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Abstract
Objective: The main objective of this article was to
study relationship between achievement need (and
its components) and social factors with job
involvement of women teachers. Method: Upon
correlational studies and administrating achievement
need and job involvement questionnaires on 103
women teachers were collected data. Result: In
general, the stepwise regression analysis showed
that with using achievement need (perseverance)
and social factors(marriage status and education)
can predicting job involvement.
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مقدمه

طي دهههاي اخير ،پژوهشگران حوزه روان شناسي صنعتي و سازماني و مديريت آگاهي فزاينده اي درباره وجود تفاوتهاي در رشد
نگرشهاي كاركنان درباره كار و رفتارهاي مرتبط با اين نگرش كسب كرده اند .درگيري شغلي يكي از نگرشهاي مرتبط با كار

است كه به عنوان يك واكنش روان شناختي فرد به كار و مسئوليت مرتبط با آن تعريف شده است .گورين ،3وروف ،4و فلد) 1960 ( 5

شهاي
تحت تأثير نظريههاي انگيزشي عمده (نظير ،هرزبرگ ،6ماسنر ،7و اسنايدرمن 1959 ،8؛ مزلو ) 1954 ،9درگيري شخصي در نق 

شغلي را به عنوان «سطحي از تالش فرد براي ابراز و شكوفا كردن خود در كار تعريف كرده اند» (ص .)2 16 .اين مؤلفان به منظور

اندازه گيري سطح درگيري شغلي افراد از آنان مي خواستند عوامل دروني و بيروني مؤثر بر رضايت يا نارضايتي از شغلشان را انتخاب
و توصيف كنند .عوامل بيروني شامل شرايط فيزيكي يا ساختار مربوط به شغل ،محيط ،يا سازمان بود؛ و عوامل دروني هم مفاهيم

روان شناختي نظير احساس رشد ،پيشرفت ،و عزت نفس را در بر داشت .آنان يافتند كه كاركنان داراي درگيري شغلي باال بيشتر به

مادههاي مرتبط با عوامل دروني پاسخ مي دادند .در عين حال ،كاركناني كه مادههاي مربوط به عوامل بيروني را انتخاب مي كردند
درگيري شغلي پا يي ني نشان مي دادند.

كانونگو(  ) 1979براي مطالعه درگيري شغلي استفاده از چ كي ه ار يشزيگنا بوچرا

.دنك يم داهنشيپ

بوچراهچ نيا ساسا رب

        

انگيزشي ،كانونگو 10درگيري شغلي را به عنوان «يك حالت شناختي تعميم يافته از هويت روان شناختي مرتبط با كار ،تا جايي كه به

عنوان عامل اصلي و بالقوه ارضاء نيازها و انتظارات» در نظر گرفته مي شود ،تعريف مي كند .به سخن ديگر ،ابعا نش د ا و يتخ

يفطاع    

درگيري در اين تعريف كنار گذاشته مي شوند .رويكرد كانونگو در خصوص درگيري شغلي بر عامل هويت روان شناختي تأ يك د مي

كند و مي كوشد از لحاظ مفهومي به آن روشني و وضوح بخشيده و سوگيريهاي فرهنگي م ينورد لماوع و سفن تزع اب طبتر       
انگيزشي را حذف كند .عالوه بر اين ،كانونگو( )2891 bمعتقد است كه درگيري شغلي بايد مستقيمًاًا بر حسب شناخت و ادراك ف در

درباره هويت يابي وي با كار ،يعني هويتي كه هم به نيازهاي مهم و هم ادراك فرد درباره توان برآورده شدن اين نيازه هها توس راك ط   
بستگي دارد ،اندازه گيري شود .وروم 2 196 ( 11نقل از ميرهاشمي ) 1386 ،با بيان اين نكته كه عزت نفس افرادي نورد لماوع رب هك    

شغل تأ يك د كرده و در نتيجه از درگيري شغلي بااليي نيز برخوردارند تحت تأثير ادراكشان از عملكرد خود ق موهفم ،دنريگ يم رار     

درگيري شغلي را گسترش داد .وي بر اين باور بود كه عزت نفس اين قبيل افراد مستقيمًاًا با فرايند ارزيابي س طابترا ناشدركلمع حط    
دارد .پيش بيني وروم اين بود كه افرادي كه تحت تأثير عوامل دروني شغلي قرار دارند در مقايسه با افرادي كه بر عوامل بيروني ش لغ

تأ يك د مي كنند انگيزه باالتري براي عملكرد اثربخش تر نشان مي دهند ،زيرا پسخوراند حاصل از عملكرد مثبت خ دنپ دو ا انآ هر ن ار 
تقويت مي كند .وروم يافت كه افرادي لغش ينورد لماوع رب هك

هجوت

دنراد من ر  ار يرتالاب ه ا پرس ز ر د دوخ تس ر صوصخ        

عملكردشان دريافت مي كنند .االنكوماران )4002(12معتقد است كه درگيري شغلي به عنوان يك نگ شر

     

  

ش لغ ييي ،يك ياهريغتم زا ي   

مهم در افزايش اثربخشي سازمان به شمار مي آيد .با افزايش سطح درگيري شغلي كاركنان ،اثربخشي آن نيز افزايش خواهد يافت .به
3
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منظور افزايش سطح درگيري شغلي بايد در مورد تع نك نيي ند هه هههها اي آن نگا يارگ عقاو يه ا ج همه و هن ان بببب ب ببببببه داش و ميشاب هت

نايم رد    
   

ديدگاههاي مختلف در مورد درگيري شغلي ،واقع گرايانه ترين ديدگاه آن است كه ا ياضف و تيصخش زا تسا يعبات موهفم ني

سازماني.

