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 چکيدُ
 گیؼیزِث یادگیؼی، ُغف گیؼیزِث ىـحلیو ادؼ ةؼرؿی صاضؼ پژوُف از ُغف: ُغف

 و ایصؼـَ ىّـلیث ةؼ ازحٍاةی - غيهکؼدی ُغف گیؼی زِث و گؼایكی – غيهکؼدی ُغف

 .ةاقغىی قؾم ؿازیدگؼگّن ظؼیق از راةعَ ایً ؽیؼىـحلیو ادؼ ُيچٍیً

 کهیَ را پژوُف آىاری زاىػَ. اؿث ُيتـحگی ٌّع از جّمیفی صاضؼ پژوُف ظؼح: روش

 ةا ٌفؼ 270 جػغاد ایً از کَ دٍُغىی جكکیم اُّاز قِؼ در مٍػحی قؼکث یک کارکٍان

 از اؿحفاده ةا ُا داده. قغٌغ اٌحعاب ای ظتلَ جنادـی گیؼیٌيٌَّ روش از اؿحفاده

 ةا و آوری زيع قؾم ؿازیدگؼگّن و ایصؼـَ ىّـلیث ُغف، گیؼیزِث ُای پؼؿكٍاىَ

. گؼـحٍغ كؼار جضهیم ىّرد اؿحؼپ ةّت و ؿاظحاری ىػادالت انگّیاةی روش از اؿحفاده

 ىّرد ُاداده ةا را پیكٍِادی انگّی ةؼازٌغگی ؿاظحاری ىػادالت انگّیاةی ُایجضهیم

 .دادٌغ كؼار صيایث

 ُغف گیؼیزِث یادگیؼی، ُغف گیؼیزِث ىـحلیو ادؼ از صاکی ٌحایر: ُایاـحَ

 ادؼ و ایصؼـَ ىّـلیث ةؼ ازحٍاةی - غيهکؼدی ُغف گیؼیزِث و گؼایكی – غيهکؼدی

 .ةّد قؾم ؿازی دگؼگّن ظؼیق از ُاآن ؽیؼىـحلیو

زِث و کارکٍان ُغف گیؼیزِث اٌّاع گؼـحً ٌظؼ در ةا جّاٌٍغىی ُاؿازىان: گیؼیٌحیسَ

 ایساد را ؿازىان جػانی ٌِایث در و کارکٍان ایصؼـَ ىّـلیث یزىیٍَ آٌان، ىٍاؿب دُی

زِث نضاظ از اـؼاد ُایویژگی گؼـحً ٌظؼ در ةا ُاؿازىان کَ قّدىی پیكٍِاد. کٍٍغ

 قؾم کؼدن دگؼگّن زِث کارکٍان ةَ الزم ـؼمث دادن و اؿحعغام زىان در ُغف گیؼی

 .کٍٍغ ـؼاُو ای صؼـَ ىّـلیث ةؼای را الزم یزىیٍَ ظّد،

 .قؾم ؿازی دگؼگّن ای؛ صؼـَ ىّـلیث ُغف؛ گیؼی زِث :يديکل ٍاشگاى
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 هقدهِ
ُا پیاىغُای قؾهی را کَ ةؼای ُای اٌگیؽقی ُـحٍغ جا ةحّاٌٍغ ةَ کيک آنىضللان ؿازىاٌی ُيّاره در پی اؿحفاده و یا کكؿ ٌظؼیَ

م كغىث و یا قایغ ةَ دنیم جضلیلات زیادی کَ در ُا ةَ دنیةیٍی و اـؽایف دٍُغ. ةػضی از ایً ٌظؼیَُا از اُيیث زیادی ةؼظّردارٌغ، پیفؿازىان

-ُاداٌٍغ )ىاٌٍغ ٌظؼیَُا ىیُای دروٌی آنُایی کَ پیكؼـث اـؼاد را ةؼ صـب ویژگیُا اٌسام قغه ىػؼوف ُـحٍغ؛ از آن زيهَ، آن ٌظؼیَىّرد آن

ُایی کَ ةیكحؼ ةَ غّاىم ىضیعی و ؿازىاٌی جّزَ  ی ؿهـهَ ىؼاجب ٌیازُای ىازنّ، اٌگیؽش پیكؼـث و پٍر غاىم ةؽرگ قعنیحی(، و یا ٌظؼیَ

ُای اٌگیؽقی کَ جا ةَ صال ةؼرؿی و کارةؼدُای  گػاری(. یکی از ٌظؼیَ ُای ىعهّب قؾم، غغانث ؿازىاٌی و ُغفُای ویژگیدارٌغ )ىاٌٍغ ٌظؼیَ

ٌظؼ كؼار  ـلط در ىتاصخ رواٌكٍاؿی جؼةیحی ىغ ُای کكّرىان ىّرد جّزَ زغی كؼار ٌگؼـحَ و انعنّص در ؿازىان ُای ؿازىاٌی غهی آن در ىضیط

ُغف، جّزیَ  گیؼی  ی زِث اؿث. ةؼاؿاس جضلیلات اٌسام قغه در رواٌكٍاؿی ازحياغی و قعنیث، ؿازه 1گیؼی ُغفی زِثگؼـحَ اؿث، ٌظؼیَ

ُغف از ىّدؼجؼیً رویکؼدُا در اٌگیؽش  گیؼیی زِثجّان گفث ٌظؼیَ[. ىی1آورد ]ای ةؼای اٌگیؽش، غّاظؿ و غيهکؼد اـؼاد ـؼاُو ىییکپارچَ

 [.2اؿث و جهّیضات اٌگیؽقی ىِيی در یادگیؼی و غيهکؼد دارد]

گیؼی ُغف یػٍی  گٌَّ از زِث  کٍغ. ؿَ ی قایـحگی ظّد كضاوت ىیداٌغ، کَ ـؼد ةؼ اؿاس آن درةارهگیؼی ُغف را روقی ىی انیّت زِث

-اٌغ. اـؼاد ةا زِث ىػؼـی قغه 4ازحٍاةی -گیؼی ُغف غيهکؼدی و زِث 3گؼایكی -گیؼی ُغف غيهکؼدی  ، زِث2گیؼی ُغف یادگیؼیزِث

