّذ .ثب تَجِ ثذِ
ایٌسِ هتغیشّبی هختل دس هیضاى هَفقیت ٍ دسگیشی ضغلی افشاد ضذبغل تذیثیش
داسًذ ،ضٌبخت آىّب هیتَاًذ صهیٌِسبص اسا ذۀ تػذویوبت ٍ توْیذذات هذؤثشی
ثبضذ .ثٌبثشایي چٌبًیِ سغن دسگیشی ضغلی افشاد اص عشیق هتغیشّذبی هختلذ
پیصثیٌی ضَد ،هیتَاى دس گضیٌص افشاد ٍ ّویٌیي افذضایص سضبیتثخطذی ٍ
1-Ali.
2-cotton.
3-Avolio and Gibbons.

سضبیتهٌذی سبصهبى ٍ کبسکٌبى گبمّبی هذؤثشی ثشداضذت ٍ چذَى دسگیذشی
ضغلی ثبػث کبسایی ثیطتش هیضَد ،یبفتي ٍیژگیّبی ضخػذیتی کذِ ثذب سذغن
دسگیشی ضغلی استجبط داسًذ ،ثسیبس هْن ٍ هفیذ خَاّذ ثَدّ .ویٌیي هیتَاى ثب
تقَیت ایي ٍیژگیّب دس کبسهٌذاى استخذامضذُ صهیٌۀ اسا ۀ خذهبت هغلَةتش سا
ثِ ٍیژُ دس ًْبدّبی حوبیتی ثب تَجِ ثِ هبّیت حجن کبسی صیبد ٍ ٍیژگیّذبی
ثب ػٌبیت ثِ ایٌسِ کبسکٌبى ًْبدّبی حوبیتی ًقص ثسذیبس هْوذی دس جبهؼذِ
ثشػْذُ داسًذ ٍ ثِ تٌبست ضغل خَد ثذب گذشٍُ صیذبدی اص هشاجؼذبى دس توذب
ّستٌذ ٍ ثب ػٌبیت ثِ هبّیت ٍ ًَع دسخَاستّبی هشاجؼبى ،هوسي است ًَػی
ٍاثستگی ٍ دسگیشضذذى دس ضذغل داضذتِ ثبضذٌذ؛ اصایذيسٍ ثشسسذی دس صهیٌذۀ
ٍیژگیّبی ضخػیتی کبسکٌبى ٍ جْتگیشی هزّجی آىّب دس استجبط ثب دسگیشی
ضذذغلی کبسکٌذذبى هیتَاًذذذ ثذذِ سٍضيضذذذى هَضذذَع کوذذک کٌذذذ .اص جولذذِ
هحذٍدیتّبي ایي هغبلؼِ هيتَاى ثِ ًَع سٍشضٌبسي ایي هغبلؼِ اضذبسُ کذشد
کِ اص ًَع ّوجستگي است؛ صیشا ایي قجیل هغبلؼبت فقظ ثِ ثشسسي ساثغذۀ ثذیي
هتغیشّب هيپشداصد ٍ دس ًتیجِ ًويتَاى اص ًتبیج ثِدستآهذُ تفسیش ػلوي اسا ِ
داد .ػالٍُ ثش ایي فقظ استفبدُ اص پشسصًبهِ ،اصجولِ هحذٍدیتّبی دیگش ایي
هغبلؼِ است؛ اصایيسٍ اثضاس تسویلي دیگشي ّوشاُ پشسذصًبهِ ًظیذش هػذبحجِ
هيتَاًذ ثش غٌبی اعالػبت ثیفضایذ.
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خبظ هشاجؼبى ٍ هطسالت پیص سٍ ،فشاّن آٍسد.
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