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predicting perceived self-efficacy and work
engagement through job crafting and perceived
دشتشاق شغل دز طریق تعال یاب شیغل و دراد حاایی
organizational support among employees of  را بشن اااانان اااوانه اوشنای گلندا دصفهان، سازدان
Isfahan’s Golnoor factory in 2017. The study was
a descriptive-correlational study and the statistical -  دنجییاش شییدش اوو پییژوهش تدصییشف6981 را سییا
population included all 527 employees of the هابسییت و مادعییه مدییااو پییژوهش اد الشییه اااانییان
Goner factory in the Isfahan, out of which 220  نفر تشکشل725 اااوانه اوشنای گلندا دصفهان به تعددر
employees were selected through convenience
sampling method. The research measures were  نفییر بییه اوو را222 ردره دنیید اییه دز دشییان منهییا تعییددر
The Job Crafting Questionnaire (Slamp & رسترس به عنددن نادنه دنتخیا شیدندش را دیین پیژوهش
Brodrick, 2013), The Survey of Perceived
پرسشناده هاو تعال ییاب شیغل سدسیلا و وبرورایی
Organizational Support (SPOS) (Eisenberger et al,
 ) دراد حاای ی سییازدان س میزنبرگییر و هاکییاادن2269
1986), Work Engagement Scale (Salanova &
) و دراد2226  دشتشاق شغل سساوندد و شیالل,)6891
Schaufeli, 2001) and Self-efficacy Questionnaire
(Golparvar & Sadeghi, 2016). The data were  ) دیدار دسیتفاره6987 ودرااامددو سگل پروا و صارق
analyzed by correlation coefficient Pearson and قردا گرلتندش ردره هاو حاصل دز پرسشناده ها با دستفاره دز
multiple regression Stepwise method. The results
revealed that there were positive significant هابست پشرسدن و اگرسشدن چندگانه ددار تحلشل قردا
relationships between job crafting with self- گرلتندش نتایج تح لشل هابست پشرسدن نشان ردر اه بشن
efficacy' perception and work engagement, and
تعال یاب شغل با دشتشاق شیغل و ودرااامدیدوا دراد
perceived organizational support with work
ودرااامدییدو
حااییی سییازدان بییا دشییتشاق شییغل و
engagement and perceived self-efficacy (p<0.01).
ردارش
یدر
ی
ومی
)
p<0/01
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Moreover, results of stepwise regression showed
that in the first step job crafting could predict هاچنشن نتایج تحلشل اگرسشدن گاش به گاش نشان ردر اه
%8.2 and in the second step perceived  راصد و طی گیاش روش9/2 ط گاش دو تعال یاب شغل
organizational support could predict %2.2 of self راصیید دز ودایییان دراد2/1 دراد حااییی سییازدان
efficacy' perception variances. Moreover,
39
/5 ودرااامددو و هاچنیشن دراد حاایی سیازدان
perceived organizational support could predict
%43.7 and job crafting could predict %8.5 of  راصید دز وداییان دشیتشاق9/7 راصد و تعال یاب شغل
work engagement variances. According to the
results, job crafting and perceived organizational شغ ل اد تددنستند تبششن ناایندش با تدمیه بیه یالتیه هیاو
پژوهش د تددن چنشن نتشجه گشرو نادر ایه تعیال ییاب
support are more important causes of self-efficacy'
perception and work engagement among the شغل و دراد حاای سازدان به عنددن پیشش بیشن هیاو
Golnoor factory’s employees.
دهم دراد ودرااامددو و دشتشاق شغل د باشندش
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مقدمه 
ددروزه دراد لرر دز ااامددو ودر بهعنددن دشیانج شیناوت عایل دنسیان دحسید گشیته و
ودرااامددو به یک دز حدزههاو پژوهش گسترره را اودنشناس باووص اودنشناس صنعت
سازدان دبید شیده دسی ش دز دیین او باواهیاو شیخص را دیدار تددنیای بیردو اناامدیدن بیا
ددقعش هاو دتفاوت اد ودرااامددو تعریف اررهدند سدهددر )6985ش هاچنشن ودرااا مددو به
باواها یا قضاوتهاو لرر را ادبطه با تددنای هاو ودر را دنجاش وظایف و دسیئدلش هیایش دشیااه
ردار سبندواد 6891 6به نقیل دز حسیشن رولی مبیارو صیارق صیارق و ویددیااو )6989ش
اااانان بردو برقرداو تعار بشن وددستههاو شغل و یا دنابع اااو به رنبا تغششردت را ویدر
و دحشط دطردلشان هستند سگرنی و مشیفدار )2229 2و تیالو دی اننید تیا دیین تغششیردت اد
بهگدنهدو پشارهسازو انند تا با عالیق و تددنای هاو منها دنطبق باشد سگرن و پااار)2228 9ش
دز دینرو ودرااا مددو نقیش دهای اد را اونید ایاا و لعالشی اااانیان را سیازدان لیردهم
د ناایدش بر دساس تئداو شناوت دمتااع بندواد س 6891به نقل دز وددسیتاا  )6995عدددیل
دصل تعششن اننده ددلقش دلردر شاغل قضاوتهیاو منهیا را دیدار ودرااامدیدو شیان دسی ش
دصطالح ودرااامددو بر نظریه شناوت -دمتااع بندواد دبتن دس و به باوا شیخص را دیدار
دین اه چ دنه به ودب د تددند را تغششر ددثر باشد رول ردار سدهردب زدره هنردند اریم نژدر
و وددمه دلدین  )6982ش پاادسکدد بتا و پپامشن  3س )2229ودرااامدیدو اد بیهعنیددن قضیاوت
شخص را ددار قابلش ی لرر بردو پذیرو التااها و دعاا دعیشن را مهی تحقیق دهیددف و
نتایج ددار دنتظاا تعریف ارره دس ش را ریدگاه شناوت -التااو التاا مرد نه تنهیا را انتیر
عدددل بشرون و دحشط نشس بلکه لردیندهاو شناوت نقش تعششن انندهدو را التاا رداندش
لردیندهاو شناوت بهعنددن بخشی دز مسیشش شناسی اودنی ددمیش دنتظیاادت و درادایات
ناراست د گررند ایه لیرر دز ااامدیدو ویدر ردار و دیین دنتظیاادت دی تددننید بیه دضیطرد و
دمتنا هاو رلاع دز ددقعش هاو تهدید اننده دنجر شیدندش دسیتدو الشیدو بنیدواد س)6891
رابااه نقش باواهاو ودرااامددو را عالکرر دنسان دین دس اه سطح دن شزه شردیط دطلید و
دعاا دلردر بششتر بر پایه منچه اه منها دعتقار رداند قردا ردار تا منچه اه ودقعاً راسی دسی ش بیه
هاشن واطر چ دن التاا دنسان د تددند به وسشله باواهای اه را ددار تددنای هایشان ردانید
بهتر پششبشن شدر تا به وسشله منچه اه ودقعاً قارا به دنجیاش ردرن من هسیتندش زییرد دلیردرو ایه
1. Bandura
2. Grant, Ashforth
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ردادو باوا ودرااامددو باوی هستند دهددف چالش بردن شزترو اه دستلزش تالو بششترو دس
اد دنتخا د ناایند دستقاد و پشتکاا بششترو اد را دنجاش تکالشف ودر نشز به ااا د گشرند سبه
نقل دزا اریا سلطان و هاکاادن )6983ش بنابردین باواهاو ودرااامددو به دا اا د انید
اه تعششن انشم دلردر با ردنش و دهااتهای اه ردانید چیه ایااو اد دنجیاش رهنید سپامیاای و
شان )2226 6ش
تحقشقییات دنجییاش گرلتییه تدسییط دشردگلشییا سشندسییت ملسییانداو و بروگییدگن  2س)2265ا
سشندست  2262 9به نقل دز دین دسک و سلشا و چشرودبدلید )2261 3ون رن هشید ردیدات
پشترز 7س)2267ا تشاز بیاار را س )2262نشیان ردر ایه بیشن ودرااامدیدو تعادیل ایااو و
عالکرر شغل با تعال یاب شغل ادبطه دعنارداو ومدر ردارش زیرد ودرایاا مدیدو بیه باواهیا ییا
قضاوتهاو لرر را ادبطه با تددنای هاو ویدر را دنجیاش وظیایف و دسیئدلش هیایش دشیااه ردار
سبندواد  )6819و اااانان بردو برقرداو تعار بشن وددستههاو شغل و یا دنابع اااو به رنبیا
تغششردت را ودر و دحشط دطردلشان هستند سگرن و مشفدار  )2229و تالو د اننید تیا دیین
تغششردت اد بهگدنهدو پشارهسازو انند تا با عالیق و تددنای هاو منها دنطبق باشد سگرنی و پیاار
)2228ش بنابردین ردشتن رامات باوو ودرااامددو دنجیر بیه دشیزدن زییار دز نشازهیاو چیالش
بردن شز د شدر و دین چالش ددمش راگشرو اااو بششترو شده و اااانان بیه دیین بیاوا رسی
1
د یابند اه قارا به طردح شغل ودر با تدمه به تددنای هاو وزش اه هایان تعیال ییاب شیغل
دس د باشندش
تعال یاب شغل را ودقع را دردده طردح شغل دس با دین تفاوت اه تدسط اااانیان دنجیاش
دش شررش به عباات دغلش نظریههاو طردح شغل دهاش اااانان اد را شکل گشرو شیشدههیاو
التااو دنحصر به لررشان را دنجاش شغل ودر ناریده د گشرند سبرل و ادنیدد)2221 5ش بیهطیدا
ال تعال یاب شغل به لردیندو دطالق د شیدر ایه طی من اااانیان تعیددر نید و وسیع
وظایف و داتباطیات را شیغل ویدر اد بیهگدنیهدو تغششیر دی رهنید ایه بیا عال یق اغبی هیا و
تددنایشهایشان دنطبق گررر سگرنی و پیااار)2228 9ش هاچنیشن تعیال ییاب شیغل دشیااه بیه
تغششردت وزش لشزیک و شناوت دلردر بیردو دنجیاش ردرن وظیایف شخصی ددیدا ایاا و وظیایف
1. Pajares, schunk
2. Miraglia, cenciotti, Alessandri, Borgogni
3. sinosety
4. Ingusci, callea, chirumbolo
5. Van den heuvel, Demerouti, peeter
6. Job crafting
7. Barley & Kunda
8. Grant & parker
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ااایشان ردار سوازسنشدسک ردتن )2226ش بیاار تشایز را  6س )2262تعیال ییاب شیغل اد
شادل ویژگ های را سطح لشزیک سازدان و یا دمتااع بردو برقرداو تعار بشن وددستههاو
شغل سبهعنددن دتا حجم ااا سن شن لشاا زدان ) و یا دنابع اااو تعریف ارره دندش هاچنشن
بشند پااار 2س )2262را تعریف تعال شغل دشااه به التاا لعا اااو ردشتهدند و بشان اررنید
اه تعال شغل ردادو ادبطه دتبت با تعادل اااو و ااادی دسی و ددمیش بهبیدر و بیاو الیتن
التااهاو اااو د شدرش را تعریف ری ر گرن و دشفدار 9س )2229تعال یاب شغل اد تغششیر را
وظایف اااو ودر و مستجد را دحتددو وظایف -یعن دلردر به رنبیا تغششیر را ویدر و دحیشط
دطردلشان هستند -تعریف د انندش وازسنشدسک ردتن س )2226دعتقدند اااانان اااهاو ودر
اد بردساس ی ودانش دنفعال به طردح شغل سنت یا عال م دمتااع حاصل دز هاکاادن ویدر
دنجاش نا رهند بلکه بر دساس تصاشمهاو ودر را وصید شیشدههیاو دنجیاش اااشیان عایل
7
د انندش دحققان هاچدن; باار تشاز را  3س )2262پترو ردروتی پشتیرز شیالل هتلنید
س )2262به براس اوو تعال شغل بردساس دد وددستهها و دنیابع شیغل  1پرردوتیه دنیدش را
چهااچد نظرو تعال یاب شغل بردساس تقاضاها و دنابع شغل چنشن بشان دششدر اه چ دنیه
سالد اودن شناوت و دثربخش اااانان د تددند دز طریق رو گروه تقاضیاهاو شیغل و دنیابع
شغل دنجر به بهبدر شردیط اااو گررر سباار و ردروت )2225 5ش
تقاضاهاو شغل سگروه دو ) شادل ویژگ هاو شغل دس اه بطدا بالقده دشتددند دنجیر بیه
دسترس گررر دگر دین تقاضاها لردتر دز تددنای هاو اااانان باشید اااانیان ویدر اد بیا تغششیردت
دیجار شده ولق د رهند سباار و ردروت )2225ش تقاضاهاو شغل دی تددنید شیادل حجیم ایاا
سن شن و تعادل اااو با ری ردن نشز باشد اه دین ددضد شادل عددطف نشز د تددند باشیدش گیروه
روش را شردیط اااو دشااه به دنابع اااانان ردار سباار و ردروت )2225ش دنابع شیغل دربید
به ویژگ هاو لشزیک اودنشناوت دمتااع و یا ویژگ هاو سیازدان شیغل دسی ایه سیبش
انشهاو دتفاوت دش ررر  :دوو" دینکه را رستشاب به دهددف شیغل دهیم هسیتندش رودیا" منهیا
دشتددنند را تقاضاهاو شغل تعار دیجار اننید و هزینیههیاو لشزیدلیدییک و اودنشیناوت اد
ااهش رهند و را نهای دنابع شغل دشتددند اشد شخص و دهیاات اااانیان اد بهبیدر بخشیدش