گیؼی ُغف  ُای زغیغ جيؼکؽ دارٌغ. در زِثآوردن ىِارت گیؼی ُغف یادگیؼی ةؼ رقغ قایـحگی ظّد از ظؼیق جـهط ةؼ جکهیؿ و ةَ دؿث

قان  ی پیكؼـثُای ىعهّب درةارهگؼان و ةَ دؿث آوردن كضاوتی ٌكان دادن قایـحگی ةؼجؼ ٌـتث ةَ دیگؼایكی، اـؼاد ةَ واؿعَ -غيهکؼدی 

جؼ ٌـتث ةَ دیگؼان و ی ازحٍاب از ٌكان دادن قایـحگی پاییًازحٍاةی ةَ واؿعَ -گیؼی ُغف غيهکؼدی [. اـؼاد ةا زِث3قٌّغ ]ةؼاٌگیعحَ ىی

 [.4قٌّغ ] قان ةؼاٌگیعحَ ىیی پیكؼـثُای ىٍفی درةارهدریاـث كضاوت

، پیكؼـث 5قؾهی  ُغف و اٌّاع پیاىغُای قؾهی ُيچّن غيهکؼد گیؼی  داری ةیً اٌّاع زِثاٌغ کَ رواةط ىػٍیسؼةی كّیاً ٌكان دادهقّاُغ ج

ای  [. ىّـلیث صؼـ7َةاقغ ]ای ىی گیؼی ُغف، ىّـلیث صؼـَ[. یکی از پیاىغُای ىٍحر قغه از زِث6، 5وزّد دارد ] 7ای ، و ىّـلیث صؼـ6َقؾهی

ُای ىذتث ـؼد ای ةَ ىػٍی ارزیاةی صؼـَ  ىّـلیث. قّدی اٌّاع قؼایط، پیاىغُا و رـحارُای ىعهّةی اؿث کَ از ؿّی اـؼاد جسؼةَ ىیَةَ ىػٍی ُي

ظّاٌغ و ةؼ رـحارُایی ىذم اـؽایف ؿعش جالش و کّقف و کاری اؿث کَ غّاظؿ ىذتث را در ـؼد ـؼا ىی  از وكایع قؾهی در راةعَ ةا اُغاف

ای دارای چِار ةػغ ىسؽا اؿث  ىّـلیث صؼـَ .ای داردای کارکٍان جأدیؼ ویژه يچّن جػِغ غاظفی و ارجلاء ةِؽیـحی و ؿالىث صؼـَُایی ٌُگؼش

امهی ُـحٍغ. جضلق اُغاف، ُـحَ  11و ةازظّرد ىذتث 10کار راَُ، ىّـلیث 9یار ازحياع–ُای ، ىّـلیث8اُغاف [. ایً چِار ةػغ قاىم جضلق 8]

[ اؿث. ىّـلیث 10قعنی ] [ و یا اُغاف9قغه در كانب غيهکؼد جکهیفی ]جػییً اؿث و ةَ ىػٍی دؿحیاةی ةَ اُغاف از پیف  ای صؼـَ ىّـلیث

یار ةَ غٍّان ٌحایر ىعهّب و ظّقایٍغ رـحاری کَ ةَ ُغف ای ٌاقی از جالش و کّقف اؿث. ىّـلیث ازحياع ی ىّـلیث صؼـَیار، ٌّع اونیَ ازحياع

-ُای ؿؼپؼؿث در كانب صيایث از زیؼدؿحان و صم جػارضات ةیًةاقغ. ةَ غٍّان ىذال ـػانیثگیؼد، ىی ىّكػیث دیگؼان مّرت ىیارجلاء و ةِتّد 

غيهکؼد  -ٌلف یا غيهکؼد قؾهی یار درونقؾهی ٌیؽ ةیاٌگؼ ىّـلیث ازحياعآىیؽ وظایؿ  ـؼدی ىذانی از ایً ىّـلیث اؿث. ُيچٍیً اٌسام ىّـلیث

زظّرد ىذتث ةَ غٍّان كغرداٌی و ارج ٌِادن ةَ غيهکؼد ظّب ةؼای رـحار کاری یک ـؼد )کارایی( و کیفیث رواةط ةیً ـؼدی و یا اؿث. ةا 12وظیفَ

زِث صائؽ اُيیث اؿث کَ اـؼاد، ةازظّرد ىذتحی کَ از ؿّی دیگؼان قّد. ایً ةُػغ از آن اؿٍادُای قعنی )دنتـحگی و اغحياد( جػؼیؿ ىی

کارراَُ ةَ  کٍٍغ. ىّـلیث کارراَُ ٌّع دیگؼی از ةازقٍاؿی از غيهکؼد ةِیٍَ اؿث. ىّـلیثةَ غٍّان ىّـلیث جػتیؼ و جفـیؼ ىیاٌغ را دریاـث کؼده

                                                           
1 goal orientation theory 
2 learning goal orientation 
3 performance approach goal orientation 
4 performance avoidant goal orientation 
5 job performance 
6 job achievement 
7 occupational success 
8 goal attainment 
9 pro-social success 
10 career success 
11 positive feedback 
12 task performance 



 25 -55، ص 6931بهار  ،5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

کاری  ی یک ـؼد اؿث. ارجلاء و پیكؼـث کارراَُ، اـؽایف ؿعش غيهکؼد قؾهی و ةؼكؼاری رواةط ىػٍی دؿحیاةی ةَ ىؼاصم ةاال در کارراَُ

 [.11ایی از ىّـلیث کارراَُ ُـحٍغ ]ُ آىیؽ ىذال ىّـلیث

-ةَ ـؼایٍغی اظالق ىی قؾم ؿازی[. دگؼگّن13، 12، 7گػارد ]قؾم ٌیؽ ادؼ ىی 13ؿازیگیؼی ُغف ةؼ روی دگؼگّنغالوه ةؼ ایً، زِث

