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Abstract:
Introduction: The purpose of this research is the
application of skills assessment program and its
effects on self-esteem, motivation and stress
management at
work
among workers
of the
assembly line of Tehran Iran Khodro Company
(IKCO). Research Method: This research was
performed with the quasi-experimental method with
pre-exam and post-exam with control group within 6
months and 62 assembly line workers of Iran
Khodro. Factory were elected by random for
sampling. Findings: Results of its execution
demonstrate significant increase in workers selfesteem in every 4 scales. (p<0,01) and in
motivational viewpoint there is significant
differences in post-exam. (p<0,01) but in job stress
viewpoint stress of assembly line workers was
decreased significantly in 5 out o f 6 subscale.
(p<0,01). Conclusion: Based on findings of this
research it can be said that execution of
competence balance sheet program program on
workers of Tehran Iran Khodro Company result in
an increase in workers self-esteem and motivation
and job stress management correction and it
plays effective role in their job satisfaction and
welfare.
Keywords: Skills assessment, Self-esteem , Job
stress and Motivation.

)افشین رباطی (نویسنده مسئول

 مربی،دانشجوی دکترای روانشناسی کار و سازمان دانشگاه لیل فرانسه

دانشگاه آزاد کرج

آنیک دوران – دلوین

استاد روانشناسی اجتماعی کار و سازمان دانشگاه لیل فرانسه

فرانسیس دانورس

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه لیل فرانسه
2

چکیده

 پژوهش حاضربا هدف اجرای برنامه ترازنامه صالحیتها و اثر:مقدمه
 انگیزش ومدیریت استرس شغلی در کارگران ایران،آن برعزت نفس

 این.خودرو انجام شد

 این پژوهش باطرح نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون:روش پژوهشی
26  که،وپس آزمون باگروه کنترل درفاصله شش ماه انجام گردید

نفرازکارگران خط مونتاژکارخانه ی ایران خودروبه صورت تصادفی

.برای نمونه گیری انتخاب شدند

 نتایج حاصل ازاجرای آن بیانگرافزایش معنی:یافتهها و نتیجه گیری

 و در بعد.)p> 01 .0( مقیاس آن شده است4دارعزت نفس کارگران درهر

) اماP> 01 .0( .انگیزشی تفاوت معنی داری در پس آزمون وجود داشت

کارگران خط مونتاژبه شکل، خرده مقیاس6  از5در بعد استرس شغلی در
 بنابرین.) استرسهایشان کاهش پیدا کرده استP> 01 .0( معنی داری
.یتواند نقش موثری در رضایت و بهزیستی شغلی افراد داشته باشد
 م

، استرس شغلی، عزت نفس، ترازنامه صالحیتها:واژههای کلیدی

انگیزش

2931/6/7 :تاریخ دریافت

2

- bilan de compétences

2931/01/01 :تاریخ پذیرش

01

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال پنجم  /شماره  / 19تابستان 3931

مقدمه

تها شده است .در
تحوالت به وجود آمده حاصل از جهانی شدن بازار کار در اواخر قرن بیستم منجر به تغییراتی در سازمانها و شرک 

واقع در حالی که دسترسی به عرضه آسان شده و رقابت بین سازمانها افزایش یافته ،مفهوم همکاری بین کارگران و کارفرمایان نیز

توسعه یافته است.

امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است .کار قسمت اصلی زندگی انسان و منشأ

برآورده شدن حس کمالگرایی ،خالقیت و احساس رضایت در فرد است (اتحادیه ارتباط کارگران .)2 00 2،3از یک سو کار

یشود در مورد
یشود .این دوگانگی باعث م 
یکند و از سویی موجب شکوفایی فرد م 
جایگاهی پر از استرس و تنش برای فرد ایجاد م 
جایگاه فرد در سازمان تجدید نظر کنیم و روشهای مشاهده و مداخله روانشناسی در سازمانها را نیز مرور نماییم.