1. Bakker, Times& Derks
2. Bindl &Parker
3. Granr & Ashford
4. Bakker, times 7 Dekers
5. Petrou. Demerouti, Peeters, Schaufeli ,&Hetland
6. Job-demanded resources
7. Bakker& Demerouti
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نادنهدو دز دنابع شغل ودردختااو سدوتشاا) و بیازودار عالکیرر دسی ش پتیرو ردروتی پشتیرز
شالل هاتلند س )2262حددقل  9التاا اد بردو اسشدن بیه تعیال شیغل دطیرح ایرره دنید-6 :
مستجدو دنابع ساه دشااه به رایال اا و یا مسیتجدو دطالعیات التیاا ردار بیردو دتیا ا
راوددس دشاواه دز هاکاادن)ش  -2مستجدو چالش هیا ایه شیادل تغششیردت را وددسیتههیاو
شغل بردو تحقق بخششدن به دهددف سبردو دتا راوددس دطالعات بششتر هارده با دسیئدلش )ش
 -9ااهش دطالبات ساه دشااه به ااهش تقاضاهاو باو و یا دانع ردار هاانندا حجم ایاا ییا ایاا
دحساس شدید) ردارش باار6س )2266دعتقد دس اه دلردر دشتاق التااهیاو لعاونیه اینش وا و
دتب بششترو اد دز ودر نشان د رهندش بنابردین ومدر دنابع شغل را رسترس بشان ر دین دسئله
دس اه هر چه دشزدن دنابع راوددست بششتر باشد به هاان دشزدن دز دشزدن دراد لشاا ااسته
د شدرش
بردین دساس ی دنبع شغل دهم ایه را پیژوهش حاضیر بیه من پرردوتیه دی شیدر دراد
حاای سازدان دس ش دراد حاای سازدان دحساس و باواهاو تعاشم یالته دلردر را دین ادستا
دس اه سازدان نسب به هاکااو و دساعدت و حاای دعضاو ودر دازو قا ل دس و ن ردن و
رلددپ ودشبخت و مینده منها دس ش تحقشقات دنجاش گرلته تدسط چانگ چشن2س)2261ا سینا
وندلد  9س)2265ا سشندسیت  3س 2262بیه نقیل دز دین دسیک  )2261 7نشیان رهنیده ادبطیه
دعناردا بشن تعال شغل با دراد حاای سازدان دس ش تعال شغل دز طرییق رگرگیدن نایدرن
وظایف شغل یا اودبط اااو به اااانان دمازه د رهد تا دهددف شغل ودر اد روبااه شکل رهند
و شغلشان اد بهگدنهدو دتفاوت تجربه ناایند و بر دعنارداو شغل دثر ب ذدانید س تدسیک 6887 1
به نقل دز وازسنشدسک و ردتن )2226ش
هاچنشن دز منجا اه اااانان وسع وظایف و داتباطات را شغل اد بهگدنهدو تغششر د رهنید
اه با عال ق اغب ها و تددنای هیاو منهیا دنطبیق باشید س گرنی پیااار  )2228ومیدر عیادل
هاچدن حاای سازدان دراد شده ددمش د شدر تا اااانان شغلشان اد چیالش بیر دن شیز تیر
تلق ناایند و را نتشجه لرص هاو اال بردو دستفاره دز تااش دهااتها اد به ایاا گشرنید تیا بیه
رنبا تغششر را شغل ودر باشند س گیدرازو حیام احشای )6983ش بنیابر تحقشقیات اورس و