ُای ُا و جّاٌاییغالئق، رؽتثدٍُغ کَ ةا ای جؾییؼ ىیگٌَّداری و وؿػث ارجتاظات در قؾم ظّد را ةَ کارکٍان جػغاد، ٌّع، ىػٍی آنقّد کَ ظی 

گػاری ی اول کَ جضث غٍّان جؾییؼ ىؼزُای وظیفَ ٌامی اؿاؿی اؿث: در صیعَدارای ؿَ صیعَ قؾم ؿازی[. دگؼگّن14ُا ىٍعتق گؼدد ]آن

و وؿػث جکانیؿ قؾهی کَ یک  دُغ. ةَ غتارت دیگؼ، ایً صیعَ ةیاٌگؼ جؾییؼ دادن ىضحّا، جػغاد،قغه، ـؼد جکانیؿ ىؼةّط ةَ کار ظّد را جؾییؼ ىی

دُغ، یا جؾییؼ قیّه  ُای ةیكحؼ، جؾییؼ جػغاد جکانیفی کَ ـؼد اٌسام ىیجّان ةَ اٌسام ىـئّنیثةاقغ. از زيهَ ایً ىّارد ىیدُغ، ىیـؼد اٌسام ىی

م کَ جضث غٍّان جؾییؼ ىؼزُای ی دوُای ىحفاوت و زغیغ ةؼای اٌسام کارُا اقاره کؼد. صیعَىػيّل و ىؼؿّم یک قؾم و اؿحفاده از قیّه

دُغ. ایً صیعَ  اؿث، ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ ـؼد قاؽم ٌّع جػاىالت و ارجتاظات ظّد را ٍُگام اٌسام جکانیؿ ىضّنَ جؾییؼ ىیگػاری قغه ارجتاظی ٌام

ی جؾییؼ ی ؿّم، صیعَگیؼد. صیعَیدُغ، چَ از ٌظؼ کيی و چَ از ٌظؼ کیفی را در ةؼ ى ُؼگٌَّ جؾییؼی کَ ـؼد در جػاىم ةا دیگؼان اٌسام ىی

اؿث کَ ةیاٌگؼ جؾییؼ دیغگاه و ٌگاه یک ـؼد ةَ قؾم ظّیف اؿث. ةؼای ىذال ـؼد قؾم ظّد را ةَ غٍّان كعػات گػاری قغه ىؼزُای قٍاظحی ٌام

داری قؾم، ٌّع اـؽایف اصــاس ىػٍی غتارت دیگؼ، کارکٍان ةؼایکٍغ. ةَ غٍّان یک کم یکپارچَ درك ىی را ةَ آنةیٍغ و ىسؽا از یکغیگؼ ٌيی

 [.14دٍُغ ]قان جؾییؼ ىیٌگاه ظّد را ٌـتث ةَ ىكاؽم

ُای قؾهی ؿازی قؾم ةاغخ جؾییؼ در ویژگیای ادؼگػار ةاقغ. دگؼگّنجّاٌغ ةؼ ىیؽان ىّـلیث صؼـَؿازی قؾم ىیُيچٍیً، دگؼگّن

[ و ةَ دٌتال 7قّد ]اٌگیؽی قؾم را ىّزب ىی[، چانف14ٌيایغ ] م ایساد ىیداری( قغه، جٍاؿب ةیكحؼی ىیان ـؼد و قؾ)ىاٌٍغ ُّیث و ىػٍی

ؿازی قؾم از ایً ظؼیق ةاغخ ةؼاٌگیعحَ قغن [. در ٌِایث دگؼگّن14آورد ]ُيؼاه ىیجؾییؼات ایساد قغه در قؾم، ظكٍّدی قؾهی را ةَ 

گیؼی ُغف ٌَ  رؿغ کَ زِث[. ةَ ٌظؼ ىی13کٍٍغ ]ای صؼکث ىی صؼـَ قّد و کارکٍان ةا اٌگیؽه ٌیؽ در زِث غيهکؼد ةِحؼ و ىّـلیثکارکٍان ىی

ای جأدیؼ ةگػارد. ةٍاةؼایً، در پژوُف صاضؼ ةؼ آن قغیو جا ؿازی قؾم ٌیؽ ةؼ ىّـلیث صؼـَجّاٌغ از ظؼیق دگؼگّنجٍِا ةَ مّرت ىـحلیو، ةهکَ ىی

گیؼی ُغف گؼایكی و زِث -گیؼی ُغف غيهکؼدی ؼی، زِثگیؼی ُغف یادگی گیؼی ُغف یػٍی زِثةَ ةؼرؿی ادؼ ىـحلیو اٌّاع زِث

 ؿازی قؾم ةپؼدازیو.ای و ُيچٍیً ادؼ ؽیؼىـحلیو آٌان از ظؼیق دگؼگّنازحٍاةی ةؼ ىّـلیث صؼـَ –غيهکؼدی 

 ُای پژوُف صاضؼ غتارجٍغ از ایٍکَ:نػا ـؼضیَ

ؿازی قؾم ةؼ ازحٍاةی و دگؼگّن –غف غيهکؼدی گیؼی ُگؼایكی، زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِث( زِث1

 ای ادؼ ىذتث ىـحلیو دارٌغ.ىّـلیث صؼـَ

ؿازی ازحٍاةی از ظؼیق دگؼگّن –گیؼی ُغف غيهکؼدی گؼایكی و زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِث( زِث2

 ای ادؼ ىذتث ؽیؼىـحلیو دارٌغ.قؾم ةؼ ىّـلیث صؼـَ
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 دُغ.، انگّی پیكٍِادی پژوُف صاضؼ را ٌكان ىی1ٌيّدار 

 
 ّاي هتغير هکٌَى. الگَي پيطٌْادي پصٍّص حاضر بِ ّوراُ خردُ هقياض1 ًوَدار

 

 پصٍّص رٍش
ةاقغ. اؿث کَ یک روش ُيتـحگی چٍغ ىحؾیؼی ىی (SEM)ظؼح پژوُف صاضؼ، ظؼح ُيتـحگی از ظؼیق انگّیاةی ىػادالت ؿاظحاری 

