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 چکیده

. حاكمیت دنیای مجازی و الكترونیك بر اند رسیدهامروزی از حالت نردباني به حالت تخت گونگي  های سازمان
نوین سازماني و  های ساختسازماني در سازگاری با  ها آدماست و هنر  ناپذیر اجتنابسازماني امری  های فعالیت

هم هنر فردی است هم هنر مدیریتي.  و این هنر، هاست آنبر روح و روان  یرو تغجلوگیری از سلطه محیط و كار 
 تأثیربررسي  كلي تحقیق حاضر . هدفاست یمایشيروش پ یثو از ح یهدف، كاربرد ازنظرحاضر  یقتحق

آذربایجان ي كاركنان سازمان بهزیستي استان در مسیر پیشرفت شغل سكون زدگيشغلي كاركنان بر  های ویژگي
 ها آناست كه تعداد  آذربایجان شرقي. جامعه آماری تحقیق حاضر كاركنان سازمان بهزیستي استان باشد مي شرقي

 در نظرجامعه موردبررسي  عنوان بهباشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، كل جامعه آماری  نفر مي 032
 سكون زدگياولدهام و  نظریه هاكمن و بر اساسشغلي  های ویژگيبا توجه به تعریف عملیاتي  سشنامه. پرگرفته شد

آوری اطالعات از  برای تعیین روایي ابزار جمعكه  نظریه جودیت باردویك تنظیم گردیده بر اساسدر مسیر شغلي 
كه با استفاده از  شده استفادهای كرونباخ برای آزمون پایایي پرسشنامه از آزمون آلف و روایي نمادی استفاده گردید

 به دست 062/2و  032/2 یببه ترت سكون زدگيشغلي و  های ویژگيمیزان پایایي سؤاالت SPSS آماری  افزار نرم
آزمون استنباطي )با استفاده از آمار توصیفي و  بندی طبقهتلخیص،  ،و اطالعات حاصله یآور جمعها،  . پرسشنامهآمد

شغلي و ابعاد آن بر  های ویژگيقرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است كه  وتحلیل یهتجزمورد  (یرهدومتغون یرگرس
 است.  مؤثر آذربایجان شرقيدر مسیر پیشرفت شغلي در كاركنان سازمان بهزیستي استان  سكون زدگي

 سكون زدگي در مسیر پیشرفت شغليشغلي،  های ویژگي واژگان كلیدی:
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 مقدمه

هستند آنانند  ها انسانو گرداننده اصلي این گردونه  هاست سازماندنیای ما دنیای  
بدون انسان  سازند ميرا میسر  ها هدفو تحقق  بخشند ميجان  ها سازمانكه به كالبد 

نیروی انساني .  (8311 ،گریفین) گردد مياست و مدیریت امری موهوم  معني بيسازمان 
سرمایه یك سازمان  جامعه و كشور  ینتر باارزشو  ترین بزرگ و ترین ياصل عنوان به

بر روی این نیروی  ها سازمانكشورها و  یربازدلذا به همین دلیل از  ،شود ميمحسوب 
و جوامعي به پیشرفت  كرده و سعي در باور نمودن آن دارند گذاری یهسرما باارزش

را شكوفا  ها آندهای نهفته در كه بتوانند این نیروها و استعدا رسند ميترقي و تعالي 
شدن وظایف سازماني به سازمان حیات  دار عهدهبا  ها انسان(. 8311 ،نصراله پورسازند )

 های ویژگيكه البته هر یك از وظایف و مشاغل در سازمان دارای  بخشند ميو پویایي 
 های سالشغل در طراحي شغل نگرش برتر در  های ویژگينگرش  .باشد ميخاص خود 

بر روی  شده انجام مطالعاتبود این نگرش كه از  8012 های سالو اوایل  8002
شكلي   شده  گیری نتیجه (مانند خودگرداني و بازخور)انگیزشي شغل  های مشخصه

كاركنان به یك شغل را  اكنشفردی در و های تفاوتپیدا كرد كه جایگاه  یافته تكامل
 درآمدشغل  های ویژگيتئوری  صورت به درنهایتو  قرارداد موردتوجه صراحت به
  .(816، 8311،گریفین)

 هرحال بهاست.  قرارگرفته موردبررسي یردر دو دهه اخ يشغل سكون زدگي مفهوم 
 های جنبهشامل  ها سازمانهمه  یبرا یجار یطعوامل اتفاق افتاده در شرا يبه خاطر برخ

ها؛  آوردن اندازه یینپا ی،ردوباره تجا یساختاربند یا يمثل مهندس يو سازمان یطيمح
منجر به  تواند مي ،در سازمان شده غیر طراحي يشغل یریتمد ي، حتمراتب سلسلهوسعت 

هستند، امروزه  يافق یشترب يسازمان یساختارها چون كاركنان گردد. سكون زدگي
 ینبنابرا شده تبدیلو دشوار  يامر رقابت یكبه  یعمود یعترف برحسب يشغل یشرفتپ
 سكون زدگياغلب به مرحله  شان شغليبه اهداف  یابي دستكارمندان قبل از  یشترب

باعث  هرحال، آنچه به یست؛ن یدیجد یدهپد يشغل سكون زدگي. رسند مي يشغل
از  یاریبس .است ها سازماناز  یاریدر بس یدهپد ینا یعاست گسترش سر ينگران

موضوع  یكبه  يشغل گيسكون زدكه  اند عقیده ینبر ا يپژوهشگران مشاغل سازمان
 یتيدارد تا از نارضا یحصح یریتبه مد یازكه ن شده تبدیل یریتيو مد يسازمان یانتقاد
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مجدد،  یساختاربند ی،تجار یطدر مح ییراتتغ اطركند به خ یریكارمندان جلوگ
از  یكياحتماالً به  يشغل سكون زدگي ي،( و استخدامی)خصوص ساز سازی كوچك

 هرحال به (.ongori& Agolla,2009شد )خواهد  یلمهم دهه بعد تبد يموضوعات شغل
گیری كارمند یك عامل مهم برای  شغلي یك عامل مهم برای تصیمیم سكون زدگي

مخصوصاً در  برعكس صورت بهو  باشد ميكارمند به ترك از سازمان  گیری تصمیم
مداخالت مناسبي را   قرار خواهد داد. اگر مدیریت تأثیرالت رقابتي سازمان را تحت ح

دست ه منفعت زیادی ب ها سازمانشغلي انجام دهد،  سكون زدگيبرای مدیریت 
شغلي  های ویژگيارائه راهكارهایي با توجه به  حاضر، انجام تحقیق ضرورت آورند. مي

در مسیر  سكون زدگيدر جهت كاهش  آذربایجان شرقيشاغلین در بهزیستي استان 
شغلي و مطالعه عوامل  سكون زدگيبه مسئله  وجه. تپیشرفت شغلي آنان است

راهكارهایي برای پیشگیری از بروز آن و  هو مرتبط با آن و ارائ ساز زمینه، تأثیرگذار
سهم ارزشمندی در سالمت كاركنان بهزیستي و  تواند ميفائق آمدن بر عوارض آن، 

با اتخاذ  توانند مي همچنین و كاركنانپیشبرد بهتر اهداف سازماني داشته باشد. مدیران 
از  داریمق كم دستدر مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيتدابیر مناسب جهت تقلیل 

كاهش دهند و از  شود ميشغلي شاغلین را تا آنجایي كه به این مسائل مربوط  سكون
، غیبت از كار، اثربخشيكاهش  مانندكاركنان  معضل شغلياین  نامطلوبپیامدهای 

 كاهش توان كاری جلوگیری كنند. ،یانگار ر، سهلعالقگي نسبت به كا بي

 تحقیق مسئلهبیان 

استفاده  وكار و كسبادبیات علوم مدیریتي  در كه این روزها «سرمایه انساني»مفهوم  
از  ها سازمانامروز  یایدر دن .است دنیاگویای اهمیت منابع انساني در  يخوب به شود مي

 و قدرتنقش  یت. اهمشود ميماعي بشر قلمداد اجت های بنیان و اثرگذارترین ترین مهم
و فرهنگ  و حتيسبك زندگي  ، محصوالت،خدمات در تماماست كه  یا گونه به ها آن

 و بقا های سازمانچالش  ترین مهممیان  در این .سازند مي را متأثرافراد جامعه  باورهای
شدن فضای  تر ، پیچیدهكسب نتایج پایدار است. سرعت روزافزون تحوالت

و نوین  های فناوری (،خدمات ی كننده یافتدرفزاینده مشتریان ) ، انتظاراتوكار كسب
 و برای حفظ بقا وكار كسب های و بنگاه ها تا سازمانعامل دیگر سبب شده است  ها ده
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 از یو معنومنابع مادی  یاندر م .كسب مزیت رقابتي باشند دنبالموجودیت خود به 
. اما است شده يممنبع اصلي تولید محسوب  عنوان به انسانيوی نیر ،تاكنون دیرباز

عامل ارزش  ترین یدیكل عنوان و بهیافته  روزافزونامروز اهمیتي  یایدر دنانساني  یروین
لذا  ،شود مي ي، تلقن استآعملكرد  درگروتولید  و عوامل منابع یرسا یور بهرهافزا كه 
در تخصصي  و برنامه، و حوزهی اتژاستر یامروز دارابرتر در دنیای  های سازمان

 (. 00، 8310سطح سازماني هستند )شیخ، ترین عالي
دارد در تحقیق حاضر سعي  تأثیرشغلي كاركنان  سكون زدگيعوامل بسیاری در  

كارمندان  زدگي مورد برسي قرار گیرد بر سكونشغلي  های ویژگي تأثیرگردیده است 
ویژه برای رسیدن به باالترین سطح در سازمان  راتيو انتظااغلب حرفه خود را با امید 

به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، كسب باالترین  ها آن و اكثر كنند مي شروع
نیروی كار در مسیر ترقي شغلي به   وجود ینباا .دهند مياهمیت  ها پاداشو  ها مسئولیت

در این ناحیه احتمال . یابد ميكه احتمال صعود از نردبان ترقي كاهش  رسند مي ای نقطه
 نام دارد. «سكون»اندكي وجود دارد كه شخص پس از آن ارتقای مقام یابد، این ناحیه 