1. Bakker
2. Cheng, chein
3. Sen, khandelwol
4. Sinocity
5. Engosky
6. Toski
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میزنبرگر 6س )2222دلزدیش دراد حاای سازدان ددمش د شدر ایه دلیردر بیه سیازدان تعلیق
بششترو ردشته باشند و اضای منها دز شغلشان بششتر شیدر و را نتشجیه بششیتر داییل باشیند را
سازدان باانند و ااتر به تر ودد گردیش وددهند ردش ش وداسیترو 2س )2266نشیان ردر ایه
حاای سازدان دردا شده ددمبات دلزدیش بهرهواو اا بیه هاکیاادن پششیرل سیازدان
تعهد سازدان عاطف و التاا ددن سازدان د شدرش دبناو نظیرو حاایی سیازدان نظرییهو
تبار دمتااع دس ش تئداو دبارلهو دمتااع سبالو )6813 9بهدنظدا تدضشح نحدهدو اه التیاا
ددیری دراد اااانان اد را ددار حاای سازدان شکل د رهد و را عدض بر التیاا اااانیان
دثر د گذدار دستفاره د شدر ساورس و دیزنبرگر )2222ش
نظریهو حاای سازدان بشان د اند اه اااانان ریدگاه ال دز دشیزدن حاایی سیازدان
نسب به ودر شکل د رهنید و را دزدو دیین حاایی بیه دهیددف سیازدان و تحقیق منهیا تدمیه
د انندش به عباات ری ر وقت سازدان به الاه اااانان تدمه اند اااانان دین تدمیه اد بیا تعهید
3
بششییتر و عالکییرر بهتییر مبییردن دیی انیید سمیزنبرگییر مادلیی ااسییدینکل لشیینو و اورس
)2226شاااانان اه دشزدن زیارو دز حاای سازدان اد تجربه د انند دین دحساس اد رداند اه
د باید به نحدو را سازدان دیفاو نقش انند تا عال منها را ادستاو دنالع سیازدان دتبدعشیان
باشد و بدین وسشله حاای سازدان اد مبردن نااینید سمیزنبرگیرو هاکیاادن )6885ش میزنبرگیر و
هاکاادن س )6891بشان نادرند اه ومدر دین باوا رد بر منکه منها قارا به طردح شغلشان هستند
تح تأثشر حاای سازدان را اااانان شکل گرلته و د تددند تجربهدو ددلق بردو اااانان تلق
و دنجر به دلزدیش ودرااامددو منها گررر و را نهای زدان ایه اااانیان دحسیاس اننید ایه
راگشرو و پشتکاا منها نسب به شغلشان ددار تدمه و حاای قردا گرلته و سازدان زدشنههیاو
رگرگدن و دنطباق پذیرو وظایف دحدله اد بردیشان لردهم ارره دسی دشیتاقانه دسیئدلش هیاو
شغل اد رنبا وددهند اررش
دز ری ر دتغشرهاو بسشاا دهم اه بهعنددن پشادد تعال یاب شغل ددار تدمه پژوهش ردن قیردا
گرلته دس دشتشاق شغل د باشدش تعال شغل بهعنددن ی دتغشیر سیازدان دهیم و دثیر گیذدا
د تددند ریدگاه اااانان و سازدانها اد را ددار داهش ااا و شرح وظایف بیهطیدا میدو تغششیر
رهد و دثردت دتب بسشاا تأثشر گذداو بر ااادی و دثر بخش سازدانها ردشیته باشیدش دز دیین او
اااانان را دحشطهای اه قاراند شغل ویدر اد طردحی اننید را من دحیشط چیالش بردن شیز
1. Rhoades, Eisenberger
2. Lamastro
3. Blau
4. Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, lynch
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دشتشاق شغل شان نشز دلزدیش د رهند و دشتاقانه به وظایف شغل ویدیش دی پرردزنید سبیاار
)2266ش شالل باار هدگدین 6س )2226دشتشاق شغل اد بهعنددن ی وضعش دتبی و اضیای
بخش ذهن را داتبا با ااا تعریف د انند ش هاچنشن به نقل دز عل اضای شیریف اریاشیان
پدا س )6985دشتشاق شغل اد ی دفهدش اودنشناوت دتب اه با دشیزدن دنیریو رلبسیت بیه
شغل و دثربخش را داتبا دس تعریف نادرهدند اه با سه ددلفیه; دنیریو حرلیه دو 2لیدداااو
حرلهدو9و ششفت حرلهدو 3دشخص د شدرش دنریو حرلهدو با سطح باوی دز دنریو و دنعطیاف
پذیرو ذهن را هن اش ااا تاایل به تالو و دقاودی را دقابیل دشیکالت دشیخص دی شیدرش
لدداااو حرلهدو راگشرشدن اادل را ااا و تجربه ی دحسیاس دهیم بیدرن اغبی دلتخیاا و
چالش راااا دس و بعد سدش دشتشاق شغل ششفت حرلهدو دس اه با تارایز اادیل و غیرق
شدن را ااا دشخص د شدر بهگدنهدو اه زدان را هن اش ااا به سرع دی گیذار و بیردو لیرر
دشکل دس اه دز اااو مدد شدر سشالل و هاکاادن )2226ش
دشتشاق به ااا دز دین نظر دهاش ردار اه ااا و شغل یی بخیش لردگشیر و دثرگیذدا را الیاه
بشااا دشرور اه نه تنها بر اشفش زندگ دلردر بلکه بر سالد اودن و مساان منیان نشیز تیاثشر
دش ذدار .تحقشقات دنجاش گرلته تدسط نعاد شناوا س  ;)6983بهیاالد دحایدرو اشیا دحایدو
چ ن س ;)6982شالل 7س ;)2228اانن 1س  ;)2227تشاز باار س ;)2262باار و ردروتی س)2225ا
8
صدیق س)2267ا بشر تشایز و بیاار 5س)2261ا دااشکان یاس 9س)2269ا زیجین پشتیر و هاایانن
س )2269نشان رهنده ومدر ادبطه دعناردا بشن تعال یاب شغل و دشتشاق شیغل دسی ش بردسیاس
یالتههاو اانن س )2227دز منجا اه تقاضاهاو شغل و دنابع شیغل دز مالیه ددلفیههیاو تعیال
شغل دحسد د گررند د تددن چنشن بشان نادر اه تراشش تقاضیاهاو شیغل بیاو هاچیدن
لشاا ااا تقاضاهاو هشجان و دنابع شغل باو دشتشاق شغل اد دلیزدیش دی رهیدش بیا تدمیه بیه
دهاشت اه دراد ودرااامددو و دشتشاق شغل را سازدانهیا بیردو عالکیرر لیررو و عالکیرر
سازدان و ددلقش سازدانها ردار و دز منجای اه را اشدا دا تااندن پژوهش اه بتددنید تیأثشر

1. Schaufeli, Bakker, Hoogduin
2. Professional Energy
3. Professional Dedication
4. Professional fascination
5. schafli
6. kanen
7. Beer et al
8. Makikandas
9. Zeijen, peeters, Hakanen
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تعال یاب شغل و دراد حاای اد بر دشتشاق شغل و دراد ودرااامددو اد ددار براسی قیردا
رهد دنجاش نشده دس را پژوهش حاضر به برااس هم زدان دتغشرهاو لدق پرردوته دیمش
بنابردین بردساس دروا دبان نظرو و پژوهش دشتددن چنیشن نتشجیهگشیرو ایرر ایه دراد
ودرااامددو و دشتشاق شغل به رلشیل ادبطیه بیا دتغشرهیاو دهیم و دثیر گیذدا برمنهیا هاچیدن
تعال یاب شغل و دراد حاای سازدان دین باواسودرااامددو) اد را اااانان دیجار دی اننید
اه با در اد حاای دز طریق سازدان به اااانان دشیتاقانه تکیالشف و وظیایف شیغل ویدیش اد
رنبا ناایند و ها دین دتغشرهاو تح تأثشرتعال یاب شغل با تدمه به تقاضاها و دنابع شغل
قردا رداندش بنابردین دشتشاق شغل و دراد ودرااامددو تح تأثشر تعال شغل و دراد حاایی
سازدان قردا ردشته و سبش تقدی دشتشاق شغل و دراد ودرااامددو را اااانیان دش یرررش دز
دین او ی والء پژوهش دها اه راداتبا با دتغشر تعال یاب شغل دحسیاس دی شیدر دیین
دس اه بردساس مستجدهاو دنجاش گرلته را دنابع دعتبر علای پژوهشی دبنی بیر چ یدن
تأثشر تعال یاب شغل و دراد حاای سازدان بر دشتشاق شغل و دراد ودرااامددو را دییردن
دنجاش نشده دس ش هاچنشن با تدمه به دهاش وییژهدو ایه دبحی تعیال ییاب شیغل بیهعنیددن
دتغشرو ندین را عرصه علم اودنشناس صنعت و سازدان ردار ضروات دنجیاش پیژوهش حاضیر
براس دشزدن تأثشر دین سازه ندین بر سایر دتغشرهاو اودنشناوت را دحشط ااا د باشدش دز دیین
او هدف پژوهش حاضر پاسخ دی به دین سددوت دس اه:
 -6میا بشن تعال یاب شغل و دراد حاای سیازدان بیا دشیتشاق شیغل و دراد ودرااامدیدو
ادبطه دعناردا ومدر ردار؟
-2تددن پششبشن ادددش دز دتغشرهاو تعال یاب شغل و دراد حاایی سیازدان را دشیتشاق
شغل و دراد ودرااامددو بششتر دس ؟
بردین دساس لرضشههاو پژوهش به شرح زیر تدوین شدندش
فرضیهاول:بشن تعال یاب شغل با دراد

ودرااامددو ادبطه دعناردا ومدر ردارش 

فرضیهدوم:بشن تعال یاب شغل با دشتشاق شغل ادبطه دعناردا ومدر ردارش
فرضیهسوم:بشن دراد
فرضیهچهارم:بشن دراد

حاای سازدان با دشتشاق شغل ادبطه دعناردا ومدر ردارش 
حاای سازدان با دراد

فرضیهپنجم:بشن تعال یاب شغل و دراد

ودرااامددو ادبطه دعناردا ومدر ردارش 

حاای سازدان با دراد

ودرااامدیدو ادبطیه

چندگانه دعناردا ومدر ردارش 
فرضیهششم:بشن تعال ییاب شیغل و دراد

حاایی سیازدان بیا دشیتشاق شیغل ادبطیه

چندگانه دعناردا ومدر ردارش
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روش 
دطالعه حاضر دز نظر هدف بهعنیددن یی تحقشیق تدصیشف و دز نظیر اوو تحقشیق هابسیت
د باشدش مادعه مدااو پژوهش حاضر شادل الشه اااانان اااوانیه اوشینای گلنیدا دصیفهان را
تابستان  6981اه شادل  725بدرهدند د باشد اه با دستفاره دز مدو حجم نادنه دشچل ومیدل
 )297و را سطح دطاشنان مدااو  87راصد تعددر  222نفر بهعنددن نادنه تعششن و
س2225
بردو انتر نرخ پاسخده تعددر  292پرسشناده به صدات را رسترس سسهل دلدصید ) و بیا را
نظر گرلتن نسب اااانان را قسا هاو دختلف اااوانه تدزیع اه پ دزماع مواو تعددر 92
پرسشناده غشر قابل دستفاره تشخشص ردره شد و را نهای تعددر  222پرسشیناده دیدار تحلشیل
قردا گرل ش دعشااهاو حضدا را دین پژوهش شادل شاغل بدرن را سطدح غشر دیدیریت و تااییل
به شرا را پژوهش بدر و را مه اعای دعشااهاو دوالق پژوهش و را مه اعایی دصید
دحردانه بدرن و ادزرداو هشچ دنه نشیان دز پاسیخ دیان وددسیته نشید و دطالعیالت حاصیل دز
پژوهش به صدات ال را دوتشاا دسدلشن قردا گرل ش دز  222نفر گیروه نادنیهو پیژوهش 696
نفرسدعار  82/7راصد) دیرر  65نفیر سدعیار  9/7راصید) زن و  2نفیر سدعیار  6راصید) را
وضعش دعالش نشده بدرهدندش

