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طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای معماری شغل در کارکنان
شرکت ملی حفاری ایران
عبهبى حسازیً ،1غزیي ارؽسی* ،2ػجسالشّزا ًؼبهی
تبرید زریبفت69/11/1 :
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تبرید پذیزػ69/3/02 :

چکیده
ّسف اس اًدبم پضٍّؼ حبضز عزاحی ٍ آسهَى الگَیی اس ثزذی پیؾبیٌسّب ٍ پیبهسّبی هؼوبری ؽغل زر کبرکٌبى
ؽزکت هلی حفبری ایزاى ثَز .ؽزکتکٌٌسگبى زر پضٍّؼ ً 300فز ( 241هزز ٍ  59سى) اس کبرکٌبى ؽزکت هلی
حفبری ایزاى ثَزًس کِ ثِ رٍػ تقبزفی عبزُ اًتربة ؽسًس .ثزای عٌدؼ هتغیزّبی هَرز هغبلؼِ اس پزعؾٌبهِّبی
هؼوبری ؽغل ،توزکش تٌظیوی ،ذَزکبرآهسی ؽغلی ،التشام ؽغلی ،ػولکزز ؽغلی ٍ ؽکَفبیی اعتفبزُ ؽس .تحلیل
زازُّبی پضٍّؼ ثب اعتفبزُ اس رٍػ الگَیبثی هؼبزالت عبذتبری )ً ٍ (SEMزمافشارّبی ٍ SPSSیزاعت ٍ 24
ٍ AMOSیزاعت  24اًدبم گزفتً .تبیح ًؾبى زازًس کِ الگَی پیؾٌْبزی اس ثزاسػ ًغجتبً ذَثی ثب زازُّب ثزذَرزار
اعت .ثزاسػ ثْتز اس عزیق حذف  5هغیز غیز هؼٌیزار (توزکش اختٌبثی ثز هٌبثغ عبذتبری هؼوبری ؽغل ،ذَزکبرآهسی
ؽغلی ثز هٌبثغ اختوبػی هؼوبری ؽغل ،اثؼبز چبلؼثزاًگیش هؼوبری ؽغل ثز ؽکَفبیی ،اثؼبز ثبسزارًسُ هؼوبری ؽغل ثز
ػولکزز ؽغلی ٍ التشام ؽغلی ثز ػولکزز ؽغلی)ّ ٍ ،وجغتِ کززى ذغبّبی زٍ هغیز حبفل ؽس .یبفتِّب ّوچٌیي ًقؼ
ٍاعغِای التشام ؽغلی ٍ ػولکزز ؽغلی را زر راثغِ ثیي هؼوبری ؽغل ٍ ؽکَفبیی هَرز تأییس قزار زازًس.
واژههایکلیدی :هؼوبری ؽغل ،توزکش تٌظیوی ،ذَزکبرآهسی ؽغلی ،ػولکزز ؽغلی ،التشام ؽغلی ،ؽکَفبیی.
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 -ا ًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽس رٍاًؾٌبعی فٌؼتی ٍ عبسهبًی ،زاًؾگبُ ؽْیس چوزاى اَّاس.