اندك برای ارتقاء و وجود قوانین و مقررات خشك این  های فرصتاز سوی دیگر 
كه در یك نظام غیر منصف گرفتار آمده و این  كند مياحساس را در فرد ایجاد 

منفي پیدا كند كه بدبیني  نظرهای نقطهد نسبت به شغلش فر شود مياحساس باعث 
فرسودگي شغلي  های نشانه ازجمله ...و عالقگي بي ی،مزمن، فقدان پیشرفت، دلسرد

و  سكون زدگيشغلي بر  های ویژگي تأثیربرای بررسي  .(8300ي،طالقانهستند )
شغلي  های ویژگي، يشرق یجانآذربا  فرسودگي شغلي كاركنان سازمان بهزیستي استان

 نظریه هاكمن و اولدهام در پنج بعد؛ بر اساس
و  ها مهارتمربوط به گنجایشي است كه یك شغل نیاز دارد تا  :. تنوع مهارت8

 استعدادهای مختلف كارمند را بكار گیرد.
كامل از ابتدا  طور به نشد  انجام. هویت كار: منظور قلمروی است كه یك شغل برای 0

 دارد.تا انتها نیاز 
 .شود ميبه درجه اهمیت شغل برای دیگران مربوط  :. مفهوم كار3
جهت تعیین چگونگي  خودمختاریبدین معني كه كارمند آزادی كامل و  :. استقالل4

انجام  ها آنبه كاری  آورد ميمستقل افراد را مسئول بار  های . شغلانجام كار دارد
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 .نهد ميارج  دهند مي
كسب  دهد مينشي است كه كارمند از نتایج كاری كه انجام مربوط به دا :. بازخورد1

 (.840،8311)برومند، كند مي
 در مسیر پیشرفت شغلي بر اساس نظریه باردویك در سه بعد؛ سكون زدگي

 . عدم ارتقاء و رشد سازماني: مشخص نبودن مسیر ارتقاء شغلي كاركنان.8
در این  كننده كسلكارهای با تنوع پایین و دارای محتوای  عموماً. فقدان یادگیری: 0

 دسته قرار دارند.
چندی  ییراتتغكلي  طور به: وقتي زندگي شخصي يروزمرگ. عدم احساس لذت و 3

، تعریف گردیده (823-820، 8311،خنیفرشود ) مينداشته باشد فرد دچار روزمرگي 
 زیر است:  سؤالكلي تحقیق حاضر در پي پاسخگویي به  طور بهاست. 

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان سازمان بهزیستي  سكون زدگيشغلي بر  های ویژگي
 دارند؟ تأثیریچه  آذربایجان شرقياستان 

 مبانی نظری تحقیق

  شغل های ویژگی

 یيشناسامورد نیاز، امكان  های مهارت( انواع 8006بر طبق نظر هاكمن و اولدهام ) 
فعالیتي  های ویژگيحدوده كاری، استقالل و بازده، جزء ، ملمس قابلكار با نتایج 

قرار دهند زیرا با  تأثیرافراد را به سوی كارشان تحت  های گرایش توانند ميهستند كه 
و برای نتایج  دهند ميشغل ارزشمندی انجام  كنند ميافراد احساس  ها ویژگياین 

 تأثیر خاطر. هاكمن و اولدهام این احساسات را به كنند ميكارهایشان مسئولیت قبول 
. بنابراین كنند ميرواني  تعیین  های حالت عنوان بهو رفتارهای كاری  ها گرایشبر  ها آن

بر انگیزه، رضایت، عملكرد، غیبت، میزان ترك و كیفیت كار،  توانند مي متغیرهااین 
 Tremblay& roge,1998,p.5) .) باشندتأثیرگذار 

 ها آنخوشبختانه  .هفت تئوری وجود دارد كم دستشغلي  های ویژگيینه زم در      
وجوه مشترك زیادی دارند برای مثال تئوری انگیزش بهداشت متعلق به هرزبرگ و 

های  تحقیقي كه بر روی نیاز به كسب موفقیت انجام شد هر دو در زمره تئوری
كه اگر نوع  گفت ميید كه هرزبرگ باید به یاد بیاور گیرند. ميشغلي قرار  های ویژگي
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پذیرفتن مسئولیت و از این قبیل چیزها شود  ، شهرت،شغل بتواند موجب كسب موفقیت
باعث خواهد شد كه میزان رضایت شغلي كارگر یا كارمند افزایش یابد، مك كلند 

زیادی دست یابند عملكردهایي عالي خواهند  های موقعیتثابت كرد كساني كه به 
 های ویژگيسه تئوری مهم در مورد  .زیادی را خواهند پذیرفت های ئولیتمسداشت و 

 پردازش الگوی و شغلي های ویژگي الگویـ تئوری اسنادی كار   :از شغل عبارتند
 تأثیرشغل برای تعین چگونگي  های ویژگيمدل   (.8311 رابینز،) اجتماعي اطالعات

 یور بهرهانگیزش و  ،و رضایت یافته توسعهفردی  های تفاوتشغل و  های ویژگيمتقابل 
و اجرای تغییرات  ریزی برنامه. این مدل دهد ميقرار  تأثیرافراد در محیط كار را تحت 

شغل در رابطه با كاربرد آن  های ویژگياهمیت  ترین بیشدر طراحي مشاغل مفید است. 
است  درباره طراحي شغل حاكي از آن شده انجام های پژوهشدر طراحي مشاغل است. 

كه اهمیت شغل، جابجایي و غیبت كاركنان را كاهش و رضایت شغلي را افزایش 
شغلي در طراح مشاغل  های ویژگيتوجه به  دهد و مي، كیفیت تولید را ارتقاء دهد مي
كار و  يكیارگونومي جهت بهبود شرایط فیز ها برنامهابزاری مفید جهت توسعه  عنوان به

ناشي از كار فواید بسیاری   های آسیبانگیزه و كاهش  نتایج حاصل از آن یعني افزایش
 (Casey & robbins,2008).دارد ها آنو كاركنان  ها سازمانبرای 
 در یزشي،و انگ يروان های ویژگيمعتقد بودند كه  (8008)هاكمن و الولر  یچاردر      

 یریكارگ بهبا  ها آن. عهده داردرا بر  يواكنش فرد در برابر شغل نقش مهم چگونگي
 نیاز سطح باال مانند نیازهای یقكه از طر يثابت كردند اشخاص یزشيانگ یازن های یتئور

هستند  پرتالشو  یچیدهپ های شغل، خواهان شوند مي یختهو رشد برانگ یابيبه خود
 ها آنتوجه به عوامل انگیزشي كاركنان و نیازهای  .(8310منظری توكلي و همكاران،)

عواملي است كه در  ترین مهمفردی هر یك از كاركنان یكي از  های تفاوتو توجه به 
به آن دست یافت و یكي از شرایط مهم و اساسي برای  توان مينیروی انساني  یور بهره

و ایجاد انگیزه در افرادی است كه آن كار را  یختنبرانگرسیدن به هدف در هر كاری 
 (Grant& et al,2010) .دهند ميانجام 

پرسشنامه ویژگي  ،شغل های ویژگيآزمون تئوری  منظور بهو اولدهام  نهاكم     
شغل حاالت  های ویژگياین پرسشنامه ادراك فرد از  .را معرفي كردند8شناسي شغل 

                                                                                                                       
1- JDS   
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 سنجد يمرواني مختلف پیامدهای شخصي و كاری و شدت نیاز به رشد را 
شغلي از بسیاری جهات مورد تحقیق  های ویژگي الگوی .(808، 8311گریفین، )

یعني ) كند مي تأییدچارچوب كلي تئوری را  ها تحقیقاست. نتیجه بیشتر  قرارگرفته
 گذارند( ميبر رفتار اثر  ها ویژگيشغل وجود دارد و این  های ویژگياز  ای مجموعه

ق تواف دهند مي یلهسته مركزی را تشك ها ویژگيولي در مورد اینكه كدام ویژگي یا 
 عنوان به تواند ميهمچنین در مورد اینكه احساس نیاز به رشد  .نظر كامل وجود ندارد

ابعاد اصلي را  توان مي .فعالیت كند یا خیر توافق نظر وجود ندارد ای واسطهیك عامل 
به نام شاخص  فرد منحصربهرفتار فرد یك شاخص  بیني پیشدر هم ادغام كرد و برای 

  .(038 ،8311، رابینزاست )كرد شیوه محاسبه آن از این قرار انگیزش را ارائه  هبالقو

8شاخص انگیزش بالقوه شغل    
مهارت در گوناگوني   كار هویت    كار در اهمیت    

 3 
آزادیو   بازخور   استقالل عمل 

شاخص توان كل هر شغل را  توان مي شغل استفاده از شاخص انگیزش بالقوه با       
 برای ایجاد انگیزه در كاركنان تهیه كرد و به دنبال آن با استفاده از ویژگي شناسي شغل 

را كه انگیزش  هایي شغلكه توان انگیزشي باال یا پاییني دارند را شناسایي و  یيها شغل
معین و  ها نآو افزایش توان انگیزشي  وبارهطراحي د منظور بهپایین است  ها آنبالقوه 

هاكمن و اولدهام حاالت رواني حساس هسته  ازنظر (.8311 گریفین،)تفكیك نمود 
هنده چگونگي د حاالت مزبور نشان ها آنبه عقیده  دهند. مياصلي تئوری را تشكیل 

حاالت  ها آن باشد. ميشغل  های ویژگي تأثیرواكنش فرد نسبت به وظیفه خود تحت 
  اند: كردهرواني حساس را به شرح زیر تعریف 

 در فرد كه شغل بودن غني و بودن باارزش بودن دار معني میزان :كار بودن دار معني  .8
 .است كرده تجربه عمل

 ابررب در فرد پاسخگویي و مسئولیت احساس درجه :كار نتایج مسئولیت پذیرش  .0
 .است داده انجام كه كاری نتایج

 .وظایف مربوط مؤثرفرد از چگونگي انجام  مداوم آگاهي درجه :نتایج از آگاهي  .3
انتظار داشت كه  توان مياگر كاركنان این حاالت رواني را به اندازه كافي تجربه كنند 

 نسبت به خود احساس خوبي داشته و برخورد مناسبي با شغل خود داشته باشند 
 . (810 ،8311 ،گریفین)