ابزارسنجش 
پرسشنامهتعالییابیشغلی:بردو سنجش تعیال ییاب شیغل دز  7عبیاات دربید بیه تعیال
وظشفه پرسشناده لرش  67سددل دعرل شده تدسط دسیلا و وبرورایی س )2269دسیتفاره بیه
عال مددش دقشاس پاسخ دی دین پرسشیناده شیش رامیهدو لشکیرت س بیه نیدات  6تیا وشلی
دوقات  )1دس ش ناره باو را پژوهش حاضر نشان رهنیده سیطح بیاوی دز تعیال ییاب شیغل را
سازدان دس و بالعک ش دین پرسشناده شادل سه ورره دقشاس سددلفه) تعال وظشفه سددوت 6
تا  7س  7سدد ) تعال شناوت سددوت  1تا  62س  7سدد ) و تعال داتبیاط سیددوت  66تیا
 67س  7سدد ) د باشدش اه را پژوهش حاضر با تدمه به هدف پژوهش  7سدد دربد به ددلفه
تعال وظشفه ددار براس دستفاره قردا گرلته دس ش گل پروا س )6986دین پرسشناده اد بردو دمرد
را دحشطهاو اااو دیردن ترماه و مداره دمرد نادره دس ش دسلا و وبرورایی س )2269اودیی
سازه دین پرسشناده اد براس و تایشد نادره دندش بردو نادنه عالوه بر تحلشل عیادل سداتشیال بیا
چروش دز ند ودایااا ) تحلشل عادل تایشدو اودی سازه دیین پرسشیناده اد بیا اده حیل سیه
عادل به ودب تایشید نایدره دسی سدسیلا و وبرورایی )2269ش را دییردن اودیی دحتیددی
پرسشناده تدسط چندو دز دتخصصشن ددار تایشد و را بشن ماع دز اااانان شرا گیاز دمیرد
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شد و ددار تایشد قردا گرل س عل عس رو )6981ش هاچنشن شددهد داد ه شده تدسط دسیلا و
وبرورای س )2269نشان ردره اه ددتشازدت به رس مدده را دقشاس تعال یاب شغل  67سیددل
و سه ددلفه من با دستفاره دز نقا قدت شخص هدف گذداو راونی را ایاا التااهیاو دیدن -
سازدان اضای شغل قناع شغل اوحشه و شدق اااو عاطفه دنفی وییژه شیغل و عاطفیه
دتب ویژه شغل ردادو هابست دعنارداو دس ش ملفاو ارونباخ گزداو شده بیردو سیه ددلفیه
تعال وظشفه بردبر با  2/95تعال شناوت بردبر با 2/98و تعال داتباط  2/99و را نهای با ایل
دقشاس س حاصل ماع سه ددلفه دصل )  2/86گزداو شده دس سدسیلا و وبرورایی )2269ش
را پژوهش عل عسکرو س )6981پایای دین پرسشناده به اوو ملفیاو ارونبیاخ  2/92گیزداو
شده دس ش را پژوهش حاضر نشز پایای پرسشناده تعال ییاب شیغل بیا دسیتفاره دز اوو ملفیاو
ارونباخ 2/51به رس مددش
پرسشنامهادراکحمایتسازمانی:بردو سنجش دراد

حاای سیازدان دز پرسشیناده

میزنبرگر و هاکاادن س  )6891دستفاره به عال مددش دین پرسشناده بیدون ددلفیه و ردادو رو لیرش
بلند و ادتاه به ترتشش شادل  91و  61گدیه دی باشید و دجیدردً دز ردویل هایان پرسشیناده 91
سددل ی پرسشیناده  9میتای نشیز بیردو سینجش دیین دتغشیر دعرلی ایرره دسی ش دقشیاس
پاسخ دی دین پرسشناده هف رامهدو لشکرت س اادال دیددلقم  5تیا ایادال دخیالفم  )6دسی ش
سددوت س 7 9 2و  )5ردادو ناره گذداو دعکدس د باشندش ناره بیاو را پیژوهش حاضیر نشیان
رهنده سطح باوی دز دراد حاای سازدان دس و بالعک ش اودی دحتددی پرسشیناده حاضیر
را بشش دز  59پژوهش علا ددار تایشید قیردا گرلتیه دسی سنصیشرو ولشی بنی و ویددیااو
)6987ش شاوص مدااه ملفاو ارونباخ بردو براسی دشیزدن پاییای پرسشیناده براسی حاایی
سازدان دراد شده با  622مزددرن  2/98بدس مدده دس ش دشزدن پایای دبیزدا تحقشیق دشیان
ددیردن و دعلاان به ترتشش  2/957و  2/915دحاسبه شده و دین دشزدن را بشن مزددرن هاو دیرر
و زن بیه ترتشییش  2/82و  2/59گییزداو شییده دسی سزای )6997ش را پییژوهش حاضییر پایییای
پرسشناده با دستفاره دز اوو ملفاو ارونباخ بردو دراد حاای سازدان 2/8بدس مددش 
پرسشنامهاشتیاقشغلی :بیردو سینجش دشیتشاق شیغل دز پرسشیناده سیاوندد و شیالل
س )2226دستفاره به عال مددش پرسشناده دشتشاق شغل دز65سدد بادقشاس پاسخ دی  7رامهدو
لشکرت ساادال دخالفم 6تا اادال دددلقم  )7تشکشل شده دس ش ناره باو را پرسشناده حاضر بشان
اننده سطح باوی دز دشتشاق شغل را بشن اااانان دس و بیالعک ش دیین پرسشیناده شیادل 9
ددلفه د باشد شدین دبعار شادل نشرودندوس1داره) وقف ودر س 7داره) و مذ س 1داره) د باشیدش
را تحقشق وزیر پناه س )6986اودی دحتددی پرسشناده تایشد و پایای پرسشناده بیه اوو ملفیاو
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ارونباخ  2/59و را تحقشق ضشالدین و هاکاادن س )6986پاییای پرسشیناده دشیتشاق شیغل بیه
اوو دلفاو ارونباخ  2/812گزداو شده دس ش پایای دین پرسشناده را پیژوهش علی عسیکرو
س )6981به اوو ملفیاو ارونبیاخ  2/92بیه رسی مدیده دسی ش را پیژوهش حاضیر نشیز پاییای
پرسشناده دشتشاق شغل با دستفاره دز اوو ملفاو ارونباخ  2/81به رس مددش 
پرسشنامهادراکخودکارآمدیشـغلی :بیردو سینجش دراد

ودرااامدیدو شیغل دز

پرسشناده ودرااامددو شغل گل پروا و صارق س  )6987دستفاره به عال مددش دیین پرسشیناده
ردادو دقشیییییاس پاسیییییخ دی  1رامیییییهدو لشکیییییرت س 6ایییییادال دخیییییالفم تیییییا
 1اادال دددلقم) دس ش سددوت  9و  5به صدات دعکدس ددتشازره د شدندش ناره بیاوو اسیش
شده را پژوهش حاضر نشان رهنده سطح باوی دز دراد ودرااامددو شغل را بیشن اااانیان
دس و بالعک ش گل پروا و صارق س )6987دز طریق تحلشل عیادل داتشیال اودیی سیازه دیین
پرسشناده اد دستند نادره دندش عالوه بر دیین بیهعنیددن شیددهدو دز اودیی ها یرد و ودگیرد بیشن
ددتشازدت حاصل دز پرسشناده ودرااا مددو شغل با شکایات مساان سادبطه دنف ) بیا تعیااض
ااا-وانددره و تعااض وانددره-ااا سهر رو ادبطه دنف ) و با سرایزشیدگ دتبی ایاا-ویانددره و
وانددره-ااا هر رو ادبطه دتب گزداو شده دس سگل پیروا و صیارق )6987ش ملفیاو ارونبیاخ
دین پرسشناده تدسط گل پروا و صارق س )6987بردبر بیا  2/53گیزداو شیده دسی ش را پیژوهش
حاضر نشز پایای پرسشناده دراد ودرااامددو با دستفاره دز اوو ملفاو ارونبیاخ  2/53بدسی
مددش 