 -0زاًؾیبر گزٍُ رٍاًؾٌبعی فٌؼتی ٍ عبسهبًی ،زاًؾگبُ ؽْیس چوزاى اَّاس.
 -3اعتبز گزٍُ رٍاًؾٌبعی فٌؼتی ٍ عبسهبًی  ،زاًؾگبُ ؽْیس چوزاى اَّاس.
*ًَ-یغٌسُ هغئَل هقبلِ
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-1مقدمه
زر زًیبی پز رقبثت کًٌَی عبسهبىّبیی هَفقتز ذَاٌّس ثَز کِ اس هٌبثغ هَخَز ٍ زر زعتزط ثِ ذَثی اعتفبزُ
ًوبیٌس .یکی اس هٌبثغ ثغیبر هْن زر اثزثرؾی ّز عبسهبىً ،یزٍی اًغبًی یب ثِ ػجبرت ثْتز عزهبیِّبی اًغبًی آى عبسهبى
اعت .عبسهبىّبی اهزٍسی ثزای ثقبء ٍ اثزثرؾی ثبیس ًگبُ هغلَةتزی ثِ ًیبسّب ٍ ذَاعتِّبی کبرکٌبى زاؽتِ ثبؽٌس .زر
ایي راعتب هَضَع عزاحی هؾبغل اس اّویت ثبالیی ثزذَرزار اعت .قسیویتزیي ٍ رایحتزیي رٍػّب زر عزاحی ؽغل،
هجتٌی ثز هفبّین ٍ رٍیکزز هٌْسعی 1اعت .ایي رٍیکزز پیؾٌْبز هیکٌس کِ ثب ؽفبف کززى ٍظبیفی کِ هیثبیس اًدبم
ؽًَس ،رٍػّبی کبر هَرز اعتفبزُ ٍ خزیبى کبر هیبى افزاز را هیتَاى ثِ ثْتزیي ًحَ عزاحی کزز ( & Cummings
 .)Worley, 2009اذیزاً ٍ ثب تَخِ ثِ تغییزات ثِ ٍخَز آهسُ زر پَیبیی کبر ،فؾبرّبی رقبثتی فشایٌسُ عبسهبىّب ثزای
خذة ٍ حفظ کبرکٌبى تَاًوٌس ( ،)Cappelli, 2000اًتظبرات کبرکٌبى ثزای هؾبرکت ثیؾتز زر هحیظ کبر ذَز ٍ ًیش
خغتدَی ؽزایظ ؽغلی هؼٌبزار ( ،)Rousseau, 2005رٍیکزز خسیسی تحت ػٌَاى رٍیکزز اًگیشؽی 2ثِ ٍخَز آهسُ
اعت .رٍیکزز اًگیشؽی عزاحی کبر ،اثز فؼبلی ثز فؼبلیتّبی اثزثرؾی عبسهبًی زاؽتِ ،رٍیکززی ثزای رفغ ًیبسّب ٍ
رضبیت کبرکٌبى ثَزُ ٍ ثب غٌی کززى هؾبغل ثِ زًجبل تَعؼِ ػولکزز ٍ رضبیت افزاز اعت ( & Cummings
.)Worley, 2009
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اعت
یکی اس زیسگبُّبی هزتجظ ثب رٍیکزز اًگیشؽی عزاحی کبر ،هؼوبری ؽغل
(ٍ .)Wrzesniewski & Dutton, 2001رسعٌیَعکی ٍ زاتَى ( )2001هؼوبری ؽغل را تغییزات فیشیکی ٍ ؽٌبذتی
کِ افزاز زر ٍظبیف ٍ رٍاثظ کبری ذَز ایدبز هیکٌٌس ،تؼزیف کززُاًس ( .)Wrzesniewski & Dutton, 2001زر یک
ًگبُ عبزُ هیتَاى گفت هؼوبری ؽغل ،رفتبرّبی ذَزآغبسگزاًِ ٍ تغییزگزایی ّغتٌس کِ کبرکٌبى ثب ّسف ّوغَعبسی
هؾبغل ذَز ثب رخحبىّب ،اًگیشُّب ٍ ػالیق ذَز اًدبم هیزٌّس ( .)Tims & Bakker, 2010ایي پسیسُ چْبر ثؼس را
پَؽؼ هیزّس :ثؼس اٍل هؼغَف ثِ هَاقؼی اعت کِ کبرکٌبى عؼی هیکٌٌس تب هحتَا ٍ هیشاى ٍظبیف ؽغلی ذَز را تغییز
زٌّس کِ ثِ آى هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل 4یب ٍظیفِ گفتِ هیؽَز .زر ثؼس زٍم هوکي اعت کبرکٌبى تالػ کٌٌس تب
خٌجِّب یب اثؼبزی اس ؽغل ذَز را زر راعتبی گغتزػ یب تغییز رٍاثظ ذَز ثب ّوکبراى یب هؾتزیبى تغییز زٌّس کِ ثِ آى
هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل 5هیگَیٌس .زر ثؼس عَم کبرکٌبى تالػ هیکٌٌس تب ؽٌبذتّبی هؼغَف ثِ ؽغل ذَز را
تغییز زٌّس تب هؼٌبیی را کِ اس ؽغل ذَز زارًس تغییز زٌّس ،کِ ثِ آى زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل 6هیگَیٌس؛ ٍ
ثبالذزُ زر ثؼس چْبرم ذَاعتِّبی پزاعتزعی کِ هبًغ رؽس ؽرقی ،یبزگیزی ٍ زعتیبثی ثِ اّساف ّغتٌس ،هَرز ثزرعی
قزار هیگیزًس کِ ثِ آى زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ ؽغل 7گفتِ هیؽَز ( Brenninkmeijer & Hekkert-Koning,
.)2015
ًتبیح تحقیقبت ثیبًگز آى اعت کِ هؼوبری ؽغل تحت تأثیز ػَاهل فززی ٍ ؽغلی
سیبزی قزار زارز .یکی اس ػَاهلی کِ هیتَاًس ثز هؼوبری ؽغل ٍ هؤلفِّبی آى اثز زاؽتِ
ثبؽس ،توزکش تٌظیوی 8اعت کِ تَعظ تبیوش ٍ ثیکز ( )2010پیؾٌْبز ؽسُ اعت
( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015توزکش تٌظیوی ثِ افل اًگیشؽی ثٌیبزی اؽبرُ زارز کِ
تؼییي هیکٌس چِ چیشی اّساف افزاز را تٌظین هیکٌس ٍ افزاز چگًَِ تالػ هیکٌٌس ثِ ایي اّساف زعت یبثٌسً .ظزیِی
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. engineering approach
2. motivational approach
3. job crafting
4. structural resources crafting
5. social resources crafting
6. challenging job demands
7. hindering job demands
8. regulatory focus
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توزکش تٌظیوی ثیبى هیزارز کِ افزاز هیتَاًٌس توزکشی پیؾزفتگزا( 1کِ ثِ خْتگیزی ثِ عَی آرسٍّب ٍ پیؾزفتّب
اؽبرُ زارز) زاؽتِ ثبؽٌس .افزاز ثب ایي ًَع توزکش ثِ عَی رؽس ٍ ثبلٌسگی ٍ رعیسى ثِ حساکثز پیبهس هثجت تالػ
هیکٌٌس ( .)Higgins, 1997اًتظبر هیرٍز کِ ایي افزاز هٌبثغ عبذتبری ٍ اختوبػی هؼوبری ؽغل را افشایؼ زٌّس .اس
عَی زیگز آىّب احتوبال هیذَاٌّس زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل را هبًٌس هغئَلیتّبی اضبفی ٍ اّسافی ثزای رؽس
ٍ پیؾزفت افشایؼ زٌّسّ .وچٌیي افزاز زارای توزکش پیؾزفتگزا زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ ؽغل را کبّؼ هیزٌّس تب اس
ایي عزیق فزفتی ثزای رؽس ٍ ثبلٌسگی ایدبز کٌٌس .ثز ایي اعبط ،توزکش پیؾزفتگزا ثب هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل،
هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل ٍ ًیش هؼوبری زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل راثغِ هثجت ٍ ثب زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ
ؽغل راثغِ هٌفی زارز.
اس عَی زیگز افزاز ثب توزکش اختٌبثی 2ثِ خْتگیزی ثِ عَی هغئَلیتپذیزی ٍ اهٌیت ذبعز اؽبرُ زارًسّ ٍ ،سف
آًبى رعیسى ثِ کوتزیي پیبهس هٌفی اعت .ثِ اػتقبز الیجزهي ،ایسعَى ،کبهبچَ ٍ ّیگیٌش ( )1999افزاز زارای توزکش
اختٌبثی ثِ احتوبل کوتز فزفتی ثزای تغییز ثِ زعت ذَاٌّس آٍرز ( & Liberman, Idson, Camacho,
 .)Higgins, 1999ثِ ًظز هیرعس توزکش اختٌبثی ثب هؼوبری زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ ؽغل راثغِ هثجت ٍ ،ثب عِ ثؼس
زیگز ؽکلزّی یؼٌی؛ هٌبثغ عبذتبری ؽغل ،هٌبثغ اختوبػی ؽغل ٍ زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل راثغِ هٌفی زارز،
سیزا افزاز زارای توزکش اختٌبثی ،ثِ زًجبل رؽس ٍ ثبلٌسگی ؽرقی ًیغتٌس ٍ ریغکپذیزی کوتزی اس ذَز ًؾبى هیزٌّس
( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015یکی اس ػَاهل ؽرقی کِ هیتَاًس ثز هؼوبری ؽغل اثز
زاؽتِ ثبؽس ذَزکبرآهسی 3ؽغلی اعت .ذَزکبرآهسی ؽغلی ثِػٌَاى اًتظبرات کبرکٌبى زر ارتجبط ثب تَاًبییّبی ذَیؼ
خْت اًدبم رفتبرّبی هؼغَف ثِ ؽغل ٍ تأثیزات هغلَة ثز هحیظ کبر تؼزیف ؽسُ اعت .ثِ ًظز هیرعس کبرکٌبى ثب
ذَزکبرآهسی ثبال ،ثِ تَاًبییّبی ذَز زر سهیٌِ کبری کِ هیتَاًٌس زر ؽغل اًدبم زٌّس ،ثبٍر زارًس ٍ قبزرًس خْت
ػولکزز هغلَةتز ذَز ٍ عبسهبى اثؼبزی اس ؽغل ذَز را تغییز زازُ ٍ ثبػث ایدبز تغییزاتی زر هحیظ کبر ذَز ؽًَس
(.)Tims, Bakker, & Derks, 2014
ًتبیح پضٍّؼّب ًؾبى هیزٌّس یکی اس پیبهسّبی هؼوبری ؽغل ٍ هؤلفِّبی آى ،ػولکزز ؽغلی 4اعت ( et al,
 .)Tims 2014ػولکزز ؽغلی را هیتَاى ثِػٌَاى کل ارسػ هَرز اًتظبر عبسهبىّب اس رٍیسازّبی رفتبری هدشا کِ افزاز
عی یک زٍرُ سهبًی هؾرـ اًدبم هی زٌّس ،هؼزفی کزز کِ زر ایي تؼزیف ٍیضگی رفتبری کِ ػولکزز ثِ آى اؽبرُ زارز،
ارسػ هٌتظزُ عبسهبى اعت ( .)Arshadi, 2007ثِ ًظز هیرعس کبرکٌبًی کِ هحیظ ؽغلی ذَز را ؽکل زازُ ٍ
هغبثق ثب تَاًبییّبی ذَز تغییز هیزٌّس ،هیتَاًٌس هٌبثغ هَرز ًیبس را ثزای اًدبم ٍظبیف ؽغلی فزاّن کٌٌس ٍ اس آًدب کِ
هٌبثغ ؽغل اثشار اعبعی ثزای زعتیبثی ثِ اّساف کبری ّغتٌس ،یک راثغِ هثجت ثیي فزاّن کززى هٌبثغ ٍ ػولکزز ثِ
ٍخَز ذَاّس آهس (.)Bakker, Tims, & Derks, 2012
یکی زیگز اس پیبهسّبی هؼوبری ؽغل ،ؽکَفبیی 5اعت ( .)Demerouti, Bakker, & Gevers, 2015ؽکَفبیی ثِ
تزکیت احغبط ذَة ٍ ػولکزز اثزثرؼ اؽبرُ زارز ( .)Diener, 2000ؽکَفبیی ثِ ػٌَاى تدزثِ خٌجِّبی افلی ػولکزز
رٍاًی -اختوبػی هبًٌس ،ارتجبط ،ذَػثیٌی ،پذیزػ ذَز ،احغبط ؽبیغتگی ،زاؽتي حوبیت ٍ کوک ثِ ؽبزی زیگزاى تؼزیف
ؽسُ اعت ( .)Keyes, 2007ثِ ًظز هیرعس سهبًی کِ کبرکٌبى قبزر ثبؽٌس ثِ عزاحی هدسز هؾبغل ذَز ثپززاسًس ،ارتجبعبت
اختوبػی هؾبغل ذَز را هتٌبعت ثب تزخیحبت ؽرقی ذَیؼ تغییز زٌّس ،زرذَاعتّبی ؽغلیؽبى را هٌغجق ثب اّسافؽبى