                                                                                                                       
1- Motivational Potential Score=MPS 
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  :گردد زیراصلي به شرح  گانه پنجدر قالب ابعاد  تواند ميل هر شغل اساس این مد بر
و  ها مهارتمهارت: شغل شامل وظایف متنوع باشد طوری كه یك فرد بتواند از  تنوع
كه كاركنان به انجام  ای درجهبه  دیگر يعبارت بهیا  و یردگگوناگون بهره  های يتوانائ
 (. 8310)پاشا و خدادادی اندریه، شود مياطالق  پردازد مي یفاز وظا ای گسترده دامنه
كه كار از  اند شدهوظایف شغلي به نحوی معین  :هویت شغل(وظیفه )بودن  دار معني 

ابتدا تا انتها برای شاغل مشخص بوده و فرد تصویر كاملي از وظایف شغلي خود داشته 
یك  منزلهرا به  یعني داشتن شغلي كه بتوان آن .و خود بخش مهمي از كار تلقي شود

به پایان رساندن یك پروژه تحقیقاتي  ،برای مثال ؛شناخت واحد مجزا به رسمیت
به هر یك از این  ،كشف خاص از آن فالن فرد است فالن كه اینمشخص یا تصدیق 

به نام محقق  توان مي ها آنزیرا همراه با هر یك از  ،بخشد ميكارها هویت بیشتری 
 (.8318)جین و تریاندیس، ادعا كند بتواند یگریدرد ف كه ایناشاره كرد بدون 

میزاني كه شغل دارای اهمیت و ارزش بوده و اثرات محسوسي بر  :وظایف اهمیت 
 .زندگي یا كار افراد دیگر دارد

زماني كار در  ریزی برنامهكه شاغل در  و حدودیحد  :و اختیار در كار استقالل 
 .ادی عمل برخوردار استكاری از استقالل و آز های رویهتعیین 

شغل طوری طراحي شده باشد كه اطالعات واضع و مستقیم در مورد  :بازخور 
 .(320 ،8311 ،رابینز)نتایج و عملكرد كاری به شاغل بدهد  اثربخشي

 چهارم  بعد و   گردد مي شغل   (بودن  دار بخشي )معنيهویت  موجب   سه بعد اول     
  های فعالیت  واقعي  نتایج فهمیدن  به مربوط  آخرین بعدو  باشد مي كار   نتایج  درباره
 خالصه  انگیزشي بالقوه شاخص   فرمول  در  گانه پنجكل این ابعاد   كه  باشد مي  كاری

با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات  .(Moeller & Fitzgerald,1985) شوند مي
خالصه بیان كرد كساني كه به كارهایي با  طور به توان مي، در حالت كلي آمده دست به

و دارای انگیزه  كنند مي، احساس رضایت بیشتری باشند ميویژگي عمده مشغول 
بیشتری بوده و نسبت به كساني كه به چنین كارهایي مشغول نیستند دارای بازده بیشتری 

ضعیت رواني در بهترین و ازنظركه تا شخص  شود ميشغلي سبب  های . ویژگيباشند مي
مشاغل به لحاظ  ي. وقتبگذارد تأثیرد بر بازده او توان مي ای روحیه ین، چنقرار بگیرد

افراد كارشان را بامعنا احساس  شود مي ، موجبشغلي باالتری داشته باشند های ویژگي
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مسئولیت را تجربه نمایند و از نتایج واقعي  شوند ميدر این صورت قادر  ،كنند
 (. 8310،رضایيو  صنوبری) یابند خودآگاهي های فعالیت

یك پدیده دوجانبه  صورت بهشغل باید  های ویژگيبه طراحي مجدد  كلي طور به     
نیازهای خود را برطرف  كند مينگریست كه از یك طرف به كاركنان سازمان كمك 

كارایي خود را افزایش  ووری  دهد كه بهره نمایند و از طرف دیگر به سازمان اجازه مي
ه و با رقبای خود بهتر رقابت نمایند. در هر حال بدون وجود محیطي كه هر یك از داد

بهترین تالش را بروز دهند، تجربه طراحي مجدد شغل به شكست  يراحت بهافراد بتوانند 
 (.8318،كشتي دارشد )منتهي خواهد 

 شغلی یشرفتپ یرمسدر  سکون زدگی

 :یشغل یترق یرسکون در مس ناحیه
 زند مي ینرا مطرح كرد، تخم« سكون یهناح» یدهبار پد ینكه اول یكباردو جودیس      

. در شوند مين یدهپد ینگرفتار ا شان كاری يندگزكار در  یرویدرصد از ن یككه تنها 
مقصود از  یگر،به عبارت دآید؛  مي یینپا يترق یراحتمال صعود از نردبان مس یهناح ینا
رسد،  بدان جااست كه چون شخص  ای ناحیه لي،شغ يترق یردر مس« سكون یهناح»

به  یاحالت،  ین. ایابدمقام  یوجود دارد كه بتواند پس از آن ارتقا ياندك یاراحتمال بس
 یلبه دل یاو  باالتر های پستارتقا به  یچون فقدان مهارت الزم برا ي،شخص یلدل

 يشغل يترق مسیرارتقا، احتمال دارد در طول  یبرا يچون فقدان پست خال ي،سازمان
است كه بر  يدام سكون زدگي (.12،8300قلیچ لي،) یفتدبسازمان اتفاق  یككاركنان 

خود مبتال  یكار ي% از كاركنان در طول زندگ00قرار دارد  ها سازمانسر راه كاركنان 
افراد ظرف  یشتر، ب8001در  یكباردونظر  بر اساس .شوند مي سكون زدگي یدهبه پد

شده  یكنواختبه بعد كار معمول  و  یناز ا ،شوند ميل ماهر شغ یكحدود سه سال در 
 يحالت فرد احساس درماندگ ینآموختن وجود ندارد. در ا یبرا یدیجد یزچ یگرو د

. ممكن است فرد به داند مياز قبل  یندترو ناخوشا ارزش كمكرده و كار خود را 
 یزن اش روانيو  يندارد و سالمت جسم كارایي یگرد كهبرسد.  یيو رفتارها ها نگرش

  (.3،8316،يو شجاعمنظری توكلي گردد )دچار تزلزل 
 ای نقطهكه كارمندان به  دهد ميآنگاه رخ  يشغل يدر مسر ترق سكون زدگي      
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 یزرا ن یگرید ياضاف یتندارند و مسئول یشترب یشرفتامكان پ یگركه د رسند مي
  كه سكون اند دریافتهاز محققان  یاریبس. (Stoner&et al,1980) یرندبپذ ندتوان مين

رخ  لگيسا 42در آغاز  یعني يشغل مراتب سلسله مرحله یناغلب در پنجم زدگي
و  يعملكرد عال ینب یادیتا حد ز سكون زدگيدامنه پاسخ كارمندان نسبت به  .دهد مي
است در نوسان  یفو عملكرد ضع حدوحساب يب یتيو نگرش مثبت تا نارضا یاپو
شغلي یك دوره ثباتي را  سكون زدگيبه عبارت دیگر،  .(8318،00،و متقي طالقاني)

كه مهارت كاری كارمندان وقف یك مشكل خانوادگي یا عالقه شخصي  دهد مينشان 
مشاهده  تواند ميكه  كند ميشغلي به حقیقتي اشاره  سكون زدگي. جنبه عیني شود مي

برای ترفیع  بیني پیشنبع انساني ممكن است مثل شود، حتي تجزیه تحلیل شوند. انواع م
 2009,)باشد مشاهده قابل بین ترفیعات  زمان مدتكنوني، یا  زمان مدتدر آینده، 
Mayasari) .است معتقد است كه فالت زدگان،  یزشنلسون چون متخصص مقوله انگ

درمان  یشده است و برا ها آن ایستایي باعث ای پیچیده، بلكه عوامل باشند نميناتوان 
  فكني برونجهت  شناسي روانو به كار بردن ابزار گام اول را گذاشته  يفالت زدگ

گسترده،  های ادغاماست.  یرز یندو قائل به فرا داند ميفالت زدگان  يذهن های اندوخته
 های پستكاهش  درنهایتارتقاء و  یكند ،سازی كوچك ی،ساختار یهایساززبا

محدود  شدت به  يحركت سلسله مراتب یآن مجال و فرصت برا موجب بهكه  يسازمان
است  يشغل یرسكون در مس یهروح یجادمفهوم ا بهدر اغلب موارد  یده،گرد

(Foster&et al,2004.) 
جنبه زندگي  ترین مهمچه موقع  كند ميمفهومي است كه بیان  سكون زدگي      

احساس  عمیقاًشد ولي ما  كه سرانجام این كار باید مي طوری هماناست.  شده تثبیت
و آینده هم  هب نبوداكنیم. دلیل اصلي نارضایتي این است كه حال جذ نارضایتي مي

خواهیم كرد؟ افرادی كه  كار چهروشن نیست. هنوز جوابي برای این سؤال نیست، بعداً 
افتند.  شوند و نه مي يهستند در سطحي قرار دارند كه نه بلند م سكون زدگيدر حال 

مشكل حداقل برای  عنوان بهرا  سكون زدگيآن نوع از  ها سازمانبیشتر افراد و 
تا حاال توجه زیادی را به خود جلب نكرده  سكون زدگيگیرند.  خودشان در نظر نمي

نیستند، بنابراین برای مردم دشوار  شده شناختهاست و مفاهیم و حقایق به اندازه كافي 
یك مشكل  عنوان بهخودش را  سكون زدگيتوانند در مورد آن صحبت كنند. است تا ب
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، اما احساس نافذی كند ميابهامي آشكار  عنوان بهكند بلكه خودش را  نمي بیان روشن
را برای  سكون زدگيفهمد كارها درست نیستند. این ابهام شناسایي مشكل  است كه مي
اینكه كلمات،  محض بهاما ؛ كنند ورد ميو افراد كمي با آن برخ كند ميتر  مردم سخت

، در مقابل یك شود ميآشكار  چیز همهشوند و  نظرات و حقایق كنار هم گذاشته مي
 .(Bard wick, 1988دارد )واكنش جهاني وجود 