روشاجراوتحلیلدادهها 
پرسشنادههاو پژوهش اد دعضاو گروه نادنیه را دحیل ایاا ویدر را لاصیله زدیان  22تیا 27
رقشقه به صدات ودر گزداو ره پاسخ ردرنیدش پی دز مایع مواو پرسشیناده هیا ردرههیا بیا
دستفاره دز اوو هابست پشرسدن و اگرسشدن چندگانه و با دستفاره دز نرش دلزدا  SPSSنسیخه
 22ددار تحلشل قردا گرل ش

یافتهها 

دشان شن دنحردف دعشاا و ضردیش هابست دشان الشه دتغشرهاو تحقشق را مدو  6نشیان ردره
شدهدند و هاچنشن بهدنظدا براسی دید پیشش لیرض پیژوهش دز شیشده اگرسیشدن چندگانیه
دستفاره گررید اه نتایج من به شرح مدو  2و  9بدس مدده دس ش
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جدول:7میانگین،انحرافمعیاروضرایبهمبستگیمتغیرهایپژوهش 
متغیرها 
6ش تعال یاب شغل
ودرااامددو

2شدراد

9شدشتشاق شغل
3شدراد

حاای سازدان

میانگین 

انحرافمعیار 

7

1

3

4

68/21

3/88

-

-

-

-

92/13

3/71

**2/28

-

-

_

56/39

69/26

**2/93

-

-

-

96/91

62/12

-

**2/69

**2/11

-

با تدمه به ضردیش هابست دنداج را مدو  6نتایج نشان ردرند اه بشن تعیال شیغل بیا
دراد ودرااامددو و دشتشاق شغل و بشن دراد حاای سیازدان بیا دشیتشاق شیغل و دراد
ودرااامددو هابست دتب و دعناردا ومدر ردارش)(p<0/01

جدول:1تحلیلرگرسیونچندگانهپیشبینیخودکارآمدیازطریقتعالییابیشغلیوادراکحمایت 
ردیف

B

SE

P

r

دقددا ثاب

29/1

6/23

-

2/226

2/295

تعال یاب شغل

2/21

2/21

2/28

2/226

دقددا ثاب

21/19

6/39

-

2/226

تعال یاب شغل

2/27

2/21

2/25

2/226

2/25

2/29

2/61

2/22

مقدارثابتومتغیرهایپیشبین

6

2
دراد

حاای سازدان

2/929

2/292

2/629

** p<2/26

چناناه را مدو 2دشاهده د شدر را گاش دو دز دشان تعال یاب شیغل و دراد حاایی
سازدان تعال یاب شغل س )β 2/28 p<2/26پششبشن اننده ودرااامددو بیدره و تددنسیته
 9/2راصد دز ودایان دین دتغشر اد تبششن ناایدش را گاش روش را اناا تعال یاب شغل سp<2/26
 )β 2/25دراد حاای سازدان س )β 2/61 p<2/26دلزوره شده و را دیین گیاش رو دتغشیر
تعال یاب شغل و دراد حاای سازدان هر رو با هم  62/9راصد دز ودایان ودرااامدیدو اد
تبششن نادرهدندش دز دین دقیددا وداییان تبشیشن شیده را گیاش روش  2/1راصید وداییان دلیزوره
دوتصاص دربد به دراد حاای بدره دس ش را دجاد بر دساس نتایج داد ه شیده را میدو 2
بشن تعال یاب شغل و دراد حاای سازدان با دراد ودرااامددو ادبطیه چندگانیه سدعنیاردا)
ومدر ردار به دین ترتشش اه ط روگاش به ترتشش تعیال ییاب شیغل و دراد حاایی سیازدان
پششبشن اننده دراد ودرااامددو هستندش
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جدول:3تحلیلرگرسیونچندگانهپیشبینیاشتیاقشغلیازطریقتعالییابیشغلیوادراکحمایت 
ردیف

مقدارثابتومتغیرهایپیشبین

6

2

دراد
دراد

B

SE

p

دقددا ثاب

27/69

9/28

-

2/226

حاای سازدان

6/63

2/28

2/11

2/226

دقددا ثاب

67/17

3/93

-

2/226

6/6

2/29

2/13

2/226

6/29

2/69

2/28

2/226

حاای سازدان
تعال یاب شغل

2/395

2/722

** p<2/26

چناناه را مدو  9دشاهده د شدر را گاش دو دز دشان دراد حاای و تعال یاب شغل
دراد حاای س )β 2/11 p<2/26پششبشن اننده دشتشاق شغل بدره و تددنسته  39/5راصید
دز ودایان دین دتغشر اد تبششن ناایدش را گاش روش را اناا دراد حاایی س)β 2/13 p<2/26
تعال یاب شغل س )β 2/28 p<2/26دلزوره شیده و را دیین گیاش رو دتغشیر دراد حاایی و
تعال یاب شغل هر رو با هم  72/2راصد دز ودایان دشتشاق شغل اد تبشیشن نایدرهدنیدش دز دیین
دقددا ودایان تبششن شده را گاش روش  9/7راصد ودایان دلزوره دوتصاص دربد به تعال یاب
شغل بدره دس ش را دجاد بر دساس نتایج داد ه شده را مدو  9بشن تعال یاب شغل و دراد
حاای با دشتشاق شغل ادبطه چندگانه سدعناردا) ومدر ردار به دینصیدات ایه طی روگیاش بیه
ترتشش دراد حاای و تعال یاب شغل پششبشن اننده دشتشاق شغل هستندش
بردساس یالتههاو داد ه شده را مدو  9 2لرضشههاو  6تا  1پژوهش دبن بر ومدر ادبطیه
بشن تعال یاب شغل و دراد حاای با دشتشاق شغل ودرااامددو ادبطه چندگانه دیدار تایشید
قردا گرل ش هاانطدا اه را مددو 2و  9دشاهده د گررر بشن تعال شیغل و دراد حاایی بیا
دشتشاق شغل ودرااامددو ادبطه چندگانه  p<0/01دس ش بر دین دساس یالتههاو داد ه شده را
مدو هاو  2و  9نشان ردرند تااش لرضشههاو پژوهش ددار تایشد قردا گرلتندش

نتیجهگیری 

بحثو
پژوهش حاضر با هدف پششبشن دراد ودرااامددو و دشتشاق شغل دز طریق تعال یاب شیغل
و دراد حاای سازدان دنجاش شدش نتایج به رس مدده نشان ردر ایه بیشن تعیال ییاب شیغل و
دراد حاای سازدان با دشتشاق شغل و ودرااامددو ادبطه دتب و دعناردا س )p<0/01ومیدر
ردار و تعییال یییاب شییغل و دراد حاایی سییازدان پییششبشنی اننییده دهییم و دعنییاردا دراد
ودرااامددو و دشتشاق شغل بدرندش یالتههاو دین پژوهش ایه بیردو دولیشن بیاا را دییردن نقیش
پششبشن انندگ هازدان تعال یاب شغل و دراد حاای سازدان را دراد ودرااامدیدو و
626