1. promotion focus
2. prevention focus
3. self-efficacy
4. job performance
5. flourishing
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تٌظین کٌٌس ٍ اس هؼوبری ؽغل خْت هؼٌبزار کززى هؾبغل ذَز اعتفبزُ ًوبیٌس ،آًگبُ اس اًدبم کبر ذَز لذت ثیؾتزی
هیثزًس ،احغبعبت هثجتتزی را تدزثِ هیکٌٌس ٍ اس ػولکزز رٍاًی ٍ اختوبػی ثبالتزی ثزذَرزار هی ؽًَس .ایي ػَاهل،
هٌؼکظکٌٌسُ ؽکَفبیی ثیؾتز کبرکٌبى زر هحیظ کبر اعت (.)Seligman, 2011
اس زیگز پیبهسّبی هؼوبری ؽغل هیتَاى ثِ التشام ؽغلی اؽبرُ کزز ( .)Chen, Yen, & Tsai, 2014التشام ؽغلی
ثِػٌَاى هیشاى اًزصی ،زلجغتگی ثِ ؽغل ٍ اثزثرؾی حزفِای ،تَخِ ثِ تَاًبیی ًیزٍی اًغبًی ،ػولکزز ثْیٌِ ٍ تدبرة
هثجت زر کبر تؼزیف هیؽَز کِ ثب هفبّین ًیزٍهٌسیٍ ،قف ذَز ٍ خذة هؾرـ هیگزززً .یزٍهٌسی ثب هَلفِ ّبی
عغَح ثبالی اًزصی ٍ اًؼغبفپذیزی زر کبر ،هؾرـ هیؽَز.)Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008( .
ثِ ًظز هیرعس سهبًی کِ کبرکٌبى ثتَاًٌس هحتَا ٍ هیشاى ٍظبیف ؽغلی ،اثؼبزی اس ؽغل ،ؽٌبذتّبی هؼغَف ثِ
ؽغل ٍ زرذَاعتّبی ؽغلی کِ هبًغ زعتیبثی آىّب ثِ اّساف ؽغلیؽبى هیؽَز را تغییز زٌّسآًگبُ تدبرة هثجت
ثیؾتزی زر ؽغل کغت هیکٌٌس ،ثزای اًدبم کبرّب اًزصی ثیؾتزی ذَاٌّس زاؽت ،ثِ ؽغل ذَیؼ ثیؾتز زلجغتِ
هیؽًَس ٍ ثِعَرکلی التشام ؽغلی ثیؾتزی اس ذَز ًؾبى ذَاٌّس زاز (.)Tims, Bakker, & Derks, 2015
ثب تَخِ ثِ آًچِ ثیبى ؽس ،پضٍّؼ حبضز ثز آى اعت تب ثِ ایي عؤال پبعد زّس کِ آیب توزکش پیؾزفتگزا ،توزکش
اختٌبثی ٍ ذَزکبرآهسی ثز اثؼبز هؼوبری ؽغل اثز زارًس ٍ آیب اثؼبز هؼوبری ؽغل هیتَاًٌس ّن ثِ فَرت هغتقین ٍ ّن
اس عزیق ذَزؽکَفبیی ٍ التشام ؽغلی ثز ػولکزز ؽغلی کبرکٌبى تأثیزگذارًس یب ذیز؟
ًوَزار  1الگَی پیؾٌْبزی پضٍّؼ حبضز را ًؾبى هیزّس.

معماری منابع ساختاری
شغل

التسام شغلی

تمرکس پیشرفتگرا

معماری منابع اجتماعی
شغل

عملکرد شغلی

معماری درخواستهای

تمرکس اجتنابی

چالشانگیس شغل شغل
شکوفایی
معماری درخواستهای
بازدارنده شغل

خودکارآمدی شغلی

ًوَزار  .1الگَی پیؾٌْبزی پضٍّؼ حبضز
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-2روش پژوهش
عزح پضٍّؼ حبضز ،عزح ّوجغتگی اس عزیق الگَیبثی هؼبزالت عبذتبری ( )SEMاعت کِ یک رٍػ ّوجغتگی
چٌس هتغیزی هیثبؽس .زر ایي پضٍّؼ ثزای تحلیل زازُّب اس رٍػّبی آهبر تَفیفی ،الگَیبثی هؼبزالت عبذتبری ٍ
"ثَت اعتزح" اعتفبزُ ؽس .توبم تحلیلّب ثب اعتفبزُ اس ًزمافشارّبی ٍ AMOS ٍ SPSSیزاعت  24اًدبم ؽسًس.
خبهغ آهبری پضٍّؼ حبضز ؽبهل توبهی کبرکٌبى ؽزکت هلی حفبری ایزاى ثَز کِ زر عبل  1396زر ایي ؽزکت
هؾغَل ثِ کبر ثَزًس .ؽزکتکٌٌسگبى زر پضٍّؼ ً 300فز اس کبرکٌبى ایي ؽزکت ثَزًس کِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ
ًوًَِگیزی تقبزفی عبزُ اًتربة ؽسًس.
-3ابسار پژوهش
زر پضٍّؼ حبضز ثِهٌظَر عٌدؼ هتغیزّبی پضٍّؼ ،اس اثشارّبی سیز اعتفبزُ ؽس:
 -3-1پرسشنامه معماری شغل
زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ هؼوبری ؽغل اس پزعؾٌبهِ هؼوبری ؽغل کِ تَعظ تبیوش ٍ ّوکبراى ()2012
تْیِ ؽسُ اعت ،اعتفبزُ ؽس .ایي پزعؾٌبهِ  21هبزُ زارز ،چْبر هؤلفِی هٌبثغ عبذتبری ؽغل ( 5هبزُ) ،هٌبثغ
اختوبػی ؽغل ( 6هبزُ) ،زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل ( 5هبزُ) ٍ زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ ؽغل ( 5هبزُ) را هَرز
اًساسُگیزی قزار هیزّس ٍ پبعدّبی آى ثز رٍی یک هقیبط لیکزت پٌحزرخِای اس ( 1کبهالً هربلفن) تب ( 5کبهالً
هَافقن) ًوزُگذاری هیؽًَسًًَ .بلی ٍ ثزًؾتبیي ( ) 1994زر پضٍّؼ ذَز ضزیت پبیبیی کل ایي پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ
آلفبی کزًٍجبخ  0/70گشارػ زازُاًس ( .)Nunnally & Bernstein, 1994ثْبرلَ ،هحوَزیکیب ٍ احوسی ()2014
ًیش زر پضٍّؼ ذَز ضزیت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ثزای کل پزعؾٌبهِ  ٍ 0/78رٍایی آى را اس
عزیق ّوجغتِ کززى ثب یک عؤال هحقق عبذت  0/66گشارػ ًوَزُاًس .زر پضٍّؼ حبضز ضزیت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ
ٍ هؤلفِّبی آى ثب اعتفبزُ اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای هٌبثغ عبذتبری ؽغل  ،0/79هٌبثغ اختوبػی ؽغل
 ،0/88زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل  ،0/80زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ ؽغل  ٍ ،0/80ثزای کل پزعؾٌبهِ  0/66ثِ
زعت آهس (.)Baharlou, Mahmoodikia, & Ahmadi chegeni, 2014
1

-3-2پرسشنامه تمرکس تنظیمی
2

زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ توزکش اختٌبثی ٍ توزکش پیؾزفتگزا اس پزعؾٌبهِ توزکش تٌظیوی کِ تَعظ
ًیَثزت ،کبکبر ،کبرلغَى ،چًَکَ ٍ راثزتظ ( )2008تْیِ ؽسُ اعت ،اعتفبزُ ؽس .ایي پزعؾٌبهِ  12هبزُ زارز ،زٍ هؤلفِ
توزکش پیؾزفت گزا ٍ توزکش اختٌبثی را هَرز اًساسُگیزی قزار هیزّس ٍ پبعدّبی آى ثز اعبط لیکزت  6زرخِای اس 1
(ّزگش) تب ّ( 6ویؾِ) ًوزُگذاری هیؽَز (.)Neubert, Kacmar, Carlson, Chonko, & Roberts, 2008
ثزًیٌکودز ٍ ّکزت کًَیگ ( )2015زر پضٍّؼ ذَز ضزیت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ثزای
توزکش پیؾزفتگزا  ٍ 0/82ثزای توزکش اختٌبثی  0/84گشارػ کززُاًس (Brenninkmeijer & Hekkert-
 .)Koning, 2015ایي پزعؾٌبهِ ثزای اٍلیي ثبر خْت اعتفبزُ زر پضٍّؼ حبضز تزخوِ ٍ هَرز اعتفبزُ قزار گزفتِ
اعت .زر پضٍّؼ حبضز ضزایت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای توزکش اختٌبثی
 ٍ ،0/76ثزای توزکش پیؾزفتگزا  0/81ثِ زعت آهس.

1. Job Crafting Questionnaire
2- Regulatory Focus Questionnaire

طراحیوآزمونالگوییازبرخیپیشایندهاوپیامدهایمعماریشغلدرکارکنان ...