 یسکون زندگ انواع

 توانیم يما م يآمده توسط انواع مختلف سكون زندگ به وجودحل مشكالت  یبرا      
از:  اند عبارتوجود دارد كه  ي. سه نوع سكون زندگیمالزم را به كار ببر های دیدگاه

متفاوت  یكدیگراز  ها این حالي كه. در يو زندگ يمفهوم ی،ساختار های سكون زدگي
 (Bard wick, 1988به هم مرتبط هستند. ) يهستند ول

سه  ینا یتفاوت قائل شد و يسه نوع سكون شغل یانم یدمعتقد است كه با  «باردویك»
 :داند مورد زیر مي عامل را شامل

 يشغل يفالت زدگ  یعوامل ساختار الف(
 يشغل يفالت زدگ  یيعوامل محتوا (ب
  يشغل يفالت زدگ  یستيعوامل ز (ج

است او  يشغل یعامل مربوط به مقوله ساختار سازمان و ارتقا ینا ی،ساختار عوامل       
 یشخو یستگياز شا یمند بهرهنفر كه با  صد یك یانمثال از م طور بهدارد كه  یدهعق

مسئله در  ینو ا یابد ميدست  یریتمد یانينفر به سطح م یك تنها ،اند شدهاستخدام 
نفر به سطح  یكفقط  یعنياست  نینچ یزسازمان ن يعال یریتخصوص سطح مد

 یرغمو عل مانند مي تر پایینافراد در سطوح  یه. بقرسد مي يسازمان يعال یریتمد
 ي. لذا وقتباشد مين یسرم برایشان صعود امكان ،اند كردهكه كسب  هایي صالحیت

 باشند ميهمكاران ن یشرفتو شاهد پ بینند نميخود  یفرا رومشخص  یركاركنان مس
 .شوند مي هسكون زد

 ،شوند مي يشغل دچار فالت شغل یافراد به علت محتوا ي: گاهیيمحتوا عوامل 
دسته قرار  یندر ا كننده كسلخسته و  یمحتوا یو دارا یینبا تنوع پا یعموماً كارها

كه هر  دانند مي یقاًبوده و دق یكنواختكار  یكمشغول  یمتماد یانسال ها آن. گیرند مي
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آموختن وجود ندارد. بعد  یبرا یدیجد چیز هیچ و رود يم یروز از آنان چه انتظار
از آن  یزن یكيآكادم یها سازمان ي. حتیرددر برگرا  ها سازمانهمه  دتوان مي یيمحتوا

 .باشند ميمصون ن
معتقد  یكباردو گردد يبازمفرد  یاتو ح يعوامل به زندگ ین: ایستيز عوامل       

 ينداشته باشد و دچار روزمرگ يچندان ییراتتغ يكل طور بهشخص  يزندگ ياست وقت
 يالت شغلاحساس نكند دچار ف يدر زندگ يعالقه و لذت گونه یچهشده باشد و فرد 

 (.820،8311خنیفر،است )شده  یستيز

 فرایند فالت زدگی سه عاملی باردویک

 
 رفت برون، بررسی ابعاد روانی فالت شغلی و ارائه راهکارها عملی 1332خنیفر،منبع: حسین 

        
از  يهستند كه كار بخش مهم يزندگ سكون زدگيدر معرض  يهنگام مردم 

. دهد يم یلرا تشك ها آن نفس اعتمادبهو  یتدهد. كار اساس هو یلرا تشك ها آن يزندگ
اما ؛ باشد آمیز یتموفق ها آنكار  یبرا نفس اعتمادبهو  یتهو ینا كه يزمانالبته تا 

و  كند يم یكشكست را تحر اكگهگاه حس وحشتن شود، يكه تمام م یعاتترف
 كه يهنگام. شود مي یكنواختياحساس  یجادموجب ا یدر كار یوستهمهارت پ ینهمچن

كنند  يزندگ سكون زدگياحساس  ها آناست كه  يفرصت خوب ،افتدمياتفاقات  ینا
(Bard wick, 1988.)  بنا به نظر فیلدمن و ویتز مدیریت سازمان جهت جلوگیری از

سكون شرایط و علل خاص  برحسببه موقع مداخله نماید كه  بایست ميفالت شغلي 
 به شرح ذیل ارائه كرده است: هایي یشنهادپباشد كه برای آن  زدگي

فراد و تحلیل بازخورد عملكرد ا ، توسعهناكافي باشد ها مهارتموقعي كه استعداد و  .8

فالت زدگی سه عاملی 

 باردویک

فالت زدگی سه عاملی 

 باردویک

فالت زدگی سه عاملی 

 باردویک

فالت زدگی سه عاملی 

 باردویک

 عوامل ساختاری عوامل محتوایی عوامل زیستی
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 .شود ميكارمند یابي( پیشنهاد انتخاب )مجدد مراحل 
موقعي كه نیاز اندكي جهت حركت در مسیر پیشرفت شغلي وجود دارد، اقدام به  .0

 .در مسیر پیشرفت شغلي نمایید تر مناسباطالعاتي  های یستمسایجاد 

 وانت ميی مدیریت استرس را ها برنامه :شغلي يو فرسودگهنگام وجود استرس  .3
 .ایجاد كرد

و ی جبران خدمات ها برنامهمجدد  يده سازمانجانبي:  های پاداشدر صورت نبود  .4
 . شود ميارتقاء پیشنهاد  های یاستدر سمجدد  یدنظرتجد، یامزا

 ها و آنكرد  سازی يغن ها را شغل توان مي: ها شغلدر صورت فقدان انگیزش ذاتي  .1
 .را توسعه بخشید

برای  هایي انگیزه یجاد، اباشد ميمواقعي كه آهنگ پیشرفت در سازمان آرام  .6
سازمان را ترك  تا اینكه ها آنكارمندان سكون زده با عملكرد ضعیف و كمك به 

 (.(Feldman& weitz,1986شود د انجام توان ميكنند 

 یترق یرچهارگانه مس فرضیات

 :سازند ي( را روشن میشرفت)راه پ يترق یرمفهوم مس یرچهارگانه ز های فرض
 یا یعسر یشرویشكست و پ یت،، موفقكننده تضمین خود یخود به يترق یرمس یتماه ـ8

 یینتع يخود آدم یلهوس بهوجه  ینبه بهتر يترق یرشكست در مس یا یت. موفقیستكند ن
 یاربس ينقش یانم یندوستان در ا یاهمسر  ین،مانند كاركنان، والد يو كسان شود مي
 دارند. یزناچ

شكست در  یا یتوجود ندارد. موفق يترق یرمس یابيارز یبرا ياستاندارد مطلق یچه ـ0
دارد.  يزلو( بستگام یازهاین مراتب سلسله بر اساس) یيبه مفهوم خود شكوفا يترق یرمس

 شخصاًآنچه كه  بر اساسرا  یشرفتو پ يترق یرمس های هدف یدافراد خودشان با
شكست فرد مانند  یا یت. سنجش موفقیندنما یابيو ارضا كننده است ارز يبا معن یشانبرا

 است. یگانهخودش 
است.  یازمندن ینيو ع يذهن یها جنبه يهر فرد به بررس يترق یرشناخت كامل مس ـ3

كه  یزشو انگ یت، شخصها نگرش، ها ارزشاز:  اند عبارت يترق یرمس يذهن یها جنبه
انتخاب شغل،  یلاز قب یزهایيچ یزآن ن ینيع یها جنبه و یابند يم ییرتغ مرورزمان به
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 .باشد يم یرهه و غیژو های مهارت گیرند، يكه م هایي پست
 یاز كار یشآن ب یتو اهم گیرد يمربوط به كار شكل م یها از تجربه يترق یرمس ـ4

كار در خانه، كار در  ي،. كار داوطلبپذیرد يحقوق صورت م یافتدر یاست كه برا
. آید يبشمار م يترق یرهایاز مس يمهم های بخش یزن یاسيس های فعالیت یامدرسه 

 (. 8300،11 یان،)رضائ
فرد  یككه  ياز مشاغل يمراتب سلسله یالگو»از  عبارت است يشغل يترق مسیر      
مزبور  یاز الگو ای نمونه«. را به دست آورد ها آنخود  یكار يزندگ يد در طتوان مي
 یجهدر نت یور،درا مایكلاست.  شده دادهنشان  یكشغل فروش در جدول   یبرا

 یارشباهت بس ي،شغل يترق یرمس يمراتب سلسله یالگو: »دارد ميخود، اظهار  یقاتتحق
 يخود، رشته شغل يفرد در زندگ یعني،كاركنان دارد.  یشترب های دیدگاهبا  یادیز

 یشو در رشته مزبور پ كند مي یزیر مهبرنا ینهكار انتخاب و در آن زم یرا برا يخاص
 یور،درا اعتقاد. به «آید ميفرد آگاه در آن رشته در یك عنوان بهسرانجام  و رود يم

 مراتب سلسلهدر  يپلكان ترق یمودندرصدد پ گزینند يبرمرا  یيالگو ینكه چن یافراد
 های شركت یرانمد یاندر م یشترمذكور ب یآمد. الگو بر خواهند يسازمان یاراتاخت

و  كنند ميدر سازمان از پله اول شروع  ها آن ؛شود ميبزرگ و استادان دانشگاه مشاهده 
استعاره  اگرچه(. 8300قلیچ لي،رسند ) مي یشترو درآمد ب مقام ،ها مسئولیتبه  یجتدر به

 یامروزه حركت به باال  ،شده گرفتهاز كار كارگران )در معدن(  يشغل یرنردبان مس
 و ها نگرشاز  يمراحل عنوان بهرا  يشغل یرتمام افراد است، مس یتموفق یعنانردبان به م
فرد  يمرتبط با كار در دوره زندگ های فعالیت و ها باتجربهمرتبط  یفرد رفتارهای

 گیری شكل یشامل مشاركت برا يشغل یرمس یریتمد ي،. از طرفكند مي یفتعر
 يرسم صورت به یرانمد ی، بلكه از سومند عالقهافراد  یقنه تنها از طر ي،شغل یرهایمس

هر فرد به  يترق یركامل مس شناخت(. 8310فر، بهشتي) است ها سازماندر  یررسميو غ
از  اند عبارت يترق یرمس يذهن های . جنبهاست یازمندن ینيو ع يذهن های جنبه يبررس