هاله تام و عل دهددر

دشتشاق شغل اد دداردطلعیه قیردا ردر نشیان رهنیده نقیش و تیأثشر دتغشیرهیاو پیشش بیشن را
پششبشن دتغشرهاو دال را ی نادنه دز سازدانهاو دیردن بدر ایه نشیان رهنیده دیین دصیل
بسشاا دهم دس اه دتغشرهاو اودنشناوت ویااج دز هیر گدنیه دیرز مغردلشیای و لرهن ی بیر
دتغشرهاو ن رش و التااو تأثشر رداند اه را دردده ضان داد ه نتایج پژوهش را قالش تی تی
لرضشه ها به هاسد نتایج پژوهش حاضر با یالتههاو پیژوهشهیاو دنجیاش گرلتیه را ویااج دز
دیردن پرردوته وددهد شدش
بر دساس یالتههاو داد ه شده را مددو  6 2و  9بشن تعال شغل با دراد ودرااامدیدو و
دشتشاق شغل و بشن دراد حاای سازدان با دشتشاق شغل و دراد ودرااامدیدو هابسیت
دتب و دعناردا ومیدر ردارش هاچنیشن نتیایج تحلشیل اگرسیشدن نشیان ردر ایه طی گیاش دو
تعییال یییاب شییغل  9/2راصیید و ط ی گییاش روش دراد حاای ی  2/1راصیید دز ودایییان دراد
ودرااامددو و هاچنشن دراد حاای  39/5راصد و تعال یاب شیغل  9/7راصید دز وداییان
دشتشاق شغل اد تددنستند تبششن ناایندش بدین ترتشش دشیتشاق شیغل و ودرااامدیدو دز طرییق
تعال شغل و دراد حاای تبششن د گررندش نتشجه پژوهش حاضر بردساس میدو 2نشیان ردر
اه بشن تعال یاب شغل با دراد ودرااامددو ادبطه دعناردا ومیدر ردارش را نتشجیه لرضیشه دو
پژوهش دبن بر ادبطهو تعال یاب شغل با دراد ودرااامددو تایشد گرریدش
را ادستاو تطبشق و دقایسه یالتههاو پژوهش حاضر با یالتههاو پژوهش ردن ری ر دی تیددن
6
گف اه یالتههاو دین پژوهش با پژوهش تدسط دشردگلشیا سشندسیت ملسیانداو و بروگیدگن
س)2265ا سشندست  2262 2به نقل دز دین دسک و سلشا و چشرودبدلد ) 9ون رن هشد رددات
پشترز 3س)2267ا تشاز باار را س )2262هاسد د باشدش را تبششن یالتههاو پژوهش دی تیددن
چنشن بشان ارر اه تعال یاب شغل دز طریق رگرگدن نادرن وظایف شغل یا اودبیط ایااو بیه
اااانان دمازه د رهد تا دهددف شغل ودر اد روبااه شکل رهند و شغلشان اد بهگدنهدو دتفیاوت
تجربه ناایند و بر دعنارداو شغل دثر ب ذداند سوازسنشدسک و ردتن )2226ش دز منجا اه ودرایاا
مددو به باواها یا قضاوتهاو لرر را ادبطه با تددنیای هیاو ویدر را دنجیاش وظیایف و دسیئدلش
هایش دشااه ردار سبندواد  )6885اااانان بردو برقرداو تعار بیشن وددسیتههیاو شیغل و ییا
دنابع اااو ستعال یاب شغل ) به رنبا تغششردت را ودر و دحیشط دطردلشیان هسیتند سگرنی و
مشفدار  )2229و تالو د انند تا دین تغششردت اد بهگدنهدو پشارهسیازو اننید تیا بیا عالییق و
1. Miraglia, cenciotti, Alessandri, Borgogni
2. sinosety
3. Ingusci, callea, chirumbolo
4. Van den heuvel, Demerouti, peeter
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تددنییای هییاو منهییا دنطبییق باشیید سگرنی و پییاار )2228ش بنییابردین ااادنییددن بییا سییطح بییاوو
ودرااامددو تصدا د انند دحتاا ددلقشتشان را دمردو چنشن التااو زییار دسی بیه عیالوه
هن اد اه ااادنددن پشاددهاو دتبت اد دز تالشهاو ودر بردو دتعال ساوتن وظیایف دختلیف
رایال د انند داکن دس پ دز من به طردحی دجیدر شیغل ویدر دشیغد شیدند سبنیدواد
)6855ش
بنابردین ادبطهدو رو سدیه بشن ودرااامددو و تعال یاب شغل ومدر ردارش بیه عبیاات دلیردر
ودرااامدد به رلشل ویژگ های اه رداند سبش تعیال ییاب شیغل دی گررنید و تعیال ییاب بیه
ودسطهو دثردت دن شزش اه دیجار د اند سبش ودرااامددو بششترو د گرررش را نهایی بیردو
تبششن لرضشه حاضر د تددن بشان ارر ایه رامیات بیاوو ودرااامدیدو دنجیر بیه دشیزدن زییار
نشازهاو چالش بردن شز د شدر و دین چالش ددمش راگشرو اااو بششترو شیده و اااانیان بیه
دین باوا رس د یابند اه قارا به طردح شغل ودر با تدمیه بیه تددنیای هیاو وزش دی باشیندش
هاچنشن ردرن مزدرو و دوتشاا به اااانان را طردح دشاغل ددمش بروز ودرااامددو و اسشدن
به تعال نشز د گرررشرا لرضشه روشپژوهشرد بر ومدر ادبطه بشن تعال یاب شغل بیا دشیتشاق
شغل د تددن چنشن بشان نادر اه لرضشه روش پژوهش دبن بر ادبطیهو تعیال ییاب شیغل بیا
دشتشاق شغل تایشد گرریدش را ادستاو تطبشق یالتههیاو دیین پیژوهش بیا پیژوهشهیاو نعیاد
شناواس  ;)6983بهاالد دحادرو اشا دحادو چ ن س ;)6982شیالل س ;)2228ایانن س ;)2227
تشاییز بییاارس ;)2262بییاار و ردروت ی س)2225ا صییدیق س)2267ا بشییر تشاییز و بییاار س)2261ا
دااشکان اس س )2269زیجن پشتر و هااانن س )2269هاسد د باشدشرا تبششن یالتههاو پیژوهش
د تددن دین دنه بشان نادر اه تعال شغل ی شکل وا دز التااهاو لعاونه دس اه اااانیان
اد قارا د سازر تا دشاغل اد با ردنش دهاات و تددنای هاو شخص شان دز ی طیرف و دز طیرف
ری ر با نشازها و ترمشحات ودر تطبشق رهند ستشاز و هاکاادن )2262ش هاچنیشن بیاار س)2262
دعتقیید دسیی اییه دلییردر دشییتاق التااهییاو لعاونییه ایینش وا و دتبیی دز وییدر نشییان
د رهند و منها بازی ردن دنفعل و انش پذیرو را دحشط اااو نشستند و را صدات لزوش لعاونه
دحشط اااو شان اد تغششر د رهندش منها داکن دس دحتدد یا طردح دشاغل ودر اد به وسشلهو
دنتخا وظایف تغششر دحتددو شغل شان و با دیجار دعنا تغششر رهند سباار )2266ش
بنابردین چنشن نتشجهگشرو د شدر اه دتغشر تعال شغل بهعنددن ی دتغشیر سیازدان دهیم و
دثر گذدا د تددند ریدگاه اااانان و سازدانها اد را ددار داهش ااا و شرح وظیایف بیهطیدا میدو
تغششر رهد و دثردت دتب بسشاا تأثشر گذداو بر ااادی و دثر بخش سازدانها ردشته باشدش هاچنیشن
اااانان را دحشطهای اه قاراند شغل ودر اد طردح انند را من دحشط چیالش بردن شیز دشیتشاق
شغل شان نشز دلزدیش د یابد و دشتاقانه به وظایف شیغل ویدیش دی پرردزنیدش را تبششنی ری یر
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د تددن به مزدرو عال را دنجاش وظایف و تکیالشف شیغل و دینکیه لیرر دوتشیاا وزش بیردو طردحی
وظایف شغل ودیش اد ردشته و دحساس هااهن بششترو بیشن ویدر و شیغلش س تناسیش لیرر-
شغل) د اند دشااه انشم اه به ددمش من لرر دشتاقانه تر وظیایف ویدیش اد رنبیا دی انیدشرا
لرضشه سدش پژوهش رد بر ومدر ادبطه دعنیاردا بیشن دراد حاایی سیازدان بیا دشیتشاق شیغل
د تددن چنشن گف اه لرضشه سدش پژوهش دبن بر ادبطهو دراد حاایی سیازدان بیا دشیتشاق
شغل تایشد گرریدش یالتههاو دین پژوهش با پیژوهش دلشیاا س)6982ا عزییز زدره دلی دحایدو و
سییاشع س)6983ا حییام حسیین و اییاوه س)6987ا دطییداو س)6981ا میزنبرگییر و دسییتشن هادبر
س)2266ا ودنگ س )2265هاسد د باشدش حا را تبششن یالتههاو پیژوهش دی تیددن دین دنیه بشیان
نادراه دشتشاق شغل نتشجه تعادالت دختلف دشان تقاضاهاو شغل دنابع شغل و شخص دسی ش
دششرد و دسپرتشزا س )6889دعتقدند اه حاای سیازدان نقیش دن شزشی ردار و تااشید بیر نظرییه
دحالظ دز دنابع س هابفد  )2226اه بشان د اند دنسان بهطدا ذدت گیردیش بیه ولیق حفی و
دنباش دنابع حاایت ردارش هاشنطدا حاای سازدان دراد شده بهعنددن یکی دز دنیابع شخصی
ادبطه دتبت با دشتشاق شغل ردار و د تددند بهعنددن ی دنبع دتب ددمش داتقاو دشتشاق شیغل
اااانان گرررش چرد اه حاای سازدان دراد شده تغششردت گستررهدو را ن رو اااانیان نسیب
به شغلشان دیفا د اند و را نتشجه پشاددهاو التاا سازدان دتبت اد با ودر به هارده ردارش چنانچیه
اااانان دحساس انند اه راگشرو و پشتکاا منها نسب به شغلشان دیدار تدمیه و حاایی قیردا
گشرر دشتشاق شغل بششترو به شغل ودر نشان وددهند ردرش
بنابردین د تددن بشان ارر اه ومدر دنابع حاایت سازدان سددیری شیرا دیدار دطالعیه)
باع عدش تخریش اشد شخص و دلزدیش دن شزو د شدر و دین ددر بر دشیتشاق شیغل اااانیان
دثر گذدا دس شرالرضشه چهااش پیژوهش دبنی بیر ومیدر ادبطیه بیشن دراد حاایی بیا دراد
ودرااامددو د تددن گف اه لرضشه چهااش پژوهش دبن بر ادبطهو دراد حاای سازدان با
دراد ودرااامددو تایشد گرریدش یالتیههیاو دیین پیژوهش بیا پیژوهش دلشیاا س)6982ا نظیرو
لرهارپدا و پداششخ س)6989ا طهااسیب صیالح و قلتیاو س)6983ا دهیددر دریبی و عزتی
س)6983ا صفااو س)6983ا دلسدیر س)2263ا ااستن و دستشن هادبر س )2263هاسد د باشدش حا
را تبششن یالتههاو پژوهش د تددن دین دنه بشان ارر ایه حاایی سیازدان دراد شیده دنیابع
ودرااامددو اد تح تأثشر قردا د رهدش طبق نظر بندواد 6س )2222ودرااامددو ایه دعتایار بیه
ردشتن تددنای دنجاش ااا و وظایف دس ردادو چهاا دنبع تجربههاو ددلق تجربههاو مانششن
و دل د بررداو ترغششهاو االد یا دمتااع و حاوت عاطف و لشزیدلدییی دسی سبیه نقیل دز
1. Bandura
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ادابان لد و هاکاادن)2221 6ش هاچنشن طبق تعریف میزنبرگر و هاکاادن س )6891بیاوا اااانیان
به دینکه سازدان بردو هاکااو و دشااا منها و دتعاقش من بردو الیاه منهیا دازو قا یل دسی
حاای سازدان دراد شده دس ش بنابردین ودر دین باوا د تددند تجربهدو ددلق بیردو اااانیان
تلق شدر و دنجر به دلزدیش ودرااامددو منان گرررش زدان اه دنجیاش عالکیرر دتبی دز سیدو
اااانان با تشدیق و پاردو دناسیش پاسیخ ردره شیدر ضیان دینکیه دراد دز حاایی سیازدان
دلزدیش د یابد بردو اااانان ی تجربه ددلق نشز دحسد دی شیدر و تااییل بیه تکیردا من را
ددقعش هاو ری ر اااو دلزدیش د یابدش دین اااانان باوا رداند اه تددنای دنجاش وظایف اد ردشته
و بردو تالو به دنجاش من بردن شخته هستند سدهددر )6983ش هاچنشن دی تیددن بشیان نایدر ایه
تشدیق ها پاردوها و حاای هیاو دعنیدو گیرلتن تایشید و بیازودار دتبی پذیرلتیه شیدن و
دحساس دطاشنان و ددنش یالتن دز سدو ددیردن هاکاادن زیر رستان گروههاو اااو اسا و
غشر اسا شبکههاو دمتااع را سازدان هاان دنبع ترغششهاو االد یا دمتااع دسی ایه
ودر دنجر به دلزدیش ودرااامددو د گرررش را صداتشکه دراد حاای سازدان اه را ودقع باوا
به ی تعادل روسدیه بشن اااانان و سازدان دبن بر نشاز سازدان به دیفاو نقش اااانان دز یی
سد و دهاش شردیط زندگ اااانان بردو سازدان دز سدو ری ر دسی مز ی دز لرهنیگ باشید
من اه د تددن گف اه دل د بررداوهاو رو طرله نشیز بیشن دیدیردن و اااانیان بیه یی لرهنیگ
سازدان بد شده اه ودرااامددو ددیردن و اااانان سازدان اد بیه صیدات لزدینیدهدو دلیزدیش
وددهد ردرش به نظر د اسد اه هاه دینها به نیدع بیر حیاوت عیاطف و لشزیدلدییی دیدیردن و
اااانان نشز دثر گذدا بدره و د تددند باوا ودرااامدیدو منهیا اد تحی تیأثشر قیردا رهیدش بردسیاس
یالتههاو تحلشل اگرسشدن را با لرضشه پنجم دبن بر ادبطه چندگانه سدعناردا) بشن تعال ییاب
شغل و دراد حاای با ودرااامددو د تددن چنشن گف اه بردساس مدو  9ط روگیاش بیه
ترتشش تعال یاب شغل و دراد حاای پششبشن اننده ودرااامددو هستندش را نتشجه لرضیشه
پنجم پژوهش دبن بر ادبطیه چندگانیه سدعنیاردا) بیشن تعیال ییاب شیغل و دراد حاایی بیا
ودرااامددو تایشد گرریدش پژوهش حاضر با تحقشقات ساوندد شالل و زدنتدپدلید س)2262ا تشایز
بییاار و را س)2262ا ون رن هیید س )2267هاچنییشن بییا یالت یههییاو دلشییاا س)6982ا نظییرو
لرهارپدا و پداششخ س)6989ا طهااسیب صیالح و قلتیاو س)6983ا دهیددر دریبی و عزتی
س)6983ا صفااو س)6983ا دلسدیر س)2263ا ااستن و دستشن هادبر س )2263هاسد دس ش
حا را تبششن یالتههاو پژوهش د تددن به تبششنهاو لرضشه دو دبن بر ادبطیه تعیال بیا
ودرااامددو و لرضشه چهااش دبن بر دراد حاای با ودرااامددو دسیتنار نایدرش را گیاش دو
1. Kurbanoglu et al.