 -3-3پرسشنامه خودکارآمدی شغلی
زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ ذَزکبرآهسی ؽغلی اس پزعؾٌبهِ ذَزکبرآهسی ؽغلی 1کِ تَعظ ریگشٍ ،ارکب ٍ
ثبثبعب ( )1994تْیِ ؽسُ اعت اعتفبزُ ؽس .ایي پزعؾٌبهِ کِ زر چْبر گزٍُ هبزُ ثزای عٌدؼ ثبٍرّبی ذَزکبرآهسی
فززی ،اًتظبر پیبهسّبی فززی ،ثبٍرّبی کبرآهسی خوؼی ٍ اًتظبر پیبهسّبی خوؼی هیثبؽس  31هبزُ زارز ٍ پبعدّبی
آى ثز اعبط لیکزت پٌحزرخِای اس ( 1ثزای کبهالً هربلفن) تب ( 5ثزای کبهالً هَافقن) ًوزُگذاری هیؽَز ( Riggs,
 .)Warka & Babasa, 1994ریگش ٍ ّوکبراى ( )1994زر پضٍّؼ ذَز ضزیت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ
آلفبی کزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای ثبٍرّبی فززی  ،0/86اًتظبر پیبهسّبی فززی  ،0/88ثبٍرّبی کبرآهسی خوؼی ٍ 0/88
اًتظبر پیبهسّبی خوؼی  0/85گشارػ ًوَزُ اعت ( .)Riggs et al, 1994زر پضٍّؼ حبضز خْت هحبعجِ هیشاى
ضزیت پبیبیی پزعؾٌبهِ ذَزکبرآهسی ثب اعتفبزُ اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ اعتفبزُ ؽس کِ ضزیت  0/97ثِ زعت آهس.
 -3-4پرسشنامه التسام شغلی
2

زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ التشام ؽغلی اس پزعؾٌبهِ التشام ؽغلی کِ تَعظ ؽبٍفلی ،ثبکز ٍ عبالًَا ()2006
تْیِ ؽسُ اعت ،اعتفبزُ ؽس .ایي پزعؾٌبهِ  17هبزُ زارز ،عِ هؤلفِ ًیزٍهٌسی (ٍ ،)6قف ذَز ( ٍ )5خذة ( )6را هَرز
عٌدؼ قزار هیزّس ٍ پبعدّبی آى ثز اعبط لیکزت پٌحزرخِای اس ( 1ثزای کبهالً هربلفن) تب ( 5ثزای کبهالً هَافقن)
ًوزُگذاری هیؽَز .زر پضٍّؼ ؽبٍفلی ٍ ّوکبراى ( )2006ضزایت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ اس عزیق رٍػ آلفبی کزًٍجبخ
زر زٍ ًوًَِ ثِ تزتیت ثزای ثؼس ًیزٍهٌسی زر ًوًَِ اٍل  ٍ 0/68زر ًوًَِ زٍم  ،0/80ثزای ثؼس ٍقف ذَز زر ًوًَِ اٍل
 ٍ 0/73ثزای ًوًَِ زٍم  ٍ 0/75ثزای ثؼس خذة زر ّز زٍ ًوًَِ ثزاثز ثب  0/91ثِ زعت آهس (Schaufeli, Bakker,
) .& Salanova, 2006زر پضٍّؼ حبضز خْت هحبعجِ هیشاى ضزیت پبیبیی پزعؾٌبهِ التشام ؽغلی اس رٍػ آلفبی
کزًٍجبخ اعتفبزُ ؽس کِ ضزیت  0/90ثِ زعت آهس.
-3-5پرسشنامه شکوفایی
3

زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ ؽکَفبیی اس پزعؾٌبهِی ؽکَفبیی کِ تَعظ زیٌز ٍ ّوکبراى ( )2010تْیِ ؽسُ
اعت ،اعتفبزُ ؽس .ایي پزعؾٌبهِ  8هبزُ زارز ٍ پبعدّبی آى ثز اعبط لیکزت پٌح زرخِای اس ( 1کبهالً هربلفن) تب 8
(کبهالً هَافقن) ًوزُگذاری هیؽًَس ( .)Diener et al, 2010زهَرتی ٍ ّوکبراى ( )2015زر پضٍّؼ ذَز ضزیت
پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را اس عزیق آلفبی کزًٍجبخ  0/83گشارػ کززُاًس ( .)Demerouti et al, 2015ایي پزعؾٌبهِ
ثزای اٍلیي ثبر خْت اعتفبزُ زر ایي پضٍّؼ تزخوِ ٍ هَرزاعتفبزُ قزار گزفت .زر پضٍّؼ حبضز خْت هحبعجِ ضزیت
پبیبیی پزعؾٌبهِ ؽکَفبیی اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ اعتفبزُ ؽس کِ ضزیت  0/95ثِ زعت آهس.
-3-6پرسشنامه عملکرد شغلی
زر پضٍّؼ حبضز خْت عٌدؼ ػولکزز ؽغلی اس پزعؾٌبهِ ػولکزز ؽغلی کِ تَعظ ٍیلیبهش ٍ اًسرعَى ( )1991تْیِ
ؽسُ اعت ،اعتفبزُ گززیس .ایي پزعؾٌبهِ  21هبزُ زارز ٍ پبعدّبی آى ثز اعبط لیکزت  5زرخِای اس ( 1کبهالً هربلفن) تب 5
(کبهالً هَافقن) ًوزُگذاری هیؽَزٍ .یلیبهش ٍ اًسرعَى ( )1991ضزیت پبیبیی ایي هقیبط را ثب رٍػ آلفبی کزًٍجبخ 0/88
گشارػ کززُاًس ( .)Williams & Anderson, 1991زیبًت ًغت ،خبٍیسی ٍ ثقَلی ( )2014ضزیت پبیبیی ایي
پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ آلفبی کزًٍجبخ  ٍ 0/68ضزیت رٍایی آى 0/61را گشارػ کززُاًس ( Dianatnasab, Javidi,
4

1. Job Self-Efficacy Questionnaire
2- Job Engagement Questionnaire
3- Flourishing Questionnaire
4- Job Performance Questionnaire
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ّ .)Bagholi, 2014بؽوی (ً )2015یش ضزیت پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را ثب رٍػ آلفبی کزًٍجبخ  0/94گشارػ کززُ
اعت ( .)Hashemi, 2015زر پضٍّؼ حبضز خْت هحبعجِ ضزیت پبیبیی پزعؾٌبهِ ػولکزز ؽغلی اس رٍػ آلفبی
کزًٍجبخ اعتفبزُ ؽس کِ  0/94ثِ زعت آهس.
-4یافتهها
یبفتِّبی تَفیفی ؽبهل هیبًگیي ،اًحزاف هؼیبر ٍ هبتزیظ ضزایت ّوجغتگی هتغیزّبی پضٍّؼ زر خسٍل ً 1ؾبى
زازُ ؽسُاًس.
خسٍل  .1هیبًگیي ،اًحزاف هؼیبر ٍ هبتزیظ ضزایت ّوجغتگی ثیي هتغیزّبی پضٍّؼ

-

رزیف

اًحزاف
هیبًگیي
هؼیبر

1

هتغیز

1

هٌبثغ
عبذتبری
هؼوبری
ؽغل

3/14 14/09

2

هٌبثغ
اختوبػی
هؼوبری
ؽغل

0/313** 3/14 14/46

اثؼبز
3
چبلؼاًگیش
هؼوبری ؽغل
4

اثؼبز
ثبسزارًسُ
هؼوبری
ؽغل

توزکش
5
پیؾزفتگزا
6
7
8
9
10

توزکش
اختٌبثی

2

3

4

5

-

0/324** 0/365** 2/53 15/07

-

-0/424** 0/255** -0/339** 3/43 16/47

-

-0/381** 0/384** 0/321** 0/284** 4/06 15/86

-

-0/186** 0/259** -0/250** -0/191** -0/193** 3/48 17/81

ذَزکبراهسی 16/56 85/56
التشام ؽغلی 11/64 40/38
ؽکَفبیی 11/06 33/82
ػولکزز 11/78 41/83
ؽغلی

**0/221
**0/364
**0/346
**0/374

6

7

8

9

10

*0/138
**0/347
**0/325
**0/315

**0/247
**0/412
**0/389
**0/463

**0/295** -0/269
**0/264** -0/343
**0/210** -0/470
**0/241** -0/341

**- -0/195
0/144* -0/064
**- 0/341** 0/198** -0/220
*- 0/376** 0/369** 0/204** -0/135
*p ≤ 0/05, ** p ≤ 0/ 01

طراحیوآزمونالگوییازبرخیپیشایندهاوپیامدهایمعماریشغلدرکارکنان ...