 یزآن ن ینيع های جنبهو  كند مي ییرتغ مرورزمان بهكه  یزشو انگ یتشخص ،ها ارزش
 یرهو غ یژهو های مهارت ،گیرند يمكه  هایي پستانتخاب شغل،  یلاز قب یزهایيچ
 یندفرا عنوان بهخود،  یدر جا يترق یرمس مدیریت (.8300)گشته گر،  .باشد يم

 یفرد های ارزشو  یازهان یانم یكردن سازگار ینهبه باهدف مسئلهو حل  گیری یمتصم
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 (. 8300،10یان،رضائ)باشد يم اش یكار یها و تجربه يآدم

 تحقیقو مدل عملیاتی و تحلیلی روش 

 منظور بههدف، كاربردی و از حیث روش پیمایشي است.  ازنظرتحقیق حاضر  
 های روشاز  شده یآور جمع های پرسشنامهاز  آمده دست به های داده وتحلیل یهتجز

های  از آزمون ها فرضیهاست. برای آزمون  شده استفادهآماری توصیفي و استنباطي 
های عملیاتي تحقیق  مدل است. شده استفاده یرهدومتغهمبستگي پیرسون و رگرسیون 

 حاضر، در دو جدول به شرح زیر است:

 های شغلی مدل عملیاتی ویژگی

 ها شاخص ابعاد مفهوم

های  ویژگی
 شغلی

 تنوع مهارت

 های پيچيده و سطح باال نياز شغل به مهارت .1

 بودن شغلساده و تكراری  .2

 نياز شغل به شاغل دارای توان انجام .3

 هویت شغل

 غل آنانظر ش مند بودن روش انجام کار و عدم امكان اعمال ساختار .1

 های مختلف کار در شغل توسط شاغل امكان شروع و اتمام قسمت .2

 شده سازمان های انجام شغل تنها بخش کوچكی از کل فعاليت .3

 اهمیت شغل

 عملكرد خوب دیگران در سازمانتأثيرپذیری شغل از  .1

 اهميت شغل در سازمان .2

 تأثيرات مهم نتایج حاصل از انجام شغل بر زندگی و رفاه دیگران .3

استقالل و آزادی 
 عمل

 های در شغل برای استفاده از خالقيت و قضاوت شخصی وجود فرصت .1

 وجود استقالل و آزادی عمل در انتخاب روش انجام کار .2

 انجام شغل یها یازمنديدر خصوص ن یريگ ميامكان تصم .3

 بازخور

 امكان درك چگونگی انجام شغل یا تشریح دقيق آن .1

 در شغل جهت خوب عمل کردن شغل یها ییفراهم بودن راهنما .2

ارزشمند در شغل جهت انجام خوب وظایف و عدم نياز به   یها ییوجود راهنما .3
 گرفتن بازخور از همكاران یا سرپرستان

 سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلیمدل عملیاتی 

 ها شاخص ابعاد مفهوم

 ارتقاء و رشد سازمانی یسکون زدگ

 نبود ارتقاء به مشاغل دیگر سازمان .1

 و پيشرفت ءاميدی به ارتقا نبود .2

 در شغل از حدن بيش متوقف ماند .3

 وجود تبعيض در ارتقاء .4

 اميد به پيشرفت در شغل باالتر .5
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 ها شاخص ابعاد مفهوم
 اميد جهت دستيابی به کمال .6

 یادگیری

 نتيجه بودن تالش برای یادگيری بی .7

 نبود امكان تحصيل .8

 نبود تغير و تحول در شغل .9

 اميد به پيشرفت .11

 سازمانی یها تيمشارکت بيشتر در انجام فعال رغبت به .11

 منوط دانستن بهبود شرایط کاری به یادگيری .12

 احساس لذت و شادی

 بودن کار و تكراری شدن یكنواخت .13

 منافع فردیشدن  نيتأم .14

 احساس شادی و نشاط در مقایسه با سایرین .15

 

 مدل تحلیلی تحقیق

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعه و نمونه آماری

 آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي استان  ، كاركنانحاضر یقتحق یجامعه آمار       
برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه زیر  نفر است. 032 ها آنكه تعداد  باشد مي

 است: در این فرمول داریم: شده استفاده

ویژگی 
 های شغلی

تنوع 
 مهارت

 هویت كار

 مفهوم كار

 استقالل

سكون 
 زدگی

 بازخور
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=N  032 جامعه آماری حجم   N=       
=P 1/2 موردنظرنسبت برخورداری از صفت  احتمال = P 
Q =  1/2  موردنظراحتمال نسبت عدم برخورداری از صفت = q 
d = )1/2  دقت احتمالي مطلوب )نصف فاصله اطمینان= d 

t =  06/8 درصد 01درجه یا ضریب اطمینان = t 

 ای طبقهتصادفي  گیری نمونهبرای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش  
ادارات سازمان بهزیستي  بر اساسبدین ترتیب كه ابتدا جامعه آماری   است. شده استفاده
گردیده و سپس برای انتخاب نمونه  بندی طبقهطبقه،   86، به آذربایجان شرقياستان 

 اقداماتي به شرح زیر صورت گرفته است: ،آماری از هر یك از طبقات

سهم هر شهرستان در نمونه آماری  
تعداد کارکنان هر شهرستان

 تعداد کل کارکنان سازمان  بهزیستی شرقی آذربایجان  
   

 تحقیق های یافته

 :دهد ميی تحقیق نشان ها فرضیهنتایج حاصل از بررسي و آزمون 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  سكون زدگيشغلي بر  های ویژگي :1آزمون فرضیه 

 است. مؤثر آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان در سازمان  سكون زدگيشغلي بر  های ویژگي

 :H0نیست. مؤثر آذربایجان شرقيبهزیستي 

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان در سازمان  سكون زدگيشغلي بر  های ویژگي
 :H1  است. مؤثر آذربایجان شرقيبهزیستي 
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در مسیر  سکون زدگیشغلی بر  های ویژگی پیرسون برای تعیین همبستگی rآزمون  .1 جدول 
 پیشرفت شغلی كاركنان

 شغلی های ویژگی سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 301/2 8 سكون زدگي

 8 301/2 شغلي های ویژگي

Sig. (1-tailed) 
 222/2 . سكون زدگي

 . 222/2 شغلي های ویژگي

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 شغلي های ویژگي

          
سطح  ،ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد ميمالحظه  8چنانچه در جدول   

( 21/2) داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  222/2پیرسون  rآزمون  داری معني
و این  باشد مي  301/2كه  شده محاسبه rو نیز با توجه به مقدار  باشد مي تر كوچك

 تر بزرگ، باشد مي  810/2كه  848مقدار از مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 
 ه اول وجود دارد.بین دو متغیر مذكور در فرضی داری معنيرابطه  ،است

 شده استفادهمتغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون  تأثیربرای آزمون 
 است. 

شغلی  های یژگیو یرمتغ تأثیرتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی  .5جدول  
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان سکون زدگیبر 

             
 
 

 خطای استاندارد
 ضریب تشخیص

 شده یلتعد
ضریب 

R)تشخیص 
2) 

R 

81213/9 152/1 158/1 398/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمینان

 
F 
 

 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات

11/1 95/1 
 
277/26 

 رگرسيون 1 653/2524 653/2524

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 157/13451 181/96

 کل 141 811/15975 ------
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چنین ادعا  توان مي ،باشد مي 222/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح  
ضریب   .باشد مي دار يمعن 01/2یا سطح اطمینان  21/2نمود كه آزمون فوق با خطای 

Rتشخیص 
به  xتوسط متغیر  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2

درصد تغییرات  متغیر  86بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 811/2 ،تغییرات كل
 .گردد ميتبیین  (x) بین یشپتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yوابسته )

سکون آن بر  تأثیرو  شغلی های ویژگیضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر   .3جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان زدگی

 
در مسیر پیشرفت  سكون زدگيشغلي و  های ویژگيبنابراین رابطه ریاضي بین متغیر  

 :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيشغلي كاركنان در سازمان بهزیستي 
 8  X 330 /2   +008/34  = Y 

شغلي( موجب  های ویژگي)  X 8 یرمتغبیان نمود كه یك واحد افزایش در  توان مي 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان در  سكون زدگيواحد افزایش در متغیر  2/ 330

نتیجه گرفت كه مدل  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيازمان بهزیستي س
 .باشد مي دار معنيرگرسیوني این آزمون از لحاظ آماری 

 
 رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .1 نمودار 

 عنوان متغیر خط یبش β شده محاسبه t داری معنیسطح  نتیجه آزمون
 عرض از مبدأ H0 222/2 008/0 008/34رد فرض 

 های شغلي ویژگي H0 222/2 806/1 330/2رد فرض 
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در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيفقدان تنوع مهارت بر : 1-1آزمون فرضیه 
 است. مؤثر آذربایجان شرقيكاركنان  در سازمان بهزیستي 

در سازمان  كاركنان در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيفقدان تنوع مهارت بر 
 :H0نیست. مؤثر آذربایجان شرقيبهزیستي 

كاركنان  در سازمان  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيفقدان تنوع مهارت بر 
 H1 :است مؤثر آذربایجان شرقيبهزیستي 

در مسیر  سکون زدگیتنوع مهارت بر  پیرسون برای تعیین همبستگی rآزمون  .2 جدول 
 پیشرفت شغلی كاركنان

 تنوع مهارت سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 300/2 8 سكون زدگي
 8 300/2 تنوع مهارت

Sig. (1-tailed) 
 222/2 . سكون زدگي
 . 222/2 تنوع مهارت

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 تنوع مهارت

        
، سطح  ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد مي مالحظه 4چنانچه در جدول   

 21/2 داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  222/2آزمون پیرسون  داری معني
و این مقدار از  باشد مي 300/2كه  شده محاسبه rبوده و نیز با توجه به مقدار  تر كوچك

، لذا باشد مي تر بزرگاست،  300/2كه   840مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيبین تنوع مهارت و  داری معنيرابطه 

 وجود دارد. آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 
فرضیه از آزمون رگرسیون متغیر مستقل بر متغیر وابسته این  تأثیربرای آزمون  

 است.  شده استفاده
  



  33.... شغلي بر یها يژگیو ریبررسي تأث

 

 