ُای آىاری جّمیفی  ُای آىار جّمیفی و اؿحٍتاظی اؿحفاده قغه اؿث. از روشُای ةَ دؿث آىغه از روشجضهیم دادهدر ایً پژوُف ةؼای 

ُا و ُيچٍیً در ؿعش آىار اؿحٍتاظی از ضؼیب ُيتـحگی دو ىحؾیؼی پیؼؿّن و انگّیاةی ىیاٌگیً، اٌضؼاف ىػیار، ةؽرگحؼیً و کّچکحؼیً ٌيؼه

ىّرد  21ویؼاؿث  AMOSو  SPSSاـؽارُای ُا ةا اؿحفاده از ٌؼمؿحفاده ةَ غيم آىغه اؿث. جيام جضهیمىػادالت ؿاظحاری و ةّت اؿحؼپ ا

ُا و ةَ دنیم وزّد زاىػَ آىاری پژوُف صاضؼ قاىم کهیَ کارکٍان یک قؼکث مٍػحی ةانؼ در قِؼ اُّاز ةّد کَ از ةیً آن گؼـحٍغ.كؼار جضهیم 

ای، از ىیان کارکٍاٌی کَ دارای ىغرك جضنیهی  گیؼی جنادـی ظتلَ ىحفاوت، ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَُّای  واصغُای غيهیاجی و ؿحادی ةا زيػیث

ی ٌفؼ ةَ غٍّان ٌيٌَّ 290ی اغحتاریاةی اةؽارُای پژوُف کَ قاىم پؼؿكٍاىَ ةّد و جػغاد ٌفؼ ةَ غٍّان ٌيٌَّ 100دیپهو یا ةاالجؼ ةّدٌغ جػغاد 

پؼؿكٍاىَ ةؼگكث داده قغ و  270ی ـؼضیَ آزىایی جػغاد پؼؿكٍاىَ و از ٌيٌَّ 70ی اغحتاریاةی جػغاد ٌَّآزىایی اٌحعاب قغٌغ. از ٌي ـؼضیَ 

 ی پژوُف صاضؼ را جكکیم داد.ٌيٌَّ

 

 ابسار پصٍّص

 –گؼایكی و غيهکؼدی  –ُای ُغف یادگیؼی، غيهکؼدی گیؼی: در پژوُف صاضؼ زِث ؿٍسف زِثگيري ّدفپرسطٌاهِ جْت -1

گیؼی اُغاف ىاده و ةؼای اةػاد زِث 8گیؼی ُغف یادگیؼی  [ اؿحفاده قغ کَ ةؼای ةػغ زِث15] ىحیّ و زائیاك پؼؿكٍاىَ ةاجً و ازحٍاةی از

ُای ایً پؼؿكٍاىَ ةؼاؿاس نیکؼت ُفث ىاده در ٌظؼ گؼـحَ قغه اؿث. ُيچٍیً، پاؿط 5ازحٍاةی، ُؼ کغام  –گؼایكی و غيهکؼدی  –غيهکؼدی 

ُای [ در پژوُف ظّد ضؼیب پایایی ىلیاس15قّد. ةاجً و ُيکاران ] گػاری ىی)ةؼای ظیهی زیاد( ٌيؼه 7ظیهی کو( جا )ةؼای  1ای از درزَ

ازحٍاةی را از ظؼیق روش آنفای  –ُای ُغف غيهکؼدی  گیؼی گؼایكی و زِث –ُای ُغف غيهکؼدی گیؼیُای ُغف یادگیؼی، زِثگیؼیزِث

اٌغ. در پژوُف صاضؼ پایایی ایً پؼؿكٍاىَ از ظؼیق روش آنفای کؼوٌتاخ ةَ جؼجیب  گؽارش ٌيّده 81/0و  77/0، 68/0کؼوٌتاخ ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ةا 

ةَ  76/0ازحٍاةی  –ُغف غيهکؼدی  گیؼیو ةؼای زِث 83/0گؼایكی  –ُغف غيهکؼدی  گیؼی، زِث72/0ُغف یادگیؼی   گیؼی ةؼای زِث

 دؿث آىغ.

قغه گؼةٍؼ و ادراك  ای  صؼـَ  ای پؼؿكٍاىَ ىّـلیثُف صاضؼ زِث ؿٍسف ىّـلیث صؼـَدر پژواي: پرسطٌاهِ هَفقيت حرفِ -2

 ىاده(، ةازظّردىذتث 6یار )ازحياعىاده(، ىّـلیث  3) اُغاف ىاده دارد و چِار ظؼده ىلیاس جضلق  16[ اؿحفاده قغ. ایً پؼؿكٍاىَ 11ُيکاران ]
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)ةؼای  1ای از ُای ایً پؼؿكٍاىَ ةؼاؿاس نیکؼت ُفث درزَدُغ. ُيچٍیً، پاؿط ؿٍسف كؼار ىیىاده( را ىّرد  4کارراَُ ) ىاده( و ىّـلیث 3)

[ در پژوُف ظّد ضؼیب پایایی ایً پؼؿكٍاىَ را ةَ جؼجیب ةؼای ظؼده 16قّد. ٌػاىی و پیؼیایی ] گػاری ىی)ةؼای ُيیكَ( ٌيؼه 7ُؼگؽ( جا 

اٌغ. در پژوُف گؽارش ٌيّده 78/0، و 85/0، 82/0، 76/0کارراَُ ةؼاةؼ ةا  ظّردىذتث و ىّـلیثیار، ةازازحياع، ىّـلیث اُغاف ُای جضلق ىلیاس

، 59/0اُغاف  ُای آن ةَ جؼجیب ةؼای جضلق و ضؼایب پایایی ظؼده ىلیاس 87/0صاضؼ پایایی ایً پؼؿكٍاىَ از ظؼیق روش آنفای کؼوٌتاخ 

 ةَ دؿث آىغ. 73/0یث کارراَُ و ىّـل 86/0، ةازظّرد ىذتث 79/0یار ىّـلیث ازحياع

[ اؿحفاده 17ؿازی قؾهی از ىلیاس جایيؽ، ةاکؼ و درکؽ ]در پژوُف صاضؼ زِث ؿٍسف دگؼگّنسازي ضغل: پرسطٌاهِ دگرگَى -3