ًتبیح خسٍل  1ثیٌؾی را زر ذقَؿ رٍاثظ زٍهتغیزی ثیي هتغیزّبی پضٍّؼ فزاّن هیآٍرز .خْت آسهَزى
ّوشهبى اًگبرُ رٍاثظ هفزٍك زر پضٍّؼ حبضز ،رٍػ الگَیبثی هؼبزالت عبذتبری ( )SEMهَرز اعتفبزُ قزار گزفتِ
اعت.
الگَی پیؾٌْبزی پضٍّؼ حبضز زر هدوَع  10هتغیز را زر ثز زارز .خْت تؼییي کفبیت ثزاسػ الگَی پیؾٌْبزی ثب
زازُّب تزکیجی اس ؽبذـّبی ثزاسًسگی ثِ ؽزح سیز هَرز اعتفبزُ قزار گزفتٌس .هدذٍر کبی ،ؽبذـ ٌّدبرؽسُ هدذٍر کبی
(ًغجت هدذٍر کبی ثز زرخبت آسازی) ،ؽبذـ ًیکَیی ثزاسػ ( ،)GFIؽبذـ ًیکَیی ثزاسػ تؼسیلؽسُ (،)AGFI
ؽبذـ ثزاسًسگی ٌّدبرؽسُ ( ،)NFIؽبذـ ثزاسًسگی تغجیقی ( ،)CFIؽبذـ ثزاسًسگی افشایؾی ( ،)IFIؽبذـ
تَکز -لَیظ ( ٍ ،)TLIؽبذـ خذر هیبًگیي هدذٍرات ذغب ( .)RMSEAثزاسػ الگَی پیؾٌْبزی ثب زازُّب ثز اعبط
ؽبذـّبی ثزاسًسگی زر خسٍل  2گشارػ ؽسُ اعت.
خسٍل  .2ؽبذـّبی ثزاسًسگی الگَی پیؾٌْبزی
ؽبذـّبی ثزاسػ

χ2

df

/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

الگَی پیؾٌْبزی

67/70

16

4/23

0/95

0/83

0/87

0/89

0/90

0/70

0/11

الگَی افالح ؽسُ
اٍل

69/79

21

3/67

0/95

0/88

0/89

0/92

0/92

0/80

0/09

الگَی ًْبیی

48/51

19

2/55

0/97

0/91

0/91

0/94

0/94

0/86

0/07

ّوبىعَر کِ ًتبیح هٌسرج زر خسٍل ً 2ؾبى هیزٌّس گزچِ الگَی پیؾٌْبزی اس ثزاسػ ًغجتبً ذَثی ثب زازُّب ثزذَرزار
اعت ،ثزذی اس ؽبذـّبی ثزاسػ ًؾبى هیزٌّس کِ الگَ ًیبس ثِ افالح زارز .ثزای زعت یبفتي ثِ ثزاسػ ثْتز ،هغیزّبی
غیزهؼٌیزار (توزکش اختٌبثی ثِ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل ،ذَزکبرآهسی ثِ هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل ،هؼوبری اثؼبز
چبلؼاًگیش ؽغل ثِ ؽکَفبیی ،هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل ثِ ػولکزز ؽغلی ٍ ؽکَفبیی ثِ ػولکزز ؽغلی) اس الگَی
پیؾٌْبزی حذف ؽسًس (الگَی افالح ؽسُ اٍل) .زر گبم ثؼس ثِ پیؾٌْبز  AMOSذغبّبی زٍ هغیز(اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل
ثِ اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل ٍ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل ثِ هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل) ثِ یکسیگز ٍفل ؽسًس (الگَی
ًْبیی) .هیتَاى اًتظبر زاؽت هَارز ذغب ثزای زٍ هتغیز ٍقتی زارای ػلل هؾتزکی ثبؽٌس کِ زر الگَ هٌظَر ًگززیسُاًس،
ّوپزاػ ثبؽٌس ( .)Schaubroeck, 1990ؽبذـّبی ثزاسػ ًؾبى هیزٌّس کِ ثزاسًسگی الگَی ًْبیی زر حس هغلَثی
اعت .ؽکل  2الگَی ًْبیی پضٍّؼ را ثِ ّوزاُ ضزایت هغیز ًؾبى هیزّس.
یک فزك سیزثٌبیی الگَی پیؾٌْبزی پضٍّؼ حبضزٍ ،خَز هغیزّبی ٍاعغِای ثَز کِ خْت آسهَزى ایي رٍاثظ ،اس
رٍػ ثَت اعتزاح 1زر ثزًبهِ هبکزٍ پزیچز ٍ ّیش ( )2008اعتفبزُ ؽس .خسٍل ً 3تبیح حبفل اس رٍػ ثَت اعتزاح را
ثزای رٍاثظ ٍاعغِای ًؾبى هیزّس .عغح اعویٌبى ثزای ایي فَافل اعویٌبى  ٍ 95تؼساز ًوًَِگیزی هدسز ثَت
اعتزاح  5000اعت.

1. Bootstrop
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معماری منابع ساختاری
شغل

اشتیاق شغلی

تمرکس پیشرفتگرا
معماری منابع اجتماعی
شغل

عملکرد شغلی

معماری درخواستهای

*-0/17

تمرکس اجتنابی

چالشانگیس شغل

شکوفایی
معماری درخواستهای
بازدارنده شغل

خودکارآمدی شغلی

*p ≤ 0/05, ** p ≤ 0/ 01
ؽکل  .2الگَی ًْبیی پضٍّؼ ثِ ّوزاُ ضزایت هغیز

طراحیوآزمونالگوییازبرخیپیشایندهاوپیامدهایمعماریشغلدرکارکنان ...

خسٍل ً .3تبیح ثَت اعتزاح ثزای رٍاثظ غیزهغتقین
هغیزّب

زازُ

ثَت

هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل
← التشام ؽغلی ← ػولکزز 0/3239 0/3269
ؽغلی
هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل
← ؽکَفبیی ← ػولکزز 0/3213 0/3227
ؽغلی
هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل
← التشام ؽغلی ← ػولکزز 0/3422 0/3419
ؽغلی
هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل
← ؽکَفبیی ← ػولکزز 0/3389 0/3418
ؽغلی
هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل
← التشام ؽغلی ← ػولکزز 0/3970 0/4014
ؽغلی
هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل
← ؽکَفبیی ← ػولکزز 0/3861 0/3584
ؽغلی
هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل
← التشام ؽغلی ← ػولکزز -0/3019 -0/2999
ؽغلی
هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل
← ؽکَفبیی ← ػولکزز -0/3974 -0/4003
ؽغلی