متغیرتنوع مهارت بر  تأثیرتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی  .2جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان سکون زدگی

             
چنین  توان مي ،باشد مي 222/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح      

 .باشد مي دار معني 01/2یا سطح اطمینان  21/2ادعا نمود كه آزمون فوق با خطای 
Rضریب  تشخیص 

توسط  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2
درصد  84بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 830/2 ،به تغییرات كل xمتغیر 

تبیین  (x) بین پیشتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yتغییرات  متغیر وابسته )
 .گردد مي

 سکون زدگیآن بر  تأثیرضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تنوع مهارت و   .2جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

 
در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيرابطه ریاضي بین متغیر تنوع مهارت و  بنابراین 

 X 102 /2  8 :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيكاركنان در سازمان بهزیستي 
  +010/41 = Y 8 یرمتغبیان نمود كه یك واحد افزایش در  توان مي X   )تنوع مهارت(

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  سكون زدگيواحد افزایش در متغیر  2/ 102موجب 
نتیجه گرفت كه مدل  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 

 .شدبا مي دار معنيرگرسیوني این آزمون از لحاظ آماری 

 خطای استاندارد
 ضریب تشخيص

 شده تعدیل
ضریب 

 (R2)تشخيص 
R 

9325/9 136/1 142/1 377/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمينان

 
F 

 

 منبع تغييرات درجه آزادی مجموع مربعات ميانگين مربعات

111/1 95/1 
 
224/23 

 رگرسيون 1 115/2273 115/2273

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 715/13712 876/97

 کل 141 811/15975 ------

 عنوان متغير خط شيب β شده محاسبه t داری معنیسطح  نتيجه آزمون
 مبدأعرض از  H0 111/1 753/2 259/45رد فرض 

 تنوع مهارت H0 111/1 181/1 871/1رد فرض 
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  رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .5 نمودار 

در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيهویت كار پایین بر : 5-1آزمون فرضیه 
  است. مؤثر آذربایجان شرقيكاركنان  در سازمان بهزیستي 

كاركنان  در سازمان بهزیستي در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگي كاربرهویت 
 H0 :نیست. مؤثر آذربایجان شرقي

كاركنان  در سازمان بهزیستي  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيهویت كار بر 
 H1 :است مؤثر آذربایجان شرقي

در مسیر پیشرفت  سکون زدگیو  پیرسون برای تعیین همبستگی هویت كار rآزمون  .7جدول 
 شغلی كاركنان

 هویت كار سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 311/2 8 سكون زدگي

 8 311/2 هویت كار

Sig. (1-tailed) 
 222/2 . سكون زدگي

 . 222/2 هویت كار

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 هویت كار

        
، سطح  ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد ميمالحظه  0چنانچه در جدول   

 21/2 داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  222/2آزمون پیرسون  داری معني
و این مقدار از  باشد مي 311/2كه  شده محاسبه rبوده و نیز با توجه به مقدار  تر كوچك
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، لذا باشد مي تر بزرگاست،  311/2كه   806مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيبین هویت كار و  داری معنيرابطه 

 وجود دارد. آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 
متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون تأثیر برای آزمون 

 است.  شده استفاده

كار بر  یتهو یرمتغ تأثیرتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی  . 3جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان سکون زدگی

             
چنین ادعا  توان مي ،باشد مي 222/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح   

ضریب   .باشد مي دار معني 01/2یا سطح اطمینان  21/2نمود كه آزمون فوق با خطای 
Rتشخیص 

به  xتوسط متغیر  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2
درصد تغییرات  متغیر  83بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 806/2 ،تغییرات كل

 .گردد ميتبیین  (x) بین پیشتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yوابسته )

 سکون زدگیآن بر  تأثیرو  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر هویت كار  .9جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

 
در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيرابطه ریاضي بین متغیر تنوع مهارت و  بنابراین

+  X 803 /8  8 :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيكاركنان در سازمان بهزیستي 

 خطای استاندارد
 تشخيصضریب 

 شده تعدیل
ضریب 

 (R2)تشخيص 
R 

98819/9 125/1 126/1 355/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمينان

 
F 

 

 منبع تغييرات درجه آزادی مجموع مربعات ميانگين مربعات

11/1 95/1 
 
139/21 

 رگرسيون 1 133/2119 133/2119

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 677/13966 762/99

 کل 141 811/15975 ------

 عنوان متغير خط شيب β شده محاسبه t داری معنیسطح  نتيجه آزمون
 مبدأعرض از  H0 111/1 442/12 911/42رد فرض 

 هویت کار H0 111/1 488/4 193/1رد فرض 
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022/40  =  Y 8بیان نمود كه یك واحد افزایش در متغیر توان مي X   هویت كار( موجب(
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان در سازمان  سكون زدگيواحد افزایش در متغیر  8/ 803
نتیجه گرفت كه مدل رگرسیوني این  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيیستي بهز

 .باشد مي دار معنيآزمون از لحاظ آماری 

 
 رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .3نمودار 

در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيبودن كار بر  یتاهم كم: 3-1آزمون فرضیه 
 است. مؤثر آذربایجان شرقيكاركنان  در سازمان بهزیستي 

كاركنان  در سازمان بهزیستي در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگياهمیت كار بر 
 H0 :.نیست مؤثر آذربایجان شرقي
كاركنان  در سازمان بهزیستي  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگياهمیت كار بر 

 :H1 . است مؤثر آذربایجان شرقي

در مسیر  سکون زدگیو  پیرسون برای تعیین همبستگی هویت كار rآزمون  .11جدول 
 پیشرفت شغلی كاركنان

 تنوع مهارت سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 028/2 22/8 سكون زدگي

 22/8 028/2 اهمیت

Sig. (1-tailed) 
 221/2 . سكون زدگي

 . 221/2 یتاهم

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 یتاهم
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، سطح  ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد ميمالحظه  82چنانچه در جدول         
 21/2 داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  221/2آزمون پیرسون  داری معني

و این مقدار از  باشد مي 300/2كه  شده محاسبه rبوده و نیز با توجه به مقدار  تر كوچك
، لذا باشد مي تر بزرگاست،  300/2كه   840مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيیت و اهمبین  داری معنيرابطه 
 وجود دارد. آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 

از آزمون رگرسیون متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه تأثیر برای آزمون 
 است.  شده استفاده

ع مهارت بر وتن متغیر تأثیرتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی . 11 جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان سکون زدگی

             
چنین ادعا  توان مي ،باشد مي 286/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح     

ضریب   .باشد مي دار معني 01/2یا سطح اطمینان  21/2نمود كه آزمون فوق با خطای 
Rتشخیص 
به  xتوسط متغیر  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2

درصد تغییرات  متغیر  8/4بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 830/2 ،تغییرات كل
 .گردد ميتبیین  (x) بین پیشتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yوابسته )

 سکون زدگیآن بر  تأثیر ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر اهمیت كار و  .15جدول 
 در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

  

 خطای استاندارد
 ضریب تشخيص

 شده تعدیل
ضریب 

R)تشخيص 
2) 

R 

46327/11 134/1 141/1 211/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمينان

 
F 
 

ميانگين 
 مربعات

 منبع تغييرات درجه آزادی مجموع مربعات

116/1 95/1 
 
924/5 

 رگرسيون 1 612/648 612/648

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 198/15327 481/119

 کل 141 811/15975 ------

 عنوان متغير خط شيب β شده محاسبه t داری معنیسطح  نتيجه آزمون
 مبدأعرض از  H0 111/1 159/11 643/47رد فرض 
 اهميت کار H0 116/1 259/1 631/1رد فرض 
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در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيرابطه ریاضي بین متغیر اهمیت كار و  بنابراین 
 X 638/2  8 :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيكاركنان در سازمان بهزیستي 

  +643/40= Y 8 یرمتغبیان نمود كه یك واحد افزایش در  توان مي X   )اهمیت كار(
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  سكون زدگيواحد افزایش در متغیر  638/2موجب 

نتیجه گرفت كه مدل  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 
 .باشد مي دار معنيرگرسیوني این آزمون از لحاظ آماری 

 
 رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .2نمودار 

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگياستقالل بر  :2-1آزمون فرضیه 
 است. مؤثر آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 

كاركنان  در سازمان بهزیستي در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيهویت كار بر 
 H :نیست. مؤثر آذربایجان شرقي

كاركنان  در سازمان بهزیستي  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيهویت كار بر 
 H1 .:است مؤثر آذربایجان شرقي

 
 



  33.... شغلي بر یها يژگیو ریبررسي تأث

 

 

و سکون زدگی در مسیر پیشرفت  پیرسون برای تعیین همبستگی استقالل rآزمون . 13 جدول 
 شغلی كاركنان

 تنوع مهارت سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 300/2 8 سكون زدگي

 8 300/2 استقالل

Sig. (1-tailed) 
 222/2 . سكون زدگي

 . 222/2 استقالل

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 استقالل

        
، سطح  ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد ميمالحظه  83چنانچه در جدول  

 21/2 داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  222/2آزمون پیرسون  داری معني
و این مقدار از  باشد مي 300/2كه  شده محاسبه rبوده و نیز با توجه به مقدار  تر كوچك

، لذا باشد مي تر بزرگاست،  300/2كه   840مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيو  استقاللبین  داری معنيرابطه 

 وجود دارد. آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 
متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون تأثیر برای آزمون 

 است.  شده استفاده

بر استقالل   متغیر ثیرتأتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی . 12جدول  
 سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

             
چنین ادعا  توان مي ،باشد مي 213/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح  

ضریب   .باشد مي دار معني 01/2یا سطح اطمینان  21/2نمود كه آزمون فوق با خطای 

 خطای استاندارد
 ضریب تشخيص

 شده تعدیل
ضریب 

R)تشخيص 
2) 

R 

56827/11 114/1 121/1 146/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمينان

 
F 
 

ميانگين 
 مربعات

 منبع تغييرات درجه آزادی مجموع مربعات

183/1 95/1 
 
139/3 

 رگرسيون 1 436/339 436/339

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 374/15636 688/111

 کل 141 811/15975 ------
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Rتشخیص 
به  xتوسط متغیر  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2