گػاری ٌيؼه )ةؼای کاىالً ىّاـلو( 5)ةؼای کاىالً ىعانفو( جا  1ای از ُای آن ةؼاؿاس نیکؼت پٍر درزَىاده و پاؿط 21قغ. ایً ىلیاس دارای 

گؽارش دادٌغ. ُيچٍیً،  75/0و  77/0، 76/0[ در پژوُف ظّد ضؼیب پایایی اةػاد ایً پؼؿكٍاىَ را ةَ جؼجیب 17قٌّغ. جایيؽ و ُيکاران ] ىی

اٌغ. هگؽارش ٌيّد 78/0[ در پژوُف ظّد ضؼیب پایایی ایً پؼؿكٍاىَ را از ظؼیق روش آنفای کؼوٌتاخ 18کیا و اصيغی چگٍی ] ةِارنّ، ىضيّدی

 ةَ دؿث آىغ. 78/0در پژوُف صاضؼ پایایی ایً پؼؿكٍاىَ از ظؼیق روش آنفای کؼوٌتاخ 

 

 اي پصٍّصّیافتِ
ُای جّمیفی ىؼةّط ةَ یاـحَُا اٌسام قغ. ُای ىلغىاجی در ارجتاط ةا دادهپیف از اٌسام جضهیم امهی، چٍغ جضهیم اونیَ زِث کـب ةیٍف

 .ٌكان داده قغه اؿث 1در زغول ُيتـحگی ةیً ىحؾیؼُا و ىاجؼیؾ ىیاٌگیً، اٌضؼاف ىػیار، 

01 /0 ≤  p, ** 05/0  ≤ p* 
 ّاي تَصيفی هربَط بِ هتغيرّاي پصٍّص. یافت1ِجدٍل 

 

گیؼی ُغف گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثِثی زدُغ، ُيَ رواةط ُيتـحگی ةیً ىحؾیؼُاٌكان ىی 1ُياٌعّر کَ ىٍغرزات زغول 

 .دار ُـحٍغ ىػٍی 01/0در ؿعش  ایؿازی قؾم ةا ىّـلیث صؼـَازحٍاةی و دگؼگّن –گیؼی ُغف غيهکؼدی گؼایكی، زِث –غيهکؼدی 

گیؼی ُغف گؼایكی و زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثی ةیً زِثزِث آزىّدن انگّی پیكٍِادی راةعَ

 پیكٍِادی قغ. انگّی اؿحفاده ؿازی قؾم از روش انگّیاةی ىػادالت ؿاظحاریگؼی دگؼگّنای ةا ىیاٌسیازحٍاةی ةا ىّـلیث صؼـَ –ؼدی غيهک

 ىحؾیؼ یک ىالك )واةـحَ( و ىحؾیؼ غٍّان ةَ ىحؾیؼ یک ةیً )ىـحلم(،پیف ىحؾیؼ غٍّانةَ  ىحؾیؼ کَ ؿَ دارد ىحؾیؼ 5ىسيّع  در صاضؼ پژوُف

 گؼـث. ةؼازٌغگی كؼار اؿحفاده ىّرد ؿاظحاری ىػادالت انگّیاةی روش پیكٍِادی، انگّی ارزیاةی ىٍظّر ةاقٍغ. ةَىی ىیاٌسی ىحؾیؼ انغٍّةَ 

كؼار گؼـحٍغ.  اؿحفاده ىّرد ُاداده ةا پیكٍِادی انگّی ةؼازش کفایث جػییً زِث ةؼازٌغگی ُایؿٍسَ از جؼکیتی ةؼاؿاس انگّی پیكٍِادی

ؿ
دی
ر

 

 5 4 3 2 1 اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً ىحؾیؼ

     - 06/10 43/69 ای ىّـلیث صؼـَ 1

    - 248/0** 67/12 01/68 ؿازی قؾمدگؼگّن 2

   - 166/0* 323/0** 01/6 75/33 گیؼی یادگیؼیزِث 3

4 
گیؼی زِث

 گؼایكی -غيهکؼدی 
07/21 95/4 **260/0 **191/0 127/0 -  

5 
گیؼی زِث

 ازحٍاةی -غيهکؼدی 
00/18 07/5 **287/0- *148/0- **225/0- **242/0- - 
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 قغه گؽارش 2 زغول در ىعهق قاظل ةؼازٌغگی غٍّان ةَ ىسػورظی، زيهَ از ةؼازٌغگی ُای قاظل اؿاس ةؼ ُاداده ةا پیكٍِادی انگّی ةؼازش

 ُایکّواریاٌؾ ةیً دارىػٍی جفاوت دار،ىػٍی قّد. ىسػور ظیکيحؼ ىی ىغل ةؼازٌغگی ةاقغ، ةؽرگحؼ مفؼ از ظی ىسػور ىلغار چَ اؿث. ُؼ

 ةؽرگ ُایٌيٌَّ ىّرد در آن ىلغار دارد، درةؼ را ٌيٌَّ صسو ظی، ىسػور چّن ـؼىّل ایً، وزّد ةا غ.دُىی ٌكان ار قغه و ىكاُغه ىفؼوض

آن )ىسػور  آزادی درزَ ةَ ٌـتث را ىسػورظی پژوُكگؼان از ةـیاری دنیم ایً گؼدد. ةَ ىی دارآىاری ىػٍی نضاظ ةَ ىػيّالً  و قّدىی ىحّرم

کٍٍغ  ىی اؿحفاده ةؼازش ٌیکّیی ؿؼاٌگكحی قاظل یک غٍّانةَ  را 2غغدی(  ىلغار 2ٌـتث ) ىػيّالً  و دٍُغ ىی كؼار ىّرد ةؼرؿی ٌـتی( ظی

 ُاقاظل ایً اؿث. در قغه گؽارش 2 زغول در ٌیؽ NFIو  GFI ،AGFI ،IFI ،TLI ،CFIدیگؼ ىاٌٍغ  ىِو ُایقاظل . ُيچٍیً[19]