عَگیزی

ذغبی
هؼیبر

حس پبییي

حس ثبال

عغح
هؼٌیزاری

0/0991 -0/0030

0/1665

0/5524

0/001

0/0928 -0/0014

0/1612

0/5371

0/001

0/1049

0/1476

0/5635

0/001

0/0976 -0/0029

0/1574

0/5509

0/001

0/1193 -0/0034

0/2031

0/6783

0/001

0/1154

0/1807

0/6571

0/001

-0/1333 -0/4990 0/0924 -0/0020

0/001

-0/2038 -0/6259 0/1046

0/001

0/0003

0/0007

0/0029

ّوبىعَر کِ ًتبیح هٌسرج زر خسٍل ً 3ؾبى هیزٌّس ثزای توبهی ایي هغیزّب ففز ثیزٍى اس فَافل اعویٌبى قزار
هیگیزز ،اس ایي رٍ توبهی رٍاثظ غیزهغتقین هؼٌیزار هیثبؽٌس.
-5نتیجهگیری
پضٍّؼ حبضز ثب ّسف ثزرعی ثزذی اس پیؾبیٌسّب ٍ پیبهسّبی هؼوبری ؽغل اًدبم ؽسً .تبیح ًؾبى زازًس کِ ثیي
توزکش پیؾزفتگزا ٍ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل راثغِ هثجت هؼٌیزار ٍخَز زارز .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ
ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ اعت ( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015توزکش
پیؾزفت گزا ثِ خْتگیزی ثِعَی آرسٍّب ٍ پیؾزفتّب اؽبرُ زارز ٍ افزاز ثب ایي ًَع توزکش ثِعَی رؽس ٍ ثبلٌسگی ٍ
ثزای رعیسى ثِ حساکثز پیبهس هثجت تالػ هیکٌٌس  .اس عزف زیگز افزازی کِ ثِ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل
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هیپززاسًس  ،عؼی ثز آى زارًس کِ هحتَا ٍ هیشاى ٍظبیف ؽغلی ذَز را تغییز زازُ ٍ ثب توبیالت ٍ تَاًبییّبی ذَز عبسگبر
کٌٌس کِ ایي اهز هٌدز ثِ پیبهسّبی هثجت ؽرقی ٍ ؽغلی ّوچَى ارتقبی ؽغلی ،رؽس فززی ٍ  ...هیؽَز .ثیي توزکش
اختٌبثی ٍ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل راثغِ هؼٌیزاری ٍخَز ًساؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ
ّکزت کًَیگ (ً )2015بّوغَ اعت ( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015ثب تَخِ ثِ ًتبیح
پضٍّؼ ثیي ایي زٍ هتغیز راثغِ هؼٌیزاری ثِ زعت ًیبهس .اس خولِ زالیل آى هیتَاًس ؽزایظ ؽغل ٍ ًَع هغئَلیتی
ثبؽس کِ فزز زاراعت .ثساى هؼٌب کِ فزز زارای توزکش اختٌبثی زر ثزذی ؽزایظ هدجَر ثِ پذیزػ رفتبرّبیی ثب ریغک
ثبال ثبؽس .یبفتِّب ّوچٌیي راثغِ هثجت ثیي ذَزکبرآهسی ؽغلی ٍ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل را تأییس کززًس .ایي یبفتِ
ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس ( .)Tims et al, 2014افزازی کِ زارای ذَزکبرآهسی ؽغلی
ثبال هیثبؽٌس ثِ تَاًبییّبی ذَیؼ خْت اًدبم رفتبرّبی هؼغَف ثِ ؽغل ٍ تأثیزات هغلَة ذَز ثز هحیظ کبر ایوبى
زارًس ٍ قبزرًس خْت ػولکزز هغلَةتز ذَز ٍ عبسهبى اثؼبزی اس ؽغل ذَز را تغییز زٌّس ٍ ثبػث تغییزاتی زر ؽغل
ذَز ؽًَسً .تبیح ًؾبى زازًس کِ ثیي توزکش پیؾزفتگزا ٍ هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل راثغِ هثجت ٍخَز زارز .ایي
یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس (Brenninkmeijer & Hekkert-
 .)Koning, 2015ثب تَخِ ثِ ایي اهز کِ افزاز ثب توزکش پیؾزفت گزا ،ثِ پیؾزفت ٍ رعیسى ثِ آرسٍّبی ؽغلی ذَز
تکیِ هیکٌٌس تب ثِ رؽس ٍ تؼبلی زعت یبثٌس ٍ ،ثزای زعتیبثی ثِ ایي ذَاعتِّب هیثبیغت زر ارتجبط ثب ّوکبراى ذَز
پَیب ثبؽٌس ،هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغلی ثِ افزاز اخبسُ هیزّس تب خٌجِّب یب اثؼبزی اس ؽغل ذَز را زر راعتبی
گغتزػ ٍ یب تغییز رٍاثظ ذَز ثب ّوکبراى تغییز زٌّس .ثیي توزکش اختٌبثی ٍ هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل راثغِ هٌفی
ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس ( Brenninkmeijer
 .)& Hekkert-Koning, 2015افزاز زارای توزکش اختٌبثی ثِ زلیل ایٌکِ عؼی زر زاؽتي ثیؾتزیي اهٌیت ذبعز
زارًس ٍ ّسف آىّب رعیسى ثِ کوتزیي پیبهس هٌفی هیثبؽس  ،عؼی ثز آى زارًس کِ زعتَرات هحَلِ را ثِ ًحَ احغي
اًدبم زٌّس ٍ کوتزیي تغییزات را زر آىّب ثِ ٍخَز آٍرًس ،هجبزا کِ تغییزاتی کِ اس خبًت آىّب فَرت هیگیزز ًؾبًِای
اس ػسم هغئَلیتپذیزی آىّب ثبؽس ٍ ثِ هَقؼیت کًٌَی آىّب آعیت ثشًس .ثیي ذَزکبرآهسی ؽغلی ٍ هؼوبری هٌبثغ
اختوبػی ؽغل راثغِ هؼٌیزار ثِ زعت ًیبهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ً )2014بّوغَ هیثبؽس ( et
 .)Tims al, 2014کبرکٌبًی کِ زارای ذَزکبرآهسی ثبال ّغتٌس ٍ ثِ ػجبرتی ثِ تَاًبییّبی ذَز زر سهیٌِ کبری کِ
هیتَاًٌس زر ؽغل ذَز اًدبم زٌّس ثبٍر زارًس ،هیتَاًٌس ثزای ػولکزز ثْتز ذَز ٍ عبسهبى تقویوبتی زر خْت تغییز
اثؼبزی اس ؽغل ذَز ثگیزًس ٍ ثبػث زگزگًَی زر هحیظ کبر ذَز ؽًَس .اهب ثب تَخِ ثِ ًتبیح پضٍّؼ ثیي ایي زٍ هتغیز
راثغِ هؼٌیزاری ثِ زعت ًیبهس کِ هیتَاًس زالیل فززی هبًٌس ػَاهل ؽرقیتی یب زالیل عبسهبًی هبًٌس
فزٌّگعبسهبًی زر آى زذیل ثبؽس ،کِ فزز ثِ ذبعز خَ عبسهبًی ًتَاًس هٌبثغ اختوبػی ؽغل را هؼوبری کٌس .ثیي
توزکش پیؾزفتگزا ٍ هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل راثغِ هثجت ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ
ّکزت کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ اعت ( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015افزاز زارای توزکش
پیؾزفتگزا ثِ زًجبل راّکبرّبیی ثزای رؽس ٍ ثبلٌسگی زر ؽغل ذَز ّغتٌس ٍ ،ثزای رعیسى ثِ پیبهسّب ٍ پبزاػّبی
هثجت تالػ هیکٌٌسّ .وچٌیي افزاز زارای توزکش پیؾزفتگزا زارای رٍحیِ ریغکپذیزی ثبال ّغتٌس ٍ ثزای زعتیبثی
ثِ اّساف ؽغلی هَرز ًظز ثِ هؼوبری هٌبثغ چبلؼاًگیش ؽغل هیپززاسًس .ثیي توزکش اختٌبثی ٍ هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش
ؽغل راثغِ هٌفی ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس
( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015افزاز زارای توزکش اختٌبثی ثِ زلیل زاؽتي رٍحیِ
هغئَلیتپذیزی ثِعَر فؼبلی ثِ زرذَاعتّبی ثبسزارًسُای کِ ریغک پبییي زارًس ،پبعد هیزٌّس سیزا ّسف کبرکي
زاؽتي کوتزیي پیبهس هٌفی اعت .ثٌبثزایي کبرکٌبًی کِ زارای توزکش اختٌبثی هیثبؽٌس ،کوتز ثِ هؼوبری اثؼبز
چبلؼاًگیش ؽغل هیپززاسًس .ثیي ذَزکبرآهسی ؽغلی ٍ اثؼبز چبلؼاًگیش هؼوبری ؽغل راثغِ هثجت ثِ زعت آهس .ایي
یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس ( .)Tims et al, 2014ذَزکبرآهسی ؽغلی

طراحیوآزمونالگوییازبرخیپیشایندهاوپیامدهایمعماریشغلدرکارکنان ...