درصد تغییرات  متغیر  8/0بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 830/2 ،تغییرات كل
 .گردد ميتبیین  (x) بین پیشتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yوابسته )

و تأثیر آن بر سکون زدگی در  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر استقالل  .12جدول 
 مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

 
در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيرابطه ریاضي بین متغیر استقالل و  بنابراین 

 X 310/2  8 :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيكاركنان در سازمان بهزیستي 
  +832/13= Y  8 یرمتغبیان نمود كه یك واحد افزایش در  توان مي X  (استقالل )

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  سكون زدگيافزایش در متغیر  واحد 310/2موجب 
نتیجه گرفت كه مدل  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 

 .باشد مي دار معنيمون از لحاظ آماری رگرسیوني این آز

 
 رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .2نمودار  

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيبازخور بر  :2-1آزمون فرضیه 
 است. مؤثر آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 

كاركنان  در سازمان بهزیستي  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيبر  بازخور
 H0 :نیست. مؤثر آذربایجان شرقي

 عنوان متغير خط شيب β شده محاسبه t داری سطح معنی آزموننتيجه 

 عرض از مبدأ H0 111/1 443/18 131/53رد فرض 

 استقالل H0 183/1 743/1 352/1رد فرض 
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كاركنان  در سازمان بهزیستي  در مسیر پیشرفت شغلي سكون زدگيبر  بازخور
 H1 :است مؤثر آذربایجان شرقي

سکون زدگی در مسیر پیشرفت  و بازخورپیرسون برای تعیین همبستگی  rآزمون . 12 جدول 
 شغلی كاركنان

 تنوع مهارت سکون زدگی  

Pearson Correlation 
 004/2 22/8 سكون زدگي

 22/8 004/2 بازخور

Sig. (1-tailed) 
 222/2 . سكون زدگي

 . 222/2 بازخور

N 
 840 840 سكون زدگي

 840 840 بازخور

        
، سطح  ای دامنهیك  داری معنيدر سطح  گردد ميمالحظه  86چنانچه در جدول   

 21/2 داری معنيبوده و این سطح از حداقل سطح  222/2آزمون پیرسون  داری معني
و این مقدار از  باشد مي 004/2كه  شده محاسبه rبوده و نیز با توجه به مقدار  تر كوچك

، لذا باشد مي تر بزرگاست،  300/2كه   840مقدار بحراني پیرسون با درجه آزادی 
در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  در  سكون زدگيو  بازخوربین  داری معنيرابطه 

 وجود دارد. آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي 
متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون  تأثیربرای آزمون 

 است.  شده استفاده

بر بازخور  متغیر تأثیرتحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی  .17جدول  
 سیر پیشرفت شغلی كاركناندر م سکون زدگی

 خطای استاندارد
 ضریب تشخيص

 شده تعدیل
ضریب 

 (R2)تشخيص 
R 

27452/11 168/1 175/1 274/1 

سطح 
 داری معنی

سطح 
 اطمينان

 
F 

 

 منبع تغييرات درجه آزادی مجموع مربعات ميانگين مربعات

111/1 95/1 
 
335/11 

 رگرسيون 1 593/1196 593/1196

 نتيجه آزمون:
 H0رد فرض 

 باقيمانده 141 217/14779 566/115

 کل 141 811/15975 ------
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چنین  توان مي ،باشد مي 228/2آزمون مربوطه برابر  داری معنياز آن جا كه سطح  
 .باشد مي دار معني 01/2یا سطح اطمینان  21/2ادعا نمود كه آزمون فوق با خطای 

Rضریب  تشخیص 
توسط  شده دادهكه  عبارت است  از  نسبت تغییرات توضیح   2

درصد  1/0بیان نمود كه  حدود   توان مي. باشد مي 830/2 ،به تغییرات كل xمتغیر 
تبیین  (x) بین پیشتوسط تغییرات در متغیر مستقل یا  ،(Yتغییرات  متغیر وابسته )

 .گردد مي

تأثیر آن بر سکون زدگی در  وبازخور متغیر ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به  .13جدول 
 مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

 
در مسیر پیشرفت شغلي  زدگيسكون و  بازخوررابطه ریاضي بین متغیر  بنابراین    

 X  8  :زیر خواهد بود صورت به آذربایجان شرقيكاركنان در سازمان بهزیستي 
000/2 +630/44= Y 8 یرمتغبیان نمود كه یك واحد افزایش در  توان مي X  (بازخور) 

در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان  سكون زدگيواحد افزایش در متغیر  000/2موجب 
نتیجه گرفت كه مدل  توان مي. پس شود مي آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 

 .باشد مي دار معنيرگرسیوني این آزمون از لحاظ آماری 

 
 رگرسیون خطی فرضیه تحقیق .2 نمودار 

 عنوان متغير خط شيب β شده محاسبه t داری معنیسطح  نتيجه آزمون
 مبدأعرض از  H0 111/1 164/11 639/44رد فرض 

 بازخور H0 111/1 3673 999/1رد فرض 
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 گیری یجهنتبحث و 

 :دهد ميی تحقیق نشان ها فرضیهنتایج حاصل از بررسي و آزمون 
كه  8فرضیه  یرهدومتغاز آزمون رگرسیون  آمده دست به: با توجه به نتایج 8فرضیه  

Rمقدار 
در مسیر  سكون زدگيدرصد از تغییرات  86لذا حدود  باشد مي 811/2برابر  2

. همچنین با توجه به گردد ميتبیین  شغلي های ویژگي یلهوس به پیشرفت شغلي كاركنان
كه حداقل  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  330/2برابر كه  شده محاسبه βمقدار 
لذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه  باشد مي تر كوچكاست  داری معنيسطح 

در مسیر  سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 330/2( به میزان شغلي های ویژگي)
 ( مؤثر است.پیشرفت شغلي كاركنان

 8-8فرضیه  یرهدومتغاز آزمون رگرسیون  آمده دست به: با توجه به نتایج 8-8فرضیه  
Rكه مقدار 

در  سكون زدگيدرصد از تغییرات  84لذا حدود  باشد مي 840/2برابر  2
. همچنین گردد ميتبیین كاری  های مهارتتنوع  وسیله به مسیر پیشرفت شغلي كاركنان

كه  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  102/2برابر ه ك شده محاسبه βبا توجه به مقدار 
لذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه  باشد مي تر بزرگاست  داری معنيحداقل سطح 

در  سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 102/2به میزان  (كاری های مهارتتنوع )
 ( مؤثر است. مسیر پیشرفت شغلي كاركنان

 0-8فرضیه  دومتغیرهاز آزمون رگرسیون  آمده دست بهه نتایج : با توجه ب0-8فرضیه  
Rكه مقدار 

در  سكون زدگياز تغییرات  درصد 83حدود لذا  باشد مي 806/2برابر  2
. همچنین با توجه به گردد ميتبیین هویت كار  وسیله به مسیر پیشرفت شغلي كاركنان

كه حداقل  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  803/8برابر كه  شده محاسبه βمقدار 
هویت لذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه ) باشد مي تر بزرگاست  داری معنيسطح 

در مسیر پیشرفت شغلي  سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 803/8( به میزان كار
 ( مؤثر است. كاركنان

 3-8فرضیه  دومتغیره از آزمون رگرسیون آمده دست به: با توجه به نتایج 3-8فرضیه  
Rكه مقدار 

در مسیر  سكون زدگيدرصد از  8/4لذا حدود  باشد مي 248/2برابر  2
. همچنین با توجه به مقدار گردد ميتبیین اهمیت كار  وسیله به پیشرفت شغلي كاركنان

β كه حداقل سطح  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  /638برابر كه  شده محاسبه
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( به اهمیت كارلذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه ) باشد مي تر بزرگاست  داری معني
( در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 638/2میزان 

  مؤثر است.

 4-8فرضیه  دومتغیرهاز آزمون رگرسیون  آمده دست به: با توجه به نتایج 4-8فرضیه  
در مسیر  سكون زدگيدرصد از تغییرات  8/0لذا  باشد مي 208/2برابر  2Rكه مقدار

 β. همچنین با توجه به مقدار گردد ميتبیین  استقالل وسیله به پیشرفت شغلي كاركنان
كه حداقل سطح  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  310/2برابر كه  شده محاسبه

( به استقالللذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه ) باشد مي تر بزرگاست  داری معني
( در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 310/2میزان 

 مؤثر است.

 1-8فرضیه  دومتغیرهاز آزمون رگرسیون  آمده دست به: با توجه به نتایج 1-8فرضیه  
در  سكون زدگيدرصد از تغییرات   1/0 لذا حدود باشد يم 201/2برابر   2Rمقداركه 

. همچنین با توجه به مقدار گردد ميتبیین  بازخور وسیله به مسیر پیشرفت شغلي كاركنان
β كه حداقل سطح  21/2آن از  داری معنيبوده و سطح  000/2برابر كه  شده محاسبه

( به بازخورلذا تغییرات متغیر مستقل این فرضیه ) باشد مي تر كوچكاست  داری معني
( در مسیر پیشرفت شغلي كاركنان سكون زدگيدر تغییرات متغیر وابسته ) 000/2میزان 

 مؤثر است.