 آن اؿاس ةؼ کَ اؿث (RMSEA)ةؼآورد  ظعای ىؼةػات ىیاٌگیً قاظل ىٍاؿب دیگؼ، اظلقٌّغ. قىی كهيغاد كتّل كاةم ةاال ةَ 9/0ةؼازش 

 .[20]قّد ىی گؼـحَ ٌظؼ در کيحؼ و 05/0ةـیارظّب  ُایةؼای ىغل و اؿث كتّل كاةم 08/0  کيحؼ از ىلغار

 یُای ةؼازٌغگی ٌكان دٍُغهقاظل ظیةؼٌحایر اونیَ ٌكان دادٌغ ةا وزّد ایٍکَ ىلادیؼ دُغ، ٌكان ىی 2ُياٌگٌَّ کَ ىٍغرزات زغول 

( ٌكان داد کَ انگّ ٌیاز ةَ ةِتّد دارد. RMSEAُا ةّدٌغ اىا قاظل زػر ىیاٌگیً ىسػورات ظعا )ةؼازش كاةم كتّل انگّی پیكٍِادی ةا داده

ُياٌگٌَّ کَ زغول  .( ةّدیارزحياعجضلق ُغف ةا ىّـلیث اةٍاةؼایً و ةَ ىٍظّر ارجلاء انگّی پیكٍِادی گام ةػغی ُيتـحَ کؼدن ظعاُای ىـیؼ )

 دُغ، انگّی ٌِایی از ةؼازش ٌـتحاً ظّةی ةؼظّردار اؿث. ٌكان ىی 2

 
 ّاي برازًدگیّا بر اساض ضاخص. برازش هدل پيطٌْادي با داد2ُجدٍل

 χ2 df /dfχ2 GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA ىغل

 100/0 644/0 692/0 426/0 727/0 870/0 946/0 119/3 15 790/46 ىغل پیكٍِادی

 053/0 830/0 919/0 838/0 929/0 935/0 975/0 598/1 14 374/22 ىغل ٌِایی

 

 دُغ.انگّی پیكٍِادی پژوُف صاضؼ ُيؼاه ةا ضؼایب اؿحاٌغارد ىـیؼُا را ٌكان ىی 2ٌيّدار 

 
 . الگَي پيطٌْادي پصٍّص حاضر ّوراُ با ضرایب استاًدارد2ًوَدار 

 

اؿث. یک ـؼض زیؼةٍایی انگّی  آىغه دؿث ةَ دارىػٍی کاىم ظّر ةَ ىـیؼُای ضؼیب گؼدد،ىی ىكاُغه 2 ّدارٌي در کَ ُياٌعّر

ای و ادؼ ؽیؼىـحلیو داری ُؼ یک از رواةط واؿعَای اؿث. ةؼای جػییً ىػٍی پیكٍِادی پژوُف صاضؼ وزّد چٍغ ىـیؼ ؽیؼىـحلیو یا واؿعَ

[ ةؼ روی ٌؼم اـؽار 21]  در ةؼٌاىَ ىاکؼو آزىّن پؼیچؼ و ُیؽ 14ىحؾیؼ ىیاٌسی از روش ةّت اؿحؼاپ ىحؾیؼُای ىـحلم ةؼ ىحؾیؼ واةـحَ از ظؼیق

SPSS-21 َىكاُغه ٌيّد. 3جّان در زغول ای انگّی پیكٍِادی پژوُف صاضؼ را ىیاؿحفاده گؼدیغ. ٌحایر ةّت اؿحؼپ ةؼای ىـیؼُای واؿع 

 

 

 

                                                           
14 bootstrap 
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 اي الگَي پيطٌْادي پصٍّص حاضررپ براي هسير ٍاسطِ. ًتایج بَت است3جدٍل 

 ؿّگیؼی ةّت ىلغار ىـیؼ
 ظعای

 اؿحاٌغارد

 ؿعش

 داری ىػٍی

ؿازی دگؼگّن←گیؼی یادگیؼیزِث

 ایىّـلیث صؼـَ←قؾم
0913/0 0912/0 0001/0- 0132/0 028/0 

ؿازی دگؼگّن←گؼایكی -گیؼی غيهکؼدی زِث

 ایىّـلیث صؼـَ←قؾم 
1127/0 1124/0 0003/0- 0119/0 017/0 

ؿازی دگؼگّن←ازحٍاةی -گیؼی غيهکؼدی زِث

 ایىّـلیث صؼـَ←قؾم 
0794/0 0790/0 0004/0- 0149/0 041/0 

 

ؿازی ىحؾیؼ دگؼگّن ةاقٍغ. ةٍاةؼایً دار ىیی رواةط ؽیؼىـحلیو ةیً ىحؾیؼُا ىػٍیٌكان داده قغه اؿث، ُيَ 3ُياٌعّر کَ در زغول 

ازحٍاةی ةا ىّـلیث  –گیؼی ُغف غيهکؼدی گؼایكی و زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثةیً زِث یقؾم در ةیً راةعَ

 –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثجّان گفث کَ ىیؽاٌی از جأدیؼ زِثکٍغ و ىیغٍّان ىحؾیؼ ىیاٌسی ایفای ٌلف ىیای ةَ صؼـَ

 ةاقغ.ؿازی قؾم ىیای ٌاقی از دگؼگّنازحٍاةی ةؼ ىّـلیث صؼـَ –گیؼی ُغف غيهکؼدی گؼایكی و زِث
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 گيريبحث ٍ ًتيجِ
گیؼی گؼایكی و زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثزِثی ىـحلیو ةیً ُغف از پژوُف صاضؼ ةؼرؿی راةعَ

ؿازی قؾم ةّد. ُياٌعّر کَ ٌحایر گؼی دگؼگّنُا ةا ىیاٌسیواةط ؽیؼىـحلیو آنو ُيچٍیً ر ایازحٍاةی ةا ىّـلیث صؼـَ –ُغف غيهکؼدی 

گیؼی ُغف  ؿازی قؾم ةَ مّرت ىذتث و زِثگؼایكی و دگؼگّن -گیؼی ُغف غيهکؼدیگیؼی ُغف یادگیؼی و زِثصامم ٌكان داد، زِث