تهای باالتراند و از سویی دیگر کارفرمایان به دنبال کیفیت و کمیت
در سازمان از یک سو کارگران به دنبال شرایط بهتر کاری و پس 

یباشند .برقراری تفاهم بین این دو قطب سازمانی به شکل از بین بردن
بیشتر ،به منظور رشد و توسعه ی سازمانی دربازار جهانی م 
تها نیز به عنوان
شرایط کاری مخرب مانند شرایط استرس زا و همچنین ارائه ی کار بهتر ایجاد شده است .برنامه ی ترازنامه صالحی 

یسازد جهت آموزش و راهنمایی شاغلین برای جهت گیری شغلی از دهه ی 08
ابزاری که شناخت بهتری از خود شخص را مهیا م 

معرفی شده است و تأثیرات روانشناختی مفیدی را برای کارکنان فرانسوی ایجاد کرده است ،درواقع فرد با مدیریت بهتر خود در مورد
یپردازد .در فرانسه این ابزار در یک
رویدادهای شخصی و شغلی به واسطه ی آموزش و یا جدای از آن ،به تصمیم گیری مصمم تر م 

تها یک
ربع قرن به منظور پاسخگویی به انتظارات دو قطب اصلی سازمان یعنی مدیران و کارمندان تکامل یافته است .ترازنامه صالحی 

برنامه تدوین شده رسمیو قانونی است ،که ابتدا در کشور فرانسه (قانون سی و یک دسامبر  )1991اجرا شد .این ترازنامه دردسترس

یگیرد .ترازنامه ی صالحیتها یک برنامه ی آموزشی
یشاغلین با سابقه بیش از پنج سال و افرادی که جویای کار هستند ،قرارم 
تمام 
– شغلی و حرفه ای است ،که امکان پیشرفت و تغییر را برای کارگران ایجاد میکند .در واقع ترازنامه صالحیتها زمانی استفاده

یکند ،تا به یک پروژه ی شخصی ،شغلی و یا
یشود ،که فرد نیازبه جمع بندی صالحیتهای شغلی و شخصی خود را احساس م 
م 

تهای شغلی و تمرکز برتصمیم گیری در مورد جایگیری جدید در سازمان و
آموزشی منجرشود .همچنین نیازمند گسترش شناخ 

یباشد ،تا بتواند با استفاده از ترازنامه ی صالحیتها مسیر آینده ی شغلی خود را همراه با مشاور طی کند .به این
مسئولیتهای شغلی م 

یتوانند جهت سازگاری با شغل یا تصمیم گیری در مورد جایگاههای پیش رو و یا تغییر شغل از ترازنا مه ی صال
ترتیب افراد م 

تها استفاده کنند( .لوموان)2 00 2،
حی 

یتوان گفت که این واژه در واقع از حقوق وارد اصطالحات مديريت منابع انساني شده است .کلود
در باب مفهوم صالحیتها م 

لوموان ( )7991يکي از محققان ترازنامه صالحيتها ،مفهوم صالحيت را جايگزين اصطالحاتي نظير استعداد ،توانا يي  ،ظرفيت و

قابليت نموده است .وی عالوه بر اصطالحات فوق ،واژههای ديگري نظير انگيزش ،بسيج نيروهاي درونی ،تعهد و روحيه همکاري را
تها جاي داده است .از ديدگاه لوبوترف ")2010(4صالحیت " به معنای دانش و توانا يي بسيج کردن مجموعه
نیز درمفهوم صالحي 

تهاي شغلي براي دستيابي به نتيجه مورد نظرو افزايش رضايتمندي
اي از منابع درون رواني شخص و محيط به منظور ،مديريت موقعي 

سازمان میباشد .بنابراین ترازنامه صالحیتها به شناخت صالحیتها به معنی ،دانش (که از طریق مدارک تحصیلی و اطالعات

-communication worker association
)-Le Boterf (2010

3
4

تها...
بررسی تأثیر اجرای ترازنامهی صالحی 

11

یپردازد ودر کنار آن
یتجربیات شغلی) دانش بودن (نگرش و رفتارهای فرد) م 
یشود ).دانش انجام دادن (یعنی تمام 
یکسب م 
عموم 
یکند.
تها و عوامل انگیزشی و بی تفاوتی ،عالیق ،باورها و نیروهای بازدارنده ی عمل را بررسی م 
یها ،مهار 
استعدادها ،توانای 

تها به تر تیب زیر است.
شرایط اجرای ترازنامه ی صالحی 

یگیرد ،در واقع ترازنامه صالحیتها یک تالش خودانگیخته ی شخصی به منظور بررسی مسیر
این برنامه کامال داوطلبانه صورت م 

یمراحل انفرادی ،شخصی و محرمانه بوده و به
یباشد .در این اقدام تمام 
شغلی است و متوجه انگیزهها ،انتظارات و اهداف شخص م 
یگردد (لوموان.)2 00 2،
شکل یک کارنامه فقط به خود شخص تحویل م 
طول زمان اجرای آن حداکثر  24ساعت در طول هشت هفته است.