هیتَاًس اًتظبرات کبرکٌبى را زرثبرُ تَاًبییّبیؾبى خْت اًدبم زازى رفتبرّبی هؼغَف ثِ ؽغل ٍ تأثیزات هغلَة ثز
هحیظ کبریؽبى تحت تأثیز قزار زّس .یؼٌی کبرکٌبًی کِ زارای ذَزکبرآهسی ؽغلی ثبالیی ّغتٌس ،قبزرًس تب ثبػث
تغییزاتی زر هحیظ کبری ذَز ؽًَس ٍ اس عزیق آى تغییزات ،راحتتز ثِ اّساف ؽغلی ذَز زعت پیسا کٌٌس .ثیي توزکش
پیؾزفتگزا ٍ هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل راثغِ هٌفی ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼِ ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت
کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس ( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015افزاز زارای توزکش
پیؾزفتگزا ثِ ایي زلیل تالػ هیکٌٌس کِ ثزای زعتیبثی ثِ آرسٍّب ٍ پیؾزفت ؽغلی حزکت کٌٌس تب ثِ پیبهسّبی
هثجت ؽغلی زعت پیسا کٌٌس ٍ ثِ رؽس ٍ ثبلٌسگی زعت یبثٌس .پظ ّزگًَِ ذَاعتِّبی اعتزطسایی کِ هبًغ رؽس
ؽرقی ،یبزگیزی ٍ زعتیبثی ثِ اّساف ّغتٌس ،ثب رٍیکزز فزز زارای توزکش پیؾزفت گزا زر تضبز هیثبؽٌس .ثیي توزکش
اختٌبثی ٍ هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل راثغِ هثجت ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ثزًیٌکویدز ٍ ّکزت
کًَیگ (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس ( .)Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015افزاز زارای توزکش
اختٌبثی ثِ زلیل ایي کِ حظ هغئَلیت ثبال زارًس ٍ اس قسرت ریغکپذیزی پبئیٌی ثزذَرزارًس ،یب ثِ ػجبرتی ثسلیل ایي
کِ ّسف آىّب رعیسى ثِ کوتزیي پیبهس هٌفی هیثبؽس ،زر ثزاثز تغییز هقبٍهت هیکٌٌس یب ثِفَرت هٌفؼالًِ ثب آى
هَاخِ هیؽًَس  .ثِ ّویي ذبعز افزازی کِ زارای توزکش اختٌبثی ّغتٌس اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل را کبّؼ ًویزٌّس ،سیزا
ّسف آىّب تغییز ،رؽس ٍ پیؾزفت ؽرقی ًیغت .ثیي ذَزکبرآهسی ؽغلی ٍ هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل راثغِ هٌفی
ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس ( .)Tims et al, 2014کبرکٌبًی
کِ زارای ذَزکبرآهسی ؽغلی ثبالیی ّغتٌس اس تَاًبییّبی ذَیؼ زر خْت رفتبرّبی هؼغَف ثِ ؽغل ثبذجزًس ٍ
هیتَاًٌس ثِ عَر هغلَثی ًقؼ ذَز را زر هحیظ ؽغلی ایفب کٌٌس ،ثِگًَِای کِ اگز خبیی ًیبس ثِ تغییز هحیظ ثبؽس
ثتَاًٌس آى را افالح ًوبیٌس ٍ ثِ ذَز ٍ عبسهبى ثزای زعتیبثی ثِ اّساف هغلَة کوک کٌٌس .یؼٌی کبرکٌبًی کِ زارای
ذَزکبرآهسی ؽغلی ثبالیی ّغتٌس ذَاعتِّبی ثبسزارًسُ ؽغل را ثِعَر هؼٌبزاری کبّؼ هیزٌّس تب فضب ثزای رعیسى
ثِ اّساف ؽغلی فزاّن ؽَز .ثیي هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل ٍ التشام ؽغلی راثغِ هثجت ثِ زعت آهس .ایي یبفتِ ثب
ًتبیح پضٍّؼ چي ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ اعت ( .)Chen et al, 2014افزازی کِ ثِ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری
ؽغل ذَز هیپززاسًس ،هحتَا ٍ هیشاى ٍظبیف ؽغلی ذَز را ثز اعبط تَاًبیی ٍ هْبرتّبی ذَز ،تٌظین هیکٌٌس ٍ
زرًتیدِ ثیي تَاًبیی ؽرـ ٍ ٍظبیف ؽغلی تٌبعجی ایدبز هیؽَز کِ ؽرـ را زر زاؽتي ػولکزز ثْتز ٍ هؤثزتز یبری
هیکٌس ٍ ّوچٌیي ؽرـ ثب رغجت ثیؾتزی ثِ اًدبم ٍظبیف ؽغلی ذَز هیپززاسز .ثِ ػجبرتی افزازی کِ ثِ هؼوبری
هٌبثغ عبذتبری ؽغل هیپززاسًس زارای التشام ؽغلی ثبالیی ّغتٌس .ثیي هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل ٍ ؽکَفبیی راثغِ
هثجت ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ زهزٍتی ٍ ّوکبراى (ّ )2015وغَعت (.)Demerouti et al, 2015
هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل ثِ کبرکٌبى اخبسُ هیزّس تب فضب ٍ هحتَای ؽغل ذَز را ثِ ّوزاُ هیشاى هحتَای ٍظبیف
ؽغلی تغییز زٌّس تب ثب تَاًبیی ٍ ذَاعتِّبی فزز تٌبعت ثیؾتزی زاؽتِ ثبؽس .ایي اهز هیتَاًس ثِ احغبط هؼٌبزاری ٍ
اعتقالل کبرکي زر ؽغل کوک کٌس ٍ اًگیشُ کبرکي را زر رعیسى ثِ رؽس ؽرقی ٍ تؼبلی عبسهبًی افشایؼ زّس .اس
عَی زیگز ؽکَفبیی ثِ تزکیت احغبط ذَة ٍ ػولکزز اثزثرؼ اؽبرُ زارز .سهبًی کِ کبرکٌبى زرذَاعتّبی ؽغلی
ذَزؽبى را هتٌبعت ثب اّسافؽبى تٌظین کٌٌس ٍ اس هؼوبری ؽغل خْت هؼٌبزار کززى هؾبغل ذَز اعتفبزُ ًوبیٌس ،اس
اًدبم کبر ذَز لذت ثیؾتزی کغت کززُ ٍ احغبعبت هثجتتزی را تدزثِ هیکٌٌس ،کِ ایي اهز هٌؼکظکٌٌسُ ؽکَفبیی
ثیؾتز کبرکٌبى زر هحیظ کبر اعت ( .)Seligman, 2011اس ایي رٍ کبرکٌبًی کِ ثِ هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ؽغل
ذَز هیپززاسًس ،زر رعیسى ثِ ؽکَفبیی ؽغلی هَفقتزًس .ثیي هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل ٍ التشام ؽغلی راثغِ هثجت
ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ چي ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس ( .)Chen et al, 2014هؼوبری
هٌبثغ اختوبػی ؽغل ثِ کبرکي ایي اخبسُ را هیزّس تب خٌجِّب یب اثؼبزی اس ؽغل ذَز را زر راعتبی گغتزػ یب تغییز
رٍاثظ ثب ّوکبراى ،تغییز زٌّس ،تب ثتَاًٌس زر هحیظ ؽغلی هغلَة کِ ثب ٍیضگیّبی ؽرقی ٍ عبسهبًی تغبثق ثیؾتزی
زاؽتِ ثبؽٌس ثِ اّساف ؽغلی هسًظز زعت پیسا کٌٌس .ثِ ًظز هیرعس سهبًی کِ کبرکٌبى ثتَاًٌس هیشاى ارتجبط ذَز را ثب
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ّوکبراى ،ثب تَخِ ثِ ؽٌبذت ٍ هَقؼیت ؽغلی تٌظین کٌٌس ،هَاًغ ؽغلی را کِ زر هغیز زعتیبثی ثِ اّساف ؽغلی ٍخَز
زارز ،راحتتز اس پیؼ رٍ ثزهی زارًس ٍ ثب تدبرة هثجت ٍ اًزصی ثیؾتزی زر ؽغل ذَز زرگیز هیؽًَس .ثیي هؼوبری
هٌبثغ اختوبػی ؽغل ٍ ؽکَفبیی ًیش راثغِ هثجت ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ زهزٍتی ٍ ّوکبراى ()2015
ّوبٌّگ هیثبؽس( . )Demerouti et al, 2015سهبًی کِ کبرکٌبى ثتَاًٌس اثؼبزی اس ؽغل ذَز را زر خْت گغتزػ
یب تغییز رٍاثظ ذَز ثب ّوکبراى هؼوبری کٌٌس ٍ ًیش اس هؼوبری هٌبثغ اختوبػی زر خْت هؼٌبزار کززى هؾبغل ذَز
اعتفبزُ ًوبیٌس ،لذت ثیؾتزی اس ؽغل ذَز ذَاٌّس ثزز .ثب تَخِ ثِ احغبط ؽبیغتگی ٍ زاؽتي حوبیت ٍ ّوچٌیي
کوک ثِ ؽبزی زیگزاى هیتَاًٌس ػولکزز رٍاًی هغلَةتزی زاؽتِ ثبؽٌس ،کِ ّوِ ایيّب هیتَاًٌس هٌؼکظکٌٌسُ
ؽکَفبیی ثیؾتز کبرکٌبى زر هحیظ کبر ثبؽس .ثیي هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل ٍ التشام ؽغلی راثغِ هثجت ٍخَز
زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ چي ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس (ٍ .)Chen et al, 2014قتی کبرکٌبى