-گیؼی ُغف یادگیؼی، زِثُيچٍیً ٌحایر ٌكان داد کَ زِثای ادؼ ىـحلیو دارٌغ. ازحٍاةی ةَ مّرت ىٍفی ةؼ روی ىّـلیث صؼـَ -غيهکؼدی

ؿازی قؾم ٌیؽ ةؼ ازحٍاةی ٌَ جٍِا ةَ مّرت ىـحلیو، ةهکَ از ظؼیق دگؼگّن –گیؼی ُغف غيهکؼدی  گؼایكی و زِث –گیؼی ُغف غيهکؼدی 

 ةاقغ.[ ُيـّ و ُياٍُگ ىی14، 12، 7، 6، 5ُا ]ُا ةا ٌحایر ؿایؼ پژوُفای ادؼ ؽیؼىـحلیو دارٌغ کَ ایً یاـحَىّـلیث صؼـَ

ُای کاـی ةؼای اؿحفاده از جيام  ةؼاٌگیؽ ٌیـث و ـؼمثقان چانفکٍٍغ قؾمکَ اصـاس ىیگیؼی ُغف یادگیؼی زىاٌی  کارکٍان ةا زِث

ُای گؼوُی زانب پؼوژهی غٍّان ىذال ةا اضاـَ ٌيّدن وظایؿ، داوظهب قغن ةؼاآورٌغ، ةا ایساد جؾییؼ در قؾم ظّد )ةَقان ـؼاُو ٌيیُایىِارت

گیؼی ُغف یادگیؼی  [. ةؼای کارکٍان ةا زِث7دٍُغ ] ای ظّد را اـؽایف ىی قان( ىّـلیث صؼـَیا ةؼ غِغه گؼـحً وظایؿ از زاٌب ؿؼپؼؿحان

و ىِارت ظّد را  کٍغ جا داٌف[. ایً جيایم کارکٍان را ةؼاٌگیعحَ ىی22ای از چانف را در قؾم ظّد جسؼةَ کٍٍغ ]ىِو اؿث کَ ؿعّح ةـٍغه

اٌغ کَ ظی ایً ـؼآیٍغ، [ غٍّان ٌيّده23[. ةؼگ و ُيکاران ]23گـحؼش دٍُغ، ةَ اُغاف دقّارجؼ دؿث یاةٍغ و غيهکؼد ظّد را ةِتّد ةعكٍغ ]

ُا و آنگی اٌسام ؿازی قؾم وظایفی کَ ةایغ اٌسام قّد، چگٌّکَ دگؼگّندٍُغ و از آٌسایی ُای ىحػغدی از قؾم ظّد را جؾییؼ ىیکارکٍان زٍتَ

[ 14ةؼ ایً، وارزؿٍیّؿکی و داجّن ] گػارد. غالوهؿازد، ةؼ ىّـلیث ـؼدی و ؿازىاٌی ادؼ ىیجػاىالت ةیً ـؼدی درون ىضیط کار را دگؼگّن ىی

-ةا داٌف، ىِارت و جّاٌاییای جؾییؼ دٍُغ جا از یک ظؼف گٌَّ قان را ةَ ؿازد جا ىكاؽمؿازی قؾم کارکٍان را كادر ىیاٌغ کَ دگؼگّنةیان ٌيّده

قان ىحٍاؿب اؿث، ٌـتث ُایكان ةا انؽاىات قؾهیقان و از ظؼف دیگؼ ةا ٌیازُا و جيایالجكان ىحٍاؿب ةاقغ. کارکٍاٌی کَ جّاٌایی، داٌف و ىِارت

ؿازی ٌیازُای ةؼآورده   15قؾهی ی[. ةؼاؿاس جئّری ُيـاز24دٍُغ ]جؼی وظایؿ ظّد را اٌسام ىیجؼ، ةَ ظّر ادؼةعف ةَ کارکٍان ةا جٍاؿب پاییً

قّد. ایً کاىؼوایی ٌیازُا ظكٍّدی قؾهی اـؼاد را ةَ دٌتال ُای ىعهّب و پیاىغُای رـحاری ؿّدىٍغ ةؼای ؿازىان ىی رواٌكٍاظحی ىٍسؼ ةَ ٌگؼش

گؼدد. در  هّب جهلی ىیزٌغ کَ ةؼای ؿازىان ىعکٍغ دؿث ةَ اكغاىاجی ىی[ و قعنی کَ در قؾم ظّد اصـاس رضایث ىی13ظّاُغ داقث ]

 [.28، 27، 25، 13، 12، 7اٌگیؽد جا ةَ غيهکؼد ةِحؼی دؿث یاةٍغ ]ُا را ةؼ ىیجّان گفث جٍاؿب ایساد گكحَ ىیان ـؼد و قؾهف، آنٌِایث ىی

ةؼاٌگیؽ و ُایی ىاٌٍغ نػت ةؼدن از وظایؿ چانفگیؼی ُغف یادگیؼی ةا داقحً ویژگی جّان گفث کَ کارکٍان ةا زِثةَ ظّر کهی ىی

آورٌغ کَ ایً  ؿازی قؾهی ةیكحؼی در قؾم ظّیف ةَ غيم ىی ُای ظّد، دگؼگّن ُای زغیغ و جّؿػَ جّاٌایی دقّار، جيایم ةَ یادگیؼی ىِارت

ارکٍان ةا ةؼد. اٌگیؽش دروٌی ک ُا را ةاال ىیای آن آىیؽ، اصحيال اـؽایف غيهکؼد قؾهی و ىّـلیث صؼـَ ىّضّع ةَ ٌّةَ ظّد اٌسام غيهکؼد ىّـلیث

ةؼٌغ، جالش و کّقف ةیكحؼ  قّد جا ایً کارکٍان ةَ ظاظؼ غالكَ و نػجی کَ از کار و قؼایط قؾهی ىٍاؿب ىی گیؼی ُغف یادگیؼی ةاغخ ىی زِث