627

هاله تام و عل دهددر

رد بر دینکه تعال پششبشن اننده ودرااامددو بدره د تددن گف ایه تعیال شیغل دز طرییق
رگرگدن نادرن وظایف شغل یا اودبط اااو به اااانان دمازه د رهد تا دهیددف شیغل ویدر اد
روبااه شکل رهند و شغلشان اد بهگدنهدو دتفاوت تجربه ناایند و بر دعنارداو شغل دثیر ب ذدانید
سوازسنشدسک و ردتین  )2226هاچنیشن بردسیاس تعرییف میزنبرگیر و هاکیاادن س )6891بیاوا
اااانان به دینکه سازدان بردو هاکااو و دشااا منها و دتعاقش من بردو الاه منها دازو قا یل
دس حاای سازدان اد شکل د رهدش دین باوا اه اااانان قیارا بیه طردحی شغلشیان هسیتند
د تددند تجربهدو ددلق بردو اااانان تلق شده و دنجر به دلیزدیش ودرااامدیدو منهیا شیدر و
راگاش روش با حاای دز مانش ددیردن و سرپرستان اااانان به دین باوا رس پشدد د اننید ایه
د تددنند را ااا ددنش و ماددش به رنبا دنطباق پیذیرو وظیایف شیغل ویدیش بیا عال یق و
تددنای هایشان باشندش بنابردین با دراد حاای دز مانیش دیدیری شیرا گلنیدا دیین بیاوا را
اااانان شکل د گشرر سودرااامددو) اه اااانان را بخشهاو دختلف قارا به طردح دشاغل
دتناسش با دهااتها و تددنای هاو ودر هستندش
را مور را با لرضشه ششم اه بشن تعال یاب شغل و دراد حاای با دشتشاق شغل ادبطه
چندگانه سدعناردا) ومدر ردارش د تددن بشان نادر اه بهترتشش ط روگاش به ترتشش دراد حاای
و تعال یاب شغل پششبشن اننده دشتشاق شغل هستندش را نتشجه لرضشه ششم پیژوهش دبنی
بر ومدر ادبطه چندگانه س دعناردا) بشن تعال یاب شغل و دراد حاای با دشیتشاق شیغل تایشید
گرریدش یالته حاضر با یالتههاو لرضشههاو روش پژوهش دحادرو اشا دحادو چ شنی س)6989ا
نعاد و شناوا س)6983ا اانن س)2227ا باار و ردروتی س)2225ا شیالل س)2228ا تشایز و بیاار
س )2262و هاچنشن یالتههاو لرضشه سدش پژوهش دلشاا س)6982ا عزییز زدره دلی دحایدو و
ساشع س)6983ا حیام حسین و ایاوه س)6987ا دطیداو س)6981ا میزنبرگیر و دسیتشن هادبر
س)2266ا ودنگ س )2265هاسد دس ش حا را تبششن یالتههاو پژوهش د تیددن بیه تبشیشنهیاو
لرضشه روش و سدش پژوهش دستنار نادرش حا را تبششن یالتههاو پژوهش د تیددن دین دنیه بشیان
نادراه دشتشاق شغل نتشجه تعادالت دختلف دشان تقاضاهاو شیغل دنیابع شیغل و شخصی
دس ش هاشنطدا حاای سازدان دراد شده بهعنیددن یکی دز دنیابع شخصی ادبطیه دتبتی بیا
دشتشاق شغل ردار و د تددند بهعنددن ی دنبع دتب ددمش داتقاو دشتشاق شغل اااانیان را
سازدان گرررش چرد اه حاای سازدان دراد شده تغششردت گستررهدو را ن رو اااانان نسب
به شغلشان دیفا د اند و را نتشجه پشاددهاو التاا سیازدان دتبتی اد بیا ویدر بیه هایرده ردارش
هاچنشن تعال یاب شغل بهعنددن ی دنبع ری ر دحشط اااو اد بردو اااانان چیالش بردن شیز
ارره تا اااانان دشتاقانه را من به لعالش بپرردزندش را نتشجه زدان اه اااانان دحسیاس اننید
اه راگشرو و پشتکاا منها نسب بیه شغلشیان دیدار تدمیه و حاایی قیردا گرلتیه و سیازدان
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زدشنییههییاو رگرگییدن و دنطبییاق پییذیرو وظییایف دحدلییه اد بردیشییان لییردهم اییرره دشییتاقانه
دسئدلش هاو شغل اد رنبا وددهند اررش را تبشیشن یالتیه پیژوهش را گیاش دو رد بیر دینکیه
تعال شغل پششبشن اننده دشتشاق شغل بدره دس د تددن به دوتشاا و مزدرو عایل اااانیان
را طردح دشاغل ودیش دشااه ارر اه به ددمش من دلردر دشتاقانه تکالشف و وظایف ویدیش اد
رنبا د انند و را گاش روش رد بر دینکه دردا حاای پششبشن اننده دشتشاق شغل اااانیان
دس د تددن چنشن بشان نادر اه حاای سازدان تغششردت گستررهدو را ن رو اااانان نسب
به شغلشان دیجار د اند و چنانچه اااانان دحساس انند اه راگشرو و پشتکاا منها نسب بیه
شغلشان ددار تدمه و حاای دز سدو سازدان قردا گرلته دس من اد بهعنددن ی دنبیع را نظیر
د گشرند و دشتاقانه تر تکالشف و دسئدلش هاو دحدله ودر اد رنبا د انندش
با تدمه به نتایج پژوهش حاضر دبن بر پششبشن دشیتشاق شیغل و ودرااامدیدو دز طرییق
تعال شغل و دراد حاای به ددیردن و دسئدون شرا گلندا بردو تدسعه و بهبدر ادبطه بیشن
تعال یاب دراد حاای با ودرااامددو و دشتشاق شغل چنشن پششنهار د گررر -6با تشیکشل
ملسات مددزش بردو ددیردن تدسط دلردر دتخصص اودنشناسی صینعت و سیازدان را زدشنیه
ضروات ردرن مزدرو عال به اااانان رد بر طردح دشاغل و پشارهسیازو من دهیااتهیاو وزش
تدوین گرررش -2با دیجار پشدندو بشن لیرر وشیغل و بسیتر سیازو دناسیش بیردو دیجیار و دمیردو
دیدههاو مدیدا تح حاای دیدیری دی تیددن ددمبیات دلیزدیش دشیتشاق اااانیان اد لیردهم
گرردندش-9با تغششر را رددنه یا ند وظایف شغل به اااانیان دز مانیش دیدیری و تحی حاایی
سازدان د تددن شردیط وزش اد بیردو تعیال و حاایی سیازدان لیردهم نایدرش  -3ردرن مزدرو و
دوتشاا را تصاشم گشرو دز سدو ددیری بردو طردح دشاغل و وظایف دحدله د تددند ددمبیات
دیجار دراد ودرااامددو اد لردهم گرردندش  -7تح حاای سازدان الشه ااااررهیاو دمتایاع
و سازدان ره دسا ل درتبط با وظایف و دسئدلش هاو دحدله دز مانش اااانان صدات گشررش -1
هاچنشن با دازو قا ل شدن سازدان بردو نقش اااانیان را پششیرل سیازدان بیردو بیاوبررن
باواهاو ودرااامددو و دشتشاق پششنهار د گرررش -5اسشدگ به نظردت و پششینهاردت اااانیان
دز مانش سازدانش
دین پژوهش هاچدن سایر پژوهش ها دین تحقشق ردادو دحدوری های دس اه د تددن بیه
دنجاش من را بشن اااانا ن شرا گلندا دشااه نادر اه باید را تعاشم پیذیرو یالتیههیا بیه ری یر
سازدانها دحتا بدر و اوو پژوهش دز ند هابست بدره اه نا تددن دستبا علی دز نتیایج
نادرش دحدوری دستفاره دز دبزدا ودرسنج اوو نادنهگشیرو را رسیترس سسیهل دلدصید ) دز
ری ر دحدوی هاو پژوهش حاضر د باشندش
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منابع 
دلشاا حاشد س)6982ش ادبطه سرسخت ش حاای سازدان دراد شدهش ودرااادددو بیا دشیتشاق شیغل را
اااوانه گدهر بالان پایانناده اااشناس داشد اودنشناس صنعت و سازدان ردنش اه دزدر دسیالد
ودحد ودادس انش
بهاالد دصطف ا دحادو اشا دریما دحادوش چ شن