شغلي  سكون زدگيی ویژگي شغلي بر متغیرهای تأثیرگذارادبیات تحقیق نیز بیانگر  
هویت كار ، تنوع مهارت دانفق ;شغلي های ویژگياست به عبارتي متغیرهای  كاركنان

سكون در متغیرهای  نداشتن بازخورد، عدم استقالل، بودن شغل اهمیت كم ،پایین
( 8001روگر )نتایج تحقیق میچل ترمبالي و آلین است.  مؤثر شغلي كاركنان زدگي
شغلي، ابهام وظیفه و  سازی غنيشغلي ذهني، پتانسیل  سكون زدگيكه  دهند مينشان 

 فردی مختلفي ارتباط دارند. های گرایشبه رفتارها و  گیری تصمیمشركت در 
 سكون زدگيبرای محدود كردن پیامدهای منفي مرتبط با  توانند ميشغلي  های ویژگي

  .(Tremblay, Roger,1998)كنند شغلي همكاری 
 يشغل يباعث سكون زدگ یو مهارت فرد یيعدم تواناهای شغلي،  یژگيواز ابعاد       

كار  یكدر انجام  یاست كه فرد يمعن ینبه ا یو مهارت فرد یي. داشتن تواناودش يم
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تحمل  یتقابل یك یدارا ینو همچن باشد يم یفرد یاسطح حرفه یك یخاص دارا
مستقیم در  طور بههستند كه  هایي ویژگيتوانایي و مهارت  بنابراین،.باشد یزن یفرد يكل

افراد كار، وظیفه و مسئولیت خود را انجام  كه هنگاميافراد قابل مشاهده نیستند، فقط 
قابل مشاهده هستند.اگر كارگران فاقد توانایي و مهارت مربوط به شغلشان  دهند مي

و كارهای  ها یتموقع. بنابراین اگر دهندانجام  خوبي بهكارشان را  توانند نميباشند، 
ز انجام آن امتناع خواهند كرد . ایابد مي ارتقا  ها آنداده شود شغل  ها آنجدیدی به 
شرایط  تواند ميهیچ شایستگي برای آن كارها ندارند، این موقعیت  ها آنبرای اینكه 
برای  پیشرفتيفرد به وجود آورد كه در آن شرایط فرد هیچ  یرا براحركتي  راكد و بي

 .(Mayasari,2009)كسب مشاغل بهتر نخواهد داشت
دارند درصد  یدهعق«  نلسون»مانند  نظران صاحب يبرخدر رابطه با سیستم پاداش،        

عامل فالت  یینپرداخت ساالنه به افراد با عملكرد باال و افراد با عملكرد پا یشافزا
و  یینكنند كه )عملكرد باال، عملكرد پا ياست لذا افراد مشاهده م يسازمان يزدگ

اتفاق  يفالت شغل ینجاا دردر پرداخت ندارد  يتفاوت ونهگ یچه( یندوا ینحدفاصل ب
 یاتوسعه معتقد است كه سكون  يشناخت رواندر مقوله « وبستر»مانند  یزن يبرخ افتد يم

چون افراد  شود يممتوقف  یفرد یادگیریاست كه در آن گسترش  ی دورهفالت 
 ینبر ا یزن یتزكين یجان برچ و گر»دهند ويخود را از دست م یا حرفهساكن احساس 

و لذا  اند يو تحرك شغل یداز اطالعات جد يساكن مستغن یها آدمكه  اند عقیده
 یردگ يصورت م یو تالش فرد یادگیریسكون در  ي. وقتاند كرده یاررا اخت یستائيا

 ماند يم باز یزن یشرفتپشود و فرد از ارتقاء و يحاصل م يود شخصكر
 .(00،8311)خنیفر،

نامناسب(، فقدان  ینشگز یستمس یتحاكم واسطه بهاحراز ) یطشرا یتعدم رعا     
نداشتن استقالل و مناسب مشاغل،  يدر مشاغل )عدم توجه به طراح يذات یزشانگ

. با شوند ميمحسوب  يشغل یرسكون در مس یهروح یجاد( و ... از عوامل ابازخورد شغلي
 یبرا یااست كه آ ین، اكند ميكه به ذهن فرد خطور  سؤالي یناول یه،روح ینا یجادا

 يسرگردان یندارد؟ با چن يپست سازمان ینا ربه ماندن د یليخود تما يعمر خدمت یهبق
 یو تالش در سازگار ظاهرشده يو خستگ يكه عالئم فشار عصب نماید ميفرد احساس 

 ای آیندهبا  يفعل یتاست هرچند كه موقع يفعل یطبا شرا يشغل یآمال و آرزوها
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 .(10،8311باشد)خنیفر، يبرخوردار نم یتياز چندان جذابنامطمئن 
برخي از  اهمیت ابعاد محتوای كار و سكون زدگي شغلي عدمدر رابطه با   

های سلسله  زدگي شغلي ضرورتاً با موقعیت سكوننظران اعتقاد دارند كه  صاحب
پیشرفت عالوه بر رتبه و عنوان، كار فزاینده و  یها فرصتمراتبي ارتباط ندارد. برای 

متنوع، رقابتي و جدید بدون  های یتفعالمسئولیت متغیرهای بحراني هستند فقدان 
تواند باعث ایجاد  احتماالت پیشرفت یا یادگیری فعالیت بدون حركت و راكد مي

 یابد يمسكون زدگي شغلي شود. گاهي میزان كار در واحدهای كاری موجود افزایش 
شوند. پایین بودن اهمیت ابعاد  نتیجه كارها به نحو مطلوب و كارآمدی انجام نمي و در

متنوع و همچنین بر  یها مهارتمحتوایي كار به این معنا است كه آن كار كمتر بر 
مكانیكي  درروشدر طراحي شغل معموالً  كار پایین وایتمركز دارد. محت كاری یژهو

، انگیزه پایین و غیبت بیشتر منتهي منتیجه به رضایت شغلي ك رود. این هم در به كار مي
فرد به این دلیل به وجود بیاید كه هیچ شغل رقابتي برای  تواند ميشود. این شرایط  مي

دهند. بنابراین،  انجام مي كرارییكنواخت و ت صورت بهوجود ندارد. افراد شغلشان را 
گیری، اهمیت فعالیتي،  تصمیم رتاگر ابعاد محتوایي كار دارای شرایطي مثل قد
 كننده خسته ها یتفعالكه این  رسند يمپیچیدگي شغلي نباشد، افراد مشغول به این نتیجه 

در نتیجه سكون زدگي  شود و رقابتي مي هرگونه رفتن شرایط باعث از بین  هستند. این
 (.Mayasari,2009) آید مي به وجود

 یشنهادهاپ

 :تحقیقپیشنهادها در راستای نتایج 
، تنوع مهارت؛ )شغلي ویژگي متغیر دهد ميتوجه به اینكه نتایج تحقیق نشان  اب 

در مسیر  سكون زدگي یرهایمتغ ( بربازخورد ،استقالل، اهمیت شغل ،هویت كار
برای ، هستند مؤثر آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي استان  كاركنانپیشرفت شغلي 

، الزم آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  شغلي كاركنان سكون زدگيجلوگیری از 
 ،استقالل ،شغل اهمیت ،كار ، هویتتنوع مهارت؛ )شغلي های ویژگيعامل  پنجاست به 
در  كاركنان سكون زدگيجلوگیری از توجه نمود. به این منظور برای  (بازخورد

 :گردد يمپیشنهادهای زیر ارائه  آذربایجان شرقيسازمان بهزیستي استان 
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 :آذربایجان شرقی كاركنان سازمان بهزیستی استان در تنوع مهارتایجاد . 1
 سكون زدگي،جلوگیری از برای  دهد ميبا توجه به اینكه نتایج تحقیق نشان        

لذا  باشد ميتنوع مهارت مؤثر  ،آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي استان  كاركنان
 آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  ركنانكا سكون زدگي،جلوگیری از  یبرا

 :گردد ميپیشنهادهای زیر ارائه 
 پیچیده و سطح باال های مهارتایجاد  .8
  یرتكراریغایجاد مشاغل  .0
 واگذاری شغل به شاغل دارای توان انجام كارهای مختلف .3

آذربایجان  كاركنان سازمان بهزیستی استان ایجاد مشاغل با هویت برای. 5
 :شرقی

 كاركنان سكون زدگي،بر  هویت شغل دهد ميبا توجه به اینكه نتایج تحقیق نشان        
 سكون زدگي،جلوگیری از برای  ، لذادارد تأثیر آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي 

 :گردد ميپیشنهادهای زیر ارائه  آذربایجان شرقياستان  در سازمان بهزیستي كاركنان
 در آن شغل  نظر اعمالمند كردن روش انجام كار و امكان  ساختار .8

 مختلف كار در شغل توسط شاغل های قسمتامكان شروع و اتمام  .0

 سازمان باشد. شده انجام های فعالیتشغل تنها بخش كوچكي از كل  .3

آذربایجان  كاركنان سازمان بهزیستی استان برای یتبااهمایجاد مشاغل . 3
 :شرقی

  سكون زدگيجلوگیری از برای  دهد مياینكه نتایج تحقیق نشان با توجه به       
، باشد ميبه دیگران مؤثر  اهمیت شغل ،آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  كاركنان

 آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  كاركنان سكون زدگيجلوگیری از لذا برای 
   گردد: ميپیشنهادهایي به شرح زیر ارائه 

 بودن شغل از عملكرد خوب دیگران در سازمان تأثیرپذیر .8

 اهمیت دار بودن شغل در سازمان .0

  مهم نتایج حاصل از انجام شغل بر زندگي و رفاه دیگران تأثیرات .3

آذربایجان  كاركنان سازمان بهزیستی استان برای استقالل و آزادی عمل دادن. 2
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 :شرقی
 سكون زدگيجلوگیری از ای لذا بر دهد ميبا توجه به اینكه نتایج تحقیق نشان  

دارد، لذا  تأثیر استقالل و آزادی عمل ،آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  كاركنان
 آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  شغلي كاركنان سكون زدگيجلوگیری از برای 

 :گردد ميپیشنهادهایي به شرح زیر ارائه 
 ت و قضاوت شخصيدر شغل برای استفاده از خالقی هایي فرصتایجاد  .8

 ایجاد استقالل و آزادی عمل در انتخاب روش انجام كار .0

 انجام شغل های نیازمندیدر خصوص  گیری به وجود آوردن امكان تصمیم .3

از  آذربایجان شرقی كاركنان سازمان بهزیستی استان به بازخوردادن  . 2
 عملکردشان

 سكون زدگيجلوگیری از برای  دهد ميبا توجه به اینكه نتایج تحقیق نشان       
. لذا برای باشد ميمؤثر  بازخور ،آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي استان  كاركنان

پیشنهادهایي  آذربایجان شرقيدر سازمان بهزیستي  كاركنان سكون زدگيجلوگیری از 
 .گردد ميبه شرح زیر ارائه 

 .امكان درك چگونگي انجام شغل یا تشریح دقیق آن به وجود آوردن .8

 .در شغل جهت خوب عمل كردن شغل ها راهنمایيفراهم آوردن  .0

ارزشمند در شغل جهت انجام خوب وظایف و عدم نیاز به   های راهنمایيایجاد  .3
 .گرفتن بازخور از همكاران یا سرپرستان
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