زعت ثِ هؼوبری اثؼبز چبلؼثزاًگیش ؽغلی هیسًٌس ٍ ؽٌبذتّبی هؼغَف ثِ ؽغل را تغییز هیزٌّس ،احغبط اعتقالل
ثیؾتزی زر ؽغل ذَز زارًس کِ هیتَاًس هٌدز ثِ زلجغتگی ثیؾتز زر ؽغل ،ػولکزز ثْیٌِ ٍ تدبرة هثجتتزی زر اًدبم
ٍظبیف ؽغلی ؽَزّ .وِ ایي ػَاهل هیتَاًس ثِ زرگیز ؽسى ثیؾتز ؽرـ زر ؽغل ثیبًدبهس ٍ زرًتیدِ التشام ؽغلی را
افشایؼ ّس .ثیي هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل ٍ ؽکَفبیی راثغِ هؼٌیزار ثِ زعت ًیبهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ
زهَرتی ٍ ّوکبراى (ً )2015بّوغَ هیثبؽس ( .)Demerouti et al, 2015ثب تَخِ ثِ ًتبیح پضٍّؼ ثیي ایي زٍ
هتغیز راثغِ هؼٌیزاری ٍخَز ًسارز ،کِ هیتَاًس زالیل ؽرقیتی زر آى زذیل ثبؽس ،ثِ فَرتی کِ کبرکٌبى ؽکَفبیی
ذَز را هٌ َط ثِ اًتربة اّساف هؾکل ٍ زؽَار ًجیٌٌس ٍ ؽبیس ثب تَخِ ثِ تَاًبیی ٍ هْبرتّبیی کِ زر ذَز عزاؽ زارًس،
اًتربة چٌیي اّسافی را فحیح ًویزاًٌس .ثیي هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل ٍ التشام ؽغلی راثغِ هٌفی ٍخَز زاؽت.
ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ چي ٍ ّوکبراى (ّ )2015وبٌّگ اعت ( .)Chen et al, 2014ذَاعتِّبی ثبسزارًسُ ؽغل
هیتَاًس ثبػث کبّؼ رؽس ؽرقی ،پَیبیی ؽرـ زر عبسهبى ٍ ّوچٌیي هبًغ زعتیبثی ثِ اّساف عبسهبًی گززز .سهبًی
کِ فزز اس زعتیبثی ثِ اّساف ؽغلی ذَز ثبسهیهبًس ٍ تدزثِ هثجتی را زر ؽغل ذَز احغبط ًویکٌس ،اًگیشُاػ ثزای
اًدبم ٍظبیف ؽغلی کبّؼ هی یبثس ٍ اًزصی کوتزی را ثزای آى ٍظبیف ثِ کبر هیگیزز .زر ًتیدِ هیتَاى گفت فزز اس
التشام ثبالی ؽغلی ثزذَرزار ًیغت .اس ایي رٍ هیتَاى گفت افزازی کِ زر کبّؼ اثؼبز هؼوبری ؽغلی ذَز پَیبتزًس،
التشام ؽغلی ثبالتزی زارًس .ثیي هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل ٍ ؽکَفبیی راثغِ هٌفی ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح
پضٍّؼ زهَرتی ٍ ّوکبراى (ّ )2015وبٌّگ هیثبؽس ( .)Demerouti & et al, 2015سهبًی کِ کبرکٌبى قبزر
ثبؽٌس ثِ عزاحی هدسز هؾبغل ذَز ثپززاسًس ٍ ذَاعتِّبی ثبسزارًسُ را کبّؼ زٌّس ،احغبعبت هثجتتزی را تدزثِ
ذَاٌّس کزز ٍ ایي هٌدز ثِ ذَػثیٌی ،ػولکزز رٍاًی ثْتز ٍ ًیش ؽکَفبیی فزز زر ؽغل ذَز ذَاّس ؽس .ثیي هؼوبری
هٌبثغ عبذتبری ؽغل ،هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل ٍ هؼوبری اثؼبز چبلؼاًگیش ؽغل ثب ػولکزز ؽغلی راثغِ هثجت
ٍخَز زاؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ّ )2014وبٌّگ هیثبؽس ( .)Tims et al, 2014کبرکٌبًی
کِ زر تؼییي هحتَا ٍ هیشاى ٍظبیف ؽغلی ذَز فؼبل ثبؽٌس ،ثتَاًٌس زر ٍظبیف ذَز تغییزاتی را ایدبز کٌٌس ٍ هٌبثغ
ؽغلی را هغبثق ثب تَاًبییّب ٍ هْبرتّبی ذَز اًتربة کٌٌس ،هیتَاًٌس ػولکزز ؽغلی هغلَةتزی را ًؾبى زٌّس.
کبرکٌبًی کِ ثِ هؼوبری هٌبثغ اختوبػی ؽغل هیپززاسًس ،عغح رٍاثظ ذَز را ثب ّوکبراى ثزاعبط ذَاعتِّب ٍ
تَاًبییّبی ذَز ثِگًَِای تٌظین هیکٌٌس کِ ثتَاًٌس زر ؽغل ٍ هحیظ ؽغلی ،راحتتز ثِ اّساف زر ًظز گزفتِ ؽسُ
زعت یبثٌسٍ .قتی کبرکٌبى هحیظ ؽغلی ذَز را هؼوبری هیکٌٌس ٍ ؽٌبذتّبی هزثَط ثِ ؽغل ذَیؼ را تغییز
هیزٌّس ،اًگیشُ ثیؾتزی ثزای رعیسى ثِ آى اّساف ذَاٌّس زاؽت ٍ ثب تالػ ٍ ًیزٍی ثیؾتزی ثِ عَی زعتیبثی ثِ
آىّب حزکت ذَاٌّس کزز .ثیي هؼوبری اثؼبز ثبسزارًسُ ؽغل ٍ ػولکزز ؽغلی راثغِ هؼٌیزاری ثِ زعت ًیبهس .ایي یبفتِ
ثب ًتبیح پضٍّؼ تبیوش ٍ ّوکبراى (ً )2014بّوغَ هیثبؽس ( .)Tims et al, 2014ثب تَخِ ثِ ًتبیح پضٍّؼ ثیي ایي
زٍ هتغیز راثغِ هؼٌیزار ٍخَز ًسارز ،کِ یکی اس زالیل آى هیتَاًس ٍیضگیّبی ؽغلی ثبؽس کِ کبرکٌبى زر آى هؾغَل
ثِ کبرًسٍ ،قتی ٍیضگیّبی ؽغل ثِ فزز اخبسُ تغییز ٍ ریغکپذیزی ًسّس یب اگز زر آى ؽغل تغییزاتی اس خبًت کبرکي
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فَرت گیزز ،زر ػولکزز ؽغلی آىّب تغییزاتی ایدبز ًؾَز .ثیي التشام ؽغلی ٍ ػولکزز ؽغلی ًیش راثغِ هؼٌیزاری ثِ
زعت ًیبهس .ایي یبفتِ ثب ًتبیح پضٍّؼ چي ٍ ّوکبراى (ً )2014بّوغَ هیثبؽس ( .)Chen et al, 2014ثب تَخِ ثِ
ًتبیح پضٍّؼ ثیي ایي زٍ هتغیز راثغِ هؼٌیزار ٍخَز ًسارز کِ هیتَاًس زالیل هتؼسزی زاؽتِ ثبؽس ،ثِعَریکِ کلیِ
ػَاهل فززی ،عبسهبًی ٍ هحیغی را کِ ثز ػولکزز ؽغلی تأثیز زارًس زر ثزهیگیزز کِ ؽبهل ًَع رٍاثظ ،خَ هحیظ کبر،
پبزاػ ،تَاًوٌسی کبرکٌبى ٍ عبسهبى ،ػسالت عبسهبًی ٍ.....اعت .ثیي ؽکَفبیی ٍ ػولکزز ؽغلی راثغِ هثجت ٍخَز
زاؽت .ایي یبفتِ ثب پضٍّؼّبی زهَرتی ٍ ّوکبراى (ّ )2015وبٌّگ اعت ( .)Demerouti et al, 2015افزازی کِ
احغبط ذَثی ًغجت ثِ ذَز ٍ تَاًبییّبی ذَز زارًس ،زر اًدبم ٍظبیف ؽغلی ػولکزز ثْتزی زارًس ٍ ثزای رعیسى ثِ
اّساف ذَز ٍ عبسهبى ثیؾتز تالػ هیکٌٌسً .تبیح پضٍّؼ زر ذقَؿ رٍاثظ غیزهغتقین حبکی اس هؼٌیزاری توبهی
ایي رٍاثظ ثَز.
محدودیتهای پژوهش
ثب تَخِ ثِ ایي کِ پضٍّؼ حبضز زر ؽزکت هلی حفبری ایزاى اًدبم ؽس ،زر تؼوین ًتبیح آى ثِ عبیز عبسهبىّب ٍ
فٌبیغ ثبیس خبًت احتیبط رػبیت ؽَز .اثشار هَرز اعتفبزُ زر ایي پضٍّؼ پزعؾٌبهِّبی ذَزگشارؽی ثَزُاًس ٍ ایي اثشار
هحسٍیت ذبؿ ذَز را زارًس .اعتفبزُ اس الگَیبثی هؼبزالت عبذتبری ،ػلیت را ثِ اثجبت ًویرعبًس ،زر ایي ذقَؿ ثبیس
خبًت احتیبط را رػبیت کزز.
پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج بهدست آمده از پژوهش
ثب تَخِ ثِ ًتبیح کلی پضٍّؼ پیؾٌْبز هیؽَز کِ ثب اعتفبزُ اس پیؾیٌِ پضٍّؾی هزتجظ ثب هؼوبری ؽغل ،راُّبی
هؤثز هؼوبری هٌبثغ عبذتبری ،هٌبثغ اختوبػی ،زرذَاعتّبی چبلؼاًگیش ؽغل ٍ ًیش هؼوبری زرذَاعتّبی ثبسزارًسُ
ؽغل ،ؽٌبعبیی ٍ خْت پیبزُعبسی آىّب اقسام ؽَزّ .وچٌیي السم اعت تب هسیزیت عبسهبى ػَاهل هؤثز ثز ؽکلگیزی
فزایٌس ؽکَفبیی را زر عبسهبى هَرز ثزرعی ٍ تدشیِ ٍ تحلیل قزار زازُ ٍ ًغجت ثِ رفغ هَاًغ ٍ تقَیت فزفتّب خْت
ایدبز ؽکَفبیی زر عبسهبى اقسام ًوبیس .خْت افشایؼ التشام ؽغلی ،ؽکَفبیی ٍ ًیش ثْجَز ػولکزز ؽغلی
کبرکٌبى ،عبسهبى هلی حفبری ایزاى کبرکٌبى ذَز را ثب ثِکبرگیزی فٌَى ارائِؽسُ تزغیت ثِ ؽکَفبیی ًوبیس ٍ یک الگَی
اًگیشؽی ٍ تؾَیقی را زر ایي سهیٌِ عزاحی ًوبیس .عبسهبى ّوچٌیي هیتَاًس اس اًتربة ٍ ثکبرگوبری افزاز زارای توزکش
اختٌبثی زر عوتّبی عبسهبًی کِ ًیبس ثِ پَیبیی ٍ ریغکپذیزی زارًس ،ذَززاری کٌس.
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