سحرس)6982ش شخصش پدیا بیا عالکیرر شیغل بیا
دشانج گرو رگرگدن سازو شغل و دشتشاق شغل یالتههاو ند را اودنشناسی دمتایاع رواه 9

شاااه 79-19 29ش
حام حسن دهرردرا ااوه دنشژه س)6987ش تعششن سهم مه گشرو هدف حاای

سازدان دراد شده
و پنج عادل بزاگ شخصش را پششبشنی دشیتشاق شیغل دعلایان زن شهرسیتان شیهراررش دجلیه
رواه  3شاااه 9ش

داگدندد و دهندس عدددل دنسان
وددستاا حازه س)6995ش براس عدددل ددثر بر ودرااامددو دل را زدشنه علیم ولنیاواو بیردو تحقیق
دهددف چشمدنددز پایانناده اااشناس داشد ددیری رولت ردنش اه تهردن ردنشکده ددیری ش
اضای شریف عل ا اریاشان غفاا س)6985ش براس نقش دشانج دشتشاق شیغل را ادبطیه بیشن دویالق
اااو تعهد به تغششر را بشن دعلاان دقطع دبتددی لصلناده دشاواه شغل و سازدان رواه  62شاااه
13-58ش
91
زا دحاد عل س)6997ش براس و سنجش حاای سازدان ش دجله ردنشکده علدش درداو و دقتصار ردنش اه
دصفهان سا هشجدهم شاااه  9پایشز 6997ش
صفااو سروو س)6983ش داتبا حاای سازدان دراد شده و ودرااادددو هارده با نقیش دشانجش ردنیه
عزت نف را اااانان شرا گاز دستان دصفهان پایانناده اااشناس داشد ردنشکده علیدش تربشتی
ردنش اه دزدر دسالد ودادس ان دصفهانش
ضشادلدین دحادا ادضان قددش مبارو سکشنه س)6982ش دل دو غن سازو و دشیتشاق شیغل بیردو سینجش
دشزدن تاایل به تر ودد اااانان دجله دطالعات ددیری ادهبررو شاااه  76صص 655- 688ش
طهااسب درضشها صالح دسلما قلتاو عباس س)6983ش ادبطه بشن حاایی سیازدان و ودراااددیدو
شغل با التااشهروندو سازدان اااانان اهشالت ند را ددیری مددزش رواه  1شیاااه  3پشیاپ
86-96ش
23
عزیز زدره دحسنا دل دحادو دحسنا ساشع اوح دهلل س)6983ش براس ادبطه بشن دشتشاق شغل بیا
دهااتهاو داتباط و حاای سازدان دراد شده اااانان سازدان تادشن دمتااع گلستان چهاادشن
65-6ش
انفردن بشن دلالل حسابدداو و ددیری و دولشن انفردن اااملرین و ندمواوهاو باز
عل عسکرو دلناز س)6981ش نقش تعال یاب شغل را اشفش زندگ ایااو و بهیرهواو اااانیان :نقیش
دشانج دشتشاق شغل ،پایانناده اااشناس داشید اودنشناسی صینعت -سیازدان
تربشت ش ردنش اه ودادس انش 
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اریا سشد بهالدینا سلطان دابرا ندظهداو اددیشنا دحایدرو لشیروز س)6983ش براسی ادبطیه بیشن
دراد سشاس هاو سازدان با ودرااامددو شیغل و رلبسیت شیغل ش لصیلناده دشیاواه شیغل و
92-89ش

سازدان رواه  5شاااه 22
گل پروا دحسن س)6986ش سنجش ااابررو را اودنشناس سازدان سپرسشناده ودرااامددو تعال یاب
شغل )ش دنتشاادت من ل چاپ دو ش
گل پروا دحسن صارق دحسان س)6987ش ادبطه تعااض و سریز شدگ اااوانددره با شیکایات مسیاان بیا
29-31ش
تدمه به نقش ودسطهدو دضطرد اااش دجله پژوهشهاو اودنشناس رواه  68شاااه 2
گدرازو می دلها حام احشا لرحناز س)6983ش داتبا ادهبررهاو دنابع دنسان بیا حاایی سیازدان
دراد شدهش رودشن انفردن بشن دلالل ددیری و دهندس صنایع دستانبد  -تراشهش
دحادرو اشا دریما چ شن سحرا بهاالد دصطف س)6989ش براسی ادبطیه شخصیش پدییا بیا عالکیرر
شغلشبا دشانج گرو رگرگدن سازو و دشتشاق شغل را اااانان رلاتر میدن هددپشاای تهردنش دجله
اودنشناس دمتااع سا  9شاااه 79-19 29
دطداو حاشد هاشم س)6981ش براس ادبطه سردایه اودنشناوت حاای سازدان دراد شده با دشتشاق
شغل پرستاادنش نشریه اودنشناس پرستااو رواه  7شاااه 2ش
دهددر عل ا شدریب زهردا عزت دنظر س)6983ش نقش ودسطهدو عزت نف را ادبطه بشن حاای سازدان
دراد شده و ودرااا مددوش لصلناده پژوهشهاو ااابررو اودنشناوت 1س)2و 687-696ش
دهددر عل س)6985ش اودنشناس صنعت و سازدان چاپ سشزرهم تهردن :نشر ماوردنهش
دهردب زدره هنردند دهنازا اریم نژدر لا زها وددمه دلدین نیدد س)6982ش تیأثشر رادیان دبتنی بیر دید

لردنظرو بر ودرااامددو پرهشز دز دددر چ دن
دعتارینش دجله پزشک داودشه 27س92_32 )6ش

به ایااگشرو ادهبررهیاو تنظیشم شیناوت هشجیان

نصشرو ولش بن ا لخر دلساردت وددیااوا دارش س)6987ش براس ادبطه بشن حاای سازدان دراد شده
با دعتاار سازدان ش لصلناده دطالعات دنابع دنسان سا پنجم شاااه بشس و ی ش 81-56ش
نظرو لریباا لرهارپد دحاداضا س)6989ش براس ادبطه بشن حاای سازدان دراد شده با ودرااادددو
اتابددادن اتابخانههاو دستان ودزستانش پایانناده اااشناس داشد ردنش اه دزدر دسالد ودحد علدش و
تحقشقات ودزستانش
نعاد عبددلزهردا شناوا لضل دهلل س )6983نقش دشتشاق شغل انتر شغل التااهاو نددوادنه و اهبرو
تحدل را پششبشن رگرگدنسازو شغل ش پیژوهشهیاو دیدیری عایدد سیا 9ششیاااه 25
637-617ش
وزیر پناه زهره س)6986ش براس ادبطه دشزدن دشتشاق شغل و دبعار ن روهاو اااانیان را رسیت اههیاو
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