اتكينسون 13و ليتوين، 1960 ( 14نقل از ليتينگر )2891 ،15درگيري شغلي را به انگيزه پيشرفت ارتباط دادند .آنان كاركنان داراي

درگيري شغلي باال را به عنوان افرادي هدف مدار توصيف كردند ،حال آن كه كاركنان با سطح درگيري شغلي پا يي ن افرادي با

ويژگي ترس شديد از شكست هستند .اتكينسون و ليتوين اظهار مي دارند كه اين ديدگاه نظري تلويحًاًا به اين معني است كه درگيري

شغلي يك ويژگي نسبتًاًا ثابتي است كه تحت تأثير وضعيت موجود در محيط كار قرار نمي گيرد .اين نظريه اذعان مي دارد كه

درگيري ممكن است از پسخوراند مرتبط با عملكرد تأثير بپذيرد ،اما در عين حال بر نقش زمينهها و استعدادهاي فردي (نظير انگيزش

پيشرفت) كه تحت تأثير محيط واقعي يا مداخله اي صورت گرفته در شغل قرار نمي گيرند ،تأ يك د مي ورزد .لودال ) 1964 ( 16اصو ًالًال

درگيري شغلي را به عنوان سطح دلبستگي روان شناختي به كار و اهميت آن در تصوير خود تعريف مي كند .برداشت لودال بعدًاًا به
صورت زير گسترش يافت :ميزان ادراك شخص از عملكرد خود كه بر عزت نفس او اثر مي گذارد  .لودال بر اين باور بود كه تأثير

عمده اين نگرش عبارت است از جهت گيري ارزشي نسبت به كار كه در آغاز فرايند اجتماعي شدن فرد آموخته مي شود .وي اظهار
شهاي كاري معين به عنوان
داشت كه اين جهت گيري در اثر يادگيري و تجربه شكل مي گيرد .و اگرچه ،اين نگرش مي تواند بر ارز 
شكل دهنده يك جهت گيري كه احتما ًالًال در برابر تغ يي رات در شغل يا سازمانها مقاوم اند ،تأثير بگذارد ،نفوذ بالقوه مداخلههاي
اساسي يا عمده از سوي محيط دروني يا بيروني كار را ناديده نمي گيرد.

از مباحث مورد عالقه روان شناسان ،خصوصًاًا روان شناسان شخصیت ،تربیت ییی و صنعتي/سا نامز ي ي
ي مبح فرشیپ شزیگنا ث تتت تتتت 17اس .ت
انگیزش پیشرفت در ردیف انگیزههای اجتماعی قرار دارد .انگیزش پیشرفت نشان دهنده میل و عالقه فرد نسبت به انجا و راک کی م

سامان دادن محیط کار پر ثمر ،فائق آمدن بر موانع ،افزایش میزان کار ،رقابت در انجام کار بیشتر و بهترو پیشی جستن نسبت به دیگران
است .و این نیاز میل به انجام کاری است بهتر و کارآمدتر از آنچه که قب ًالًال انجام ش حم( تسا هد م هداز ید      .) 1377 ،ب کم داقتعا ه    

کللند انگیزه پیشرفت و قدرت ،عوامل مثبتی هستند که موجب عملکرد بهتر شده در حالی که انگیزه تعلق منف و تسا ی

کلمع رد ررر ررررد

یآورد .به عبارت ديگر ،کسانی که از انگیزه پیشرفت باالیی برخوردارند ،این انگیزه از کا رثاتم هورگ اب ندرک ر      
اختالل به وجود م 

یشوند بلکه از کار کردن برای خود تأثیر م یییپذیرن دوخ ار دوخ تشونرس دنلیام اهنآ.د ننک لرتنک ددددددد دددددددد و ب بایشزرا ساسا ر ی ییییییها ا
نم 

یهای مستقل داشته باشند .کوللل )5002(18ی زا سرت لیالد زا یک
وتجربههای خود و نه بر اساس عقاید دیگران ،داور 

ر تیقفوم ا زا    

یداند .می سی نا )3002( 19معتقد است ت ،زا تسا ترابع تیقفوم زا سر
دست دادن دوستان و پیدا کردن دشمنان در اثر موفقیت م 
ترس از تخریب شخصیت در صورت انجام کار در هر زمان  .اف الاب تفرشیپ هزیگنا زا هک یدار

ب لیامت دنرادروخر هرابرد دنراد

   