ىضیط قؾهی ُا و غالیق ظّد جؾییؼ دٍُغ. ایً جؾییؼ در قؾم زىیٍَ را ةؼای اٌعتاق ـؼد و  آورٌغ جا قؼایط قؾهی ظّد را ةؼاؿاس ویژگی ةَ غيم ىی

کٍغ. وكحی کارکٍان قایـحگی و ظّدىعحاری ةاالیی اصـاس  ای ایساد ىی آورد. اٌعتاق قؾهی زىیٍَ را ةؼای ىّـلیث صؼـَ و ؿازىاٌی ـؼاُو ىی

ٍان ةا آورٌغ. کارک ُا و جيایالت ظّد زِث جـهط و اٌسام کار ةَ ىٍظّر یادگیؼی و پیكؼـث صغاکذؼ اؿحفاده را ةَ غيم ىی کٍٍغ از جّاٌيٍغی

دؿث آوردن ةازظّردُای ىعهّب  ُا و ةَ ُا ـؼمث ٌكان دادن جّاٌاییدٍُغ کارُایی کَ ةَ آن گؼایكی جؼزیش ىی -گیؼی ُغف غيهکؼدی  زِث

هب آورٌغ. ُيچٍیً زِث ز ُای ظّد ةَ دیگؼان جالش ةیكحؼی ةَ غيم ىی غالوه ةؼ آن، ةَ ىٍظّر ٌكان دادن جّاٌایی .را داقحَ ةاقغ، اٌسام دٍُغ

کٍٍغ اىکان ىّـلیث ظّیف را اـؽایف دٍُغ. ایً اـؼاد ةَ دنیم جيایم ةَ ادتات ظّد ةَ  قان ٌـتث ةَ ُّقيٍغی ظّد، ؿػی ىی ٌظؼ ؿؼپؼؿحان

 ای ةاال ـؼاُو آورد. ؿازی قؾم و در ٌِایث ىّـلیث صؼـَ جّاٌغ جيایم کارکٍان را ةؼای دگؼگّن کٍٍغ کَ ایً غاىم ىی دیگؼان جالش ىی

جّان گفث کَ ایً دؿحَ از کارکٍان ةَ دنیم ایٍکَ جيایم ةَ اٌسام وظایؿ و  ازحٍاةی ىی -گیؼی ُغف غيهکؼدی  کارکٍان ةا زِث در ىّرد

ی غيهکؼد ظّد ةا زّیی الزم را ٌغارٌغ و از ىلایـَةؼاٌگیؽ ٌغارٌغ و ةیكحؼ جيایم ةَ اٌسام جکانیؿ جکؼاری و روزىؼه دارٌغ، ركاةث جکانیؿ چانف

ای  آورٌغ و در ٌحیسَ اصحيال اٌسام دادن غيهکؼد قؾهی و ىّـلیث صؼـَ قٌّغ، اىکان دظم و جنؼف در قؾم ظّد را ـؼاُو ٌيی ٌاراصث ىیدیگؼان 

ازحٍاةی، ةؼای دوری زـحً از اضعؼاب ٌاقی از جکانیؿ، از اقحؾال ةَ  -گیؼی ُغف غيهکؼدی آیغ. اـؼاد ةا زِث وزّد ٌيی در ؿعش ةاال ةؼایكان ةَ

 -گیؼی ُغف غيهکؼدی  جؼی دارٌغ. اـؼاد ةا زِثدٍُغ و غيهکؼد پاییً ی ةیكحؼی از ظّد ٌكان ىیورزاٌَ کٍٍغ و رـحار جػهم ر مؼف ٌظؼ ىیاىّ

ُایی ىاٌٍغ غغم جيایم ةَ پیكؼـث، ركاةث و اٌسام کار ٌَ ةَ ظاظؼ نػت ةؼدن از آن ةهکَ ةیكحؼ ةؼای اٌسام جکانیؿ ةؼای  ازحٍاةی کَ ةا ویژگی

                                                           
15 theory of work adjustment 
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کٍٍغ، ةَ دنیم جؼس از ىسازات  قٌّغ، ىػيّالً ـؼمث رقغ و اؿحلالل در اٌسام کارُا ةؼای ظّد ایساد ٌيی زحٍاب از جٍتیَ و ؿؼزٌف ىكعل ىیا

 آورٌغ. ای ةؼای ظّد ةّزّد ٌيی ؿازی قؾهی و ىّـلیث صؼـَ زٌٍغ و در ٌحیسَ اىکان دگؼگّن ىعحهؿ، از آزىایف و ظعا در اٌسام کارُا ؿؼ ةاز ىی

ی جؾییؼ در غٍامؼ وؿیهَ قّد کارکٍان ةَ ؿازی قؾم ةاغخ ىیؿازی قؾم ةایغ گفث کَ دگؼگّنگؼی دگؼگّن در ظنّص ٌلف ىیاٌسی

ؿازی قؾم از ای ظّد را اـؽایف دٍُغ. دگؼگّن ی ظؼاصی قؾم )ىاٌٍغ جٍّع ىِارت، ىػٍاداری جکهیؿ و ...( ىّـلیث صؼـَؿٍحی جكکیم دٍُغه

ای گٌَّقان را ةَدُغ جا اُغاف قؾهی ظّد را دوةاره قکم دٍُغ و قؾموظایؿ قؾهی یا رواةط کاری، ةَ کارکٍان ازازه ىیظؼیق دگؼگّن ٌيّدن 

قان در کار، ُّیث قؾهی ی اغيال جؾییؼات در قکم و جػغاد جػاىالتوؿیهَای اـؽایف یاةغ. کارکٍان ةَ  ىحفاوت جسؼةَ ٌيایٍغ جا ىّـلیث صؼـَ

ای  [ و غيهکؼد ىّـلیث صؼـ30َُای قؾم، ةؼ اٌگیؽش ][. در ٌِایث ٌیؽ ىػٍاداری و ُّیث قؾهی ةَ غٍّان ویژگی29دٍُغ ]ظّد را جؾییؼ ىی

 گػارد. ( ادؼ ىی2005، 17؛ ـّالىی و زیکّةؾ2013، 16[ )ةؼیک، ىٌّث و نی32، 31کارکٍان ]
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