بر روی دو نوع داوطلب (جویندگان کار و شاغلینی که با بیش از پنج سال سابقه شغلی ،حداقل یک سال در شغل فعلی خود فعالیت

یشود .این دوره به منظور آمادگی برای تغییراتی شامل افزایش اعتماد به نفس ،ایجاد یک تصویر مطلوب از خود و
دارند) انجام م 
یشود ،تا باعث ایمن شدن مسیر شغلی و ارتقای شغلی و افزایش قدرت
یهای افراد اجرا م 
همچنین شناخت جامعی نسبت به توانمند 
تصمیم گیری افراد به منظور ارتقا در شغل کنونی و یا تغییر شغل آنها گردد.

هزینههای مرتبط به افرادی که در جستجوی شغل هستند ،به عهده ی دولت و برای شاغلین به عهده ی سازمانهای مسئول میباشد.
یباشد( .لوموان)2 00 2،
ترازنامه ی صالحیتها شامل سه مرحله م 

 -1-5مرحله پذیرش وارائه اطالعات درباره روش اقدام
الف:محرمانه بودن ،اعتماد و اطمینان دادن

ب:تجزیه و تحلیل درخواست با مصاحبه شخصی

شها
ج :تعیین اهداف و رو 

 -2-5جمع آوری اطالعات درباره ی خود

الف :شناسایی منافع ،تواناییها ،صالحیتها

شهای انتخاب یا تبادل نظر بنا به پرسش
ب :رو 

 -3-5جمع بندی و تهیه و تدوین یک برنامه ی مشخص و دقیق

الف :دسترسی به اطالعات جمع آوری شده و بازتاب بر روی خود

ب :ارائه ی یک کارنامه ی نهایی از صالحیتهای افراد

ج :بازبینی و بررسی تصویب ترازنامه

تهای شغلی ،استفاده از نکات مثبت به عنوان ابزاری جهت
این مراحل امکان ارزیابی وجمع بندی روی شخص ،سازماندهی بهتراولوی 

یهای شغلی وآموزشی ،مدیریت بهترشخصی و منابع شغلی و دادن انگیزش مجدد به فرد با آگاهی از امکانات خود به منظور
رایزن 
تها به صورت جداگانه هم برای افراد و هم برای
بهبود یافتن در کار و انتخاب مسیر شغلی را موجب میشود.اجرای ترازنامه صالحی 

یدهد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سازمانها مفید میباشد .وبه عنوان راهبردی که دو سوی طیف سازمان را مد نظر قرارم 

یتوان به این نکات اشاره کرد که ،اوال این برنامه برای تمام کسانی که تمایل دارند به
ازفواید اجرای ترازنامه صالحیتها برای افراد م 

تحلیل استعدادها و صالحیتهای شغلی و شخصی و انگیزشی خود بپردازند امکان اداره ی منابع شخصی و انتخاب مسیر شغلی مناسب

را ایجاد میکند .ثانیا امکان استفاده از تجربیات خود برای ساخت مسیر شغلی و قبول نکات ضعف و قوت برای تصحیح یا تقویت

یشود .ثالثا به ایجاد نظم درونی و خود کارآمدی و ایجاد تعهد به اهدافی که همچنان مورد تایید اشخاص
عملکرد شخص را موجب م 
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یشود همچنین برای عملکردهای آتی مشارکت و پشتکار بیشتر افراد را جلب مینماید.و باالخره با نشان دادن سطوح
هستند منجر م 
واقعی عملکرد کارکنان هزینههای سازمانی را کاهش داده و با شناخت بهتر کارکنان (صالحیت ،توانایی ،قابلیت) جهت استفاده ی

آن به عنوان یک ابزار راهبردی برای آینده ی مدیریت منابع انسانی در ابعاد آموزشی یا استخدامهای درونی امکان کشف سطوح

واقعی عملکرد ،کم شدن اثر خطا در ارزیابیهای آینده ی سازمان و ایجاد ارتباط بهتر با باالدستان را ایجاد کرده و با آگاهی مدیران

از خواستههای پرسنل قبل از بروز بحران به پیشگیری از بروز خطراحتمالی برای سازمان میپردازد .همچنین امکان تحلیل
صالحیتهای فرد جهت بهبود مدیریت پیش بینی کننده و ردیابی کمبودها و نیازهای آینده را موجب میشود ،تا از آنها جهت جابه

تها ،درارائه
جایی و جایگزینی پرسنل استفاده شود .و نیز راهبردی اقتصادی ،با ارزش گذاشتن به منابع انسانی توسط شناخت صالحی 

یشود.این برنامه ،در کل تعهد پرسنل را افزایش داده و باعث اطالع از
ی تصویرسازمانی جهت رقابت با دیگر سازمانها محسوب م 

صالحیتهای اکتسابی آنها میشود تا بتوانند آینده ای با مسیر شغلی آشکار و ایمنی برای خود طرح ریزی کنند .بنابراین پروژه ی

یشود.
شغلی در اصل تبدیل به برهانی فردی جهت مشارکت م 

ترازنامه صالحیتها به عنوان ابزاری جهت مداخله در تحقیقات زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است مانند تحقیقات فریو 5و کریون

6

یکنند .گودرن ،7برنود 8و لوموان ( ) 2001
تها روی آموزش و انتخاب شغل اشاره م 
( )8991که به اثرات مثبت ترازنامه صالحی 

تهای روان شناختی در زمینه تحرک و انرژی ،عزت نفس ،خودشناسی و قابلیت تشکیل پروژه ی شخصی و شغلی را نیز از
پیشرف 
یدانند .در راستای تحقیقات کریون و فریو( )8991و لوموان ( )2 00 2ترازنامه ی صالحیتها باعث
تها م 
نتایج مثبت ترازنامه صالحی 

یشود .همچنین گودرون و برنود (  ) 2001به نقل از لوموان ( )2009نشان دادهاند که در یک
افزایش عزت نفس شرکت کنندگان م 

مطالعه ی آزمایشی ترازنامه ی صالحیتها باعث تقویت عزت نفس شرکت کنندگان شده است.این پژوهشگران در یک بررسی
طولی با  851آزمودنی و گروه کنترل که شامل  08نفر بوده است نشان داده اند که اثرات فردی ترازنامه بر خودشناسی ،عزت نفس و

تها بر استرس شغلی نشان داده است که افراد شرکت
خود توجهی کامال معنادار بوده است .نتایج حاصل از بررسی ترازنامه ی صالحی 

یکردند.که شامل دو روش هیجان مدار و مساله
تها از دو نوع سازش با مشکالت استفاده م 
کننده در برنامه ی ترازنامه ی صالحی 
مدار بوده است (لوموان.)2 00 2،

یتوان گفت ،این برنامه ابزاری است که
تها م 
همان طور که بیان شد ،باتوجه به ظرفیتهای باالی روانشناختی ترازنامه ی صالحی 

تهای شخصی و
یکند تا فرد بتواند راهبردهایی را به منظور تغییر فعالی 
امکان جمع بندی صالحیتها و استعدادهای شغلی را ایجاد م 
شغلی خود ارائه دهد و مسیر شغلی روشن تری را ترسیم نماید.

تها را در
لذا در پژوهش حاضر میکوشیم ،به این سوال پاسخ دهیم که ،آیا ممکن است مدل فرانسوی مرتبط با ترازنامه صالحی 

شرایط اقتصادی ،فرهنگی،اجتماعی ایران جای داد و به همان نتایج روانشناختی در ابعاد مدیریت استرس ،افزایش عزت نفس و
انگیزش دسترسی پیدا کرد؟

5

- Ferrieux
- Carayon
7
- Gaudron
8
- Bernaud
6

13

تها...
بررسی تأثیر اجرای ترازنامهی صالحی 

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون باگروه کنترل است .که در سه مرحله پیش آزمون ،مداخله،
تها بوده است طی ده ساعت در شش جلسه بر
پس آزمون اجرا گردید .کل مراحل مداخله که شامل سه مرحله ی ترازنامه ی صالحی 

روی کارگران خط مونتاز ایران خودرو اجرا شد.
جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری:

یدهند .نمونه موردمطالعه  26نفر
یکارگران مونتاژ خط یک کارخانه ایران خودرو تهران تشکیل م 
جامعه آماری این پژوهش را تمام 

بودهاند که به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (  32نفرگروه آزمایش و  30نفرگروه کنترل).

تها ،نتایج و اثرات و نحوه ی اجرای
نمونه ی مورد نظر به صورت داوطلبانه پس از جلسات اطالع رسانی در مورد ترازنامه ی صالحی 

آن ،داوطلب شدند.

یباشد.
دادههای مربوط به جداول  -1و -2شامل اطالعات جمعیت شناختی نمونه ی مورد مطالعه به شرح زیر م 
جدول  -1شاخصهای توصیفی واحدهای مورد پژوهش

گروهها

متغیر

آزمایش

میانگین

سن

31 /33

39 /3

سابقه ی شغلی

81 /01

61 /2

23 / 32

38 /3

سن
کنترل

انحراف معیار

سابقه ی شغلی

13 /3

27 /9

صهای توصیفی واحدهای مورد پژوهش برای سطح تحصیالت
جدول  – 2شاخ 
گروهها

سطح

آزمایش

دیپلم

کنترل

دیپلم

ابزار استفاده شده در پیش و پس آزمون:

فراوانی

فوق دیپلم

27

فوق دیپلم

29

5
1

فراوانی درصدی درصد فراوانی تراکمی
84 /4

15 /6

96 /7

3/3

84 /4

0 10

36 /7

3/3

برای اندازه گیری و سنجش متغیرهای روانشناختی از پرسشنامههای زیراستفاده شد:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت) 1976 ( 9

یباشد و  50سوال برای سنجش عزت نفس در چهار زمینه
این پرسشنامه دارای  58گویه بلی /خیراست که  8سوال آن دروغ سنج م 
(عزت نفس کلی62-سوال)( ،عزت نفس اجتماعی  8-سوال)(،عزت نفس خانوادگی 8-سوال)و (عزت نفس شغلی  8-سوال) تدوین

شده است.

برومند (  )0 138ضریب پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ  % 89گزارش کرده است .همچنین در پژوهش آقاداداشی ( ) 1384
ضریب پایایی آن  % 96گزارش شده است )برومند 0 138 ،؛ آقاداداشی.) 1384 ،

هم چنین ادموندسون و همکاران (10) 006 2ضریب همسانی درونی  % 86تا  % 90را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده

اند(برومند.)0 138 ،

- Cooper smith
- Edmondson , J.

9

10
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پرسشنامه انگیزش شغلی:

این پرسشنامه از آزمون برادلی رایت11اقتباس شده است و در تحقیقات شرکت نفت مورد استفاده قرار گرفته است اما در این پژوهش

در پیش آزمون (باآلفای کرونباخ  )%634و در پس آزمون (باآلفای کرونباخ  )% 504روایی و اعتبارآن ،به دلیل منطبق نبودن سواالت
با محیط کار تایید نگردید.

یباشد که به دو قسم به آنها پاسخ داده خواهد شد .قسمت اول  3سؤال شش جوابی از کامال موافقم تا
این پرسشنامه دارای  6سوال م 

کامال مخالفم است و دوم  3سؤال با طیف لیکرت پنج قسمتی است.
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو) 87 91( 12

این پرسشنامه برای اولین بار توسط اسیپو و همکاران ( ) 987 1مورد استفاده قرارگرفت و شامل شش مقیاس -1:بارکاری نقش-2،

یکفایتی نقش -3 ،دوگانگی نقش -4 ،محدوده نقش -5 ،مسئولیت و  -6محیط فیزیکی است .تعداد سواالت آن  60گویه با طیف
ب 
لیکرت پنج قسمتی است.

این پرسشنامه در داخل و خارج کشور به کرات توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن (باآلفای

کرونباخ  )% 89تأیید گردیده است (خاقانی زاده و همکاران.) 1386 ،
بررسی آماری دادههای پژوهش:

شهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و هم چنین از
برای تحلیل دادههای پژوهش از شاخصها و رو 

شهای آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAو تحلیل کوواریانس چند متغیری ()MANCOVA
رو 
استفاده شده و دادهها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss 16مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش:

یدهد.
تها برعزت نفس را نشان م 
جدول شماره ( )3جهت بررسی اثرگذاری ترازنامه صالحی 
جدول -3نتایج تحلیل کوواریانس عزت نفس ومؤلفههای آن
متغیرها

مجموع

عزت نفس کلی

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مجموع

سطح معناداری

ضریبF

212/99

1

212/99

19 / 45

P>0/10

71/ 69

P>0/10

عزت نفس خانوادگی

19 / 69

1

19 / 69

عزت نفس اجتماعی

13 / 13

1

13 / 13

43 /22

P>0/10

عزت نفس شغلی

22/ 43

1

22/ 43

21 / 87

P>0/10

عزت نفس کل

057/ 29

1

057/ 29

27 / 68

P>0/10

یباشد.
جدول -4نشان دهنده ی اثرگذاری ترازنامه صالحیتها برانگیزش م 
متغییرها

مجموع مجذورات

در جه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

ض ری ب F

سطح معناداری

پبش آزمون

0/80

1

0/80

0/ 006

P<0/ 05

پس آزمون

533/71

1

533/71

50 / 56

P>0/10

با توجه به اینکه آلفای کرونباخ پیش آزمون این آزمون 0/134و پس آزمون آن  0/ 504بوده (که از  0/7کمتر است) اعتبار آزمون رد

یباشد.
شده و متأسفانه میزانهای بدست آمده در تابلوی باال به دلیل کرونباخ ضعیف قابل استناد نم 

)-Test Bradley E. Wright (2004
- Osipow

11
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51

تها...
بررسی تأثیر اجرای ترازنامهی صالحی 

یتوانیم این پدیده را با عدم انطباق نمونه ی پژوهشی با سؤاالت (مانند :دوست دارم زود تر از موقع کارم را شروع کنم یا برای به
م 
یدهند ،کار نمیکنم ).و
اتمام رساندن آن تا دیر وقت سر کار بمانم  -احتماال به اندازه ی افراد دیگری که کار مشابهی با من انجام م 

پایین بودن تعداد آنها تبیین کنیم.

اما دادههای مربوط به پیش آزمون و پس آزمون در باب استرس جدول زیر را به نمایش گذاشته است.
جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس استرس شغلی ومؤلفههای آن

متغیرها

مجموع

مجذورات

درجه

آزادی

میانگین

مجموع

مجذورات

ضریبF

سطح معناداری

بارکاری نقش

51 / 51

1

51 / 51

2/ 04

P<0/ 05

بی کفایتی نقش

2 61 / 07

1

2 61 / 07

71/ 47

P>0/10

دوگانگی نقش

395/ 77

1

395/ 77

21 / 14

P>0/10

768 /62

1

768 /62

33/ 93

P>0/10

288 / 76

1

288 / 76

01/ 98

P>0/10

693/33

1

693/33

21 / 49

P>0/10

013 19 / 92

1

013 19 / 92

37 / 56

P>0/10

محدوده نقش
مسئولیت محیط فیزیکی
استرس شغلی
کل

آزمون استفاده شده جهت پیش آزمون و پس آزمون برای اندازه گیری میزان استرس کامال با کار پژوهشی همخوانی داشته است .چرا

یشود.
که در دادههای بدست آمده توسط این آزمون در میزان بارکاری هیچ تغییری مشاهده نم 

یشود هیچگونه دخالتی ندارد ،که
تهای مدیران سازمانی تبیین م 
تها در میزان بارکاری که توسط سیاس 
درواقع ترازنامه ی صالحی 
توسط این دادهها کامال نمایان شده است.
نتیجهگیری

اخیرا در فرانسه همراهی کارگران در محیط کاری در اشکال متفاوتی رشد وتوسعه یافته است .این اشکال به صورت ترازنامه

صالحیتها ،کوچینگ ،13اعتبار بخشیدن به تجربیات به دست آمده 14در کار و همراهی کردن کارگران در شرایط سخت
یشود.
شدید و خشونت در محیط کارنمایان م 

بهای متفاوتی به منظور شناسایی مسائل ،روشها ،ابزارها و ...در راستای حمایت از کارگران منتشر شده است،
هم زمان مقاالت و کتا 

تا به مدیریت بهتری در مسیرهای شغلی (چه در کارمندان و چه در افراد جویای کار) منجر شود.

یمشکالت سازمان نبوده بلکه بالعکس
واضح است که ما در این پژوهش به دنبال استفاده از یک چوب جادویی برای از بین بردن تمام 

تها دارد ،قرار داده ایم ،تا کارگران بتوانند منابع خود را به
یکه سعی در معرفی پتانسیل اثرات ترازنامه صالحی 
خود را در معرض اقدام 

منظور انتخاب راهبردی جهت سازگاری اداره کنند.

یدهد قبل از مداخله آموزشی در میانگین نمرات انگیزش ،استرس شغلی و عزت نفس و مؤلفههای آنان
یافتههای این مطالعه نشان م 
بین گروههای آزمایش و کنترل اختالف معناداری وجود ندارد .ولی بعد از مداخله ی ترازنامه صالحیتها بین گروههای آزمایش و

یتواند به علت شرکت کارگران در این برنامه باشد.
کنترل در کلیه متغیرهای ذکر شده اختالف معناداری وجود دارد که م 

تها باعث ایجاد انگیزش شغلی در افراد میشود و افزایش
بنابر یافتههای برنود ،گودرن و لوموان ( )7991برنامه ترازنامه صالحی 
انگیزش شغلی با عملکرد شغلی اثربخش ،خشنودی شغلی و روابط بهتر رابطه معناداری دارد (دسی و رایان .) 2000 ،15فریو و
-Coaching
)-Validation des Acquis de l'Expérience (VAE
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یکنند .همچنین نتایج حاکی از تحقیقات
تها روی آموزش و انتخاب شغل تاکید م 
کریون( )8991به اثرات مثبت تراز نامه صالحی 
دیگری تأثیر معنادار ترازنامهی صالحیتها بر کاهش استرس شغلی و افزایش عزت نفس کلی کارگران (لوموان )2 00 2 ،را نوید

یدهد.
م 

یشویم که این پژوهش در جامعه ای انجام شده است ،که ترازنامه ی صالحیتها هرگز در آن اجرا نشده
همچنین یادآور این نکته م 

یتوانیم از این تحقیق به
بود .بنابراین شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی سازمانی آن با مدل فرانسوی متفاوت بود .به این ترتیب ما م 

تها به عنوان بخشی از
عنوان تحقیقی پیشگام در این عرصه یادآور شویم .عالوه بر این الزم به تذکر است که ترازنامه صالحی 

یشود ،انجام شده است.
سیاستهای آموزشی در شرایطی که به صورت قانونی در کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده و حمایت م 
تها در کشور ایران آن را اجرا کنیم.
اما ما در این پژوهش توانستیم با وجود عدم این حمای 

یتوانیم از آن در ساختارهای سازمانی متفاوت
با توجه به موارد ذکر شده ما به یافتههای این تحقیق توجه ویژه ای داریم ،چرا که م 

تها بر عوامل روانشناختی افراد
کشوری استفاده ی بهینه نماییم .در واقع هدف ما از این پژوهش ارزیابی اثرگذاری ترازنامه صالحی 

شاغل بود ،که در خط یک مونتاژ ایران خودرو با ارائه ی یک تصویر روشن تر از خود با شناسایی صالحیتهای افراد به منظور

مدیریت منابع شخصی انجام گرفت ،تا به راهبردی جهت سازگاری با شغل دستیابند.

با وجود اینکه در زمینه ی شرایط اجرایی آن اعتبار بخشی به تجربیات کاری و آموزش در مسیر شغلی پیش بینی نشده بود ،و ارتقای

یگرفت ،نتایج حاصله از این تحقیق که به صورت آزمایشی در پیش آزمون و پس آزمون گروههای
شغلی بسیار آهسته صورت م 

کنترل و آزمایش انجام شده است ،به نتایج واضحی انجامید.

در بعد عزت نفس نتایج حاصله از ترازنامه ی صالحیتها بیانگر این نکته است که در پیش آزمون و پس آزمون در نمرات گروه
تها در کارگران گروه
آزمایش افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داده شده است .بنابراین روشن است که ترازنامه صالحی 

آزمایش موجب شده است تصویر مثبتی از خود داشته باشند و با اعتماد به نفس باالتر احساس کنند توانایی بیشتری در مقابله با

مشکالت کاری دارند .در حالی که در گروه کنترل هیچگونه تغییری رخ نداده است و این تحقیق بر تحقیقات محققانی مانند فریو و

کریون ( )8991در مطالعه ی اثرات ترازنامه ی صالحیتها صحه گذاشت.

یکند ولی به
همچنین در حیطه ی انگیزش تفاوت در میانگین دادهها در پیش آزمون و پس آزمون افزایش نیروی انگیزشی را بیان م 

یتوان با پایدار ماندن کارگران در اجرای این برنامه عمق انگیزش
دلیل اعتبار ضعیف آزمون ،دادههای استواری در دست نیست .اما م 

موجود را دریافت و در واقع بیان کرد که ،این افراد به واسطه ی انگیزههای موجود در انتظار پیامد ،به خود  -کارآمدی دست یافته اند
تها دست یابند.
و توانسته اند پروژههای جدید شغلی و شخصی را ایجاد کرده و به نتایج رضایت بخش ،حاصله از ترازنامه صالحی 

یکنند ،که در گروه آزمایش نسبت به گروه
یهای بدست آمده توسط پیش آزمون و پس آزمون دادهها آشکار م 
همچنین در ارزیاب 

تها موجب شده است تا کارگران بتوانند
کنترل کاهش معناداری در سطح استرس ابراز شده وجود دارد .در واقع ،ترازنامه صالحی 
تها باعث
استرس شغلی خود را در طول زمان مدیریت کرده و اثرات نا مطلوب آن را کنترل نمایند .در نهایت ترازنامه ی صالحی 

یدهد .این روند به ایجاد "دانش تبدیل"
تهای جدیدی سوق م 
یشود که دانش شخصی فرد را به سمت شناخ 
تغییراتی در کارگران م 
شها همان صالحیتهایی هستند که در این
یانجامد.در واقع مجموعه ی این دان 
شهای شخصی فرد است) م 
(که نشأت گرفته از دان 

15
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یهای خود اعتماد به نفس بیشتری کسب کرده
برنامه بر سازگاری فرد با محیط کاری اثر میگذارند .این چنین افراد با شناخت توانای 
یکند.
واین موارد در رضایت و بهزیستی شغلی آنها نقش بزرگی ایفا م 

الزم به ذکر است ،همانگونه که یافتههای این پژوهش اثبات کرده است ،ترازنامه صالحیتها منجر به اثرگذاری در ابعاد روانشناختی

یشود ،که در مدل اصلی قابل مشاهده بوده است .بنابراین ما در این پژوهش با بکارگیری ابزاری شناختی به منظور استفاده
مختلف م 
یشود به تایید یافتههای قبلی پرداختیم.حال
تها در پست شغلی مورد نظر ،که طبق یک کارنامه ی نهایی خالصه م 
ی بهینه از صالحی 

یتوانیم با استفاده از نتایج این پژوهش بیان کنیم که ،ترازنامه صالحیتها در ایران همانند کشور فرانسه با توجه به تفاوتهایی که در
م 
یتوان از آن در سطوح دیگر نیز استفاده کرد.
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارد ،قابل اجرا است و م 

با توجه به دادههای امیدوار کننده ی بدست آمده از این پژوهش امید است بتوان جهت اجرای آن در سراسر کشور آن را به عنوان
واحد درسی در دانشگاهها تدریس کرده و امکان اجرای آن را برای مدیران نیز فراهم آوریم.همچنین با توجه به اینکه در زمینه ی

شرایط اجرایی آن اعتبار بخشی به تجربیات کاری و آموزش در مسیر شغلی پیش بینی نشده بود ،و ارتقای شغلی بسیار آهسته صورت

تهای زندگی) انجام شد که امیدواریم مشکالت کاری
یهای قبلی جهت اجرای کارگاههای آموزشی (مهار 
یگرفت رایزن 
م 
شهای جدید
شهای شخصی آنها در شرایط عدم اجرای پژوه 
کارگران نیز به نحوی با اجرای برنامههای جدید رفع شود .تا به پژوه 
شغلی پاسخ داده شود.

تهای آموخته شده
یکند ،تا از گامهای گذشته ی خود آگاه شود و برای بازبینی مهار 
ترازنامه صالحیتها قدرتی برای فرد ایجاد م 

اش جهت جایگیری و یا تغییرات شغلی در مسیر جریانهای رشد شغلی اقدام نماید و بتواند آینده ای بهتر و روشن تر را با آرامش

خاطر ترسیم کند.

یدهیم.
در پایان بنابر تأثیرات روانشناختی مثبت اثبات شده در این پژوهش ،موفقیت اجرای این برنامه را نوید م 

سپاسگزاری

یگردد.
از گروه صنعتی ایران خودرو تشکر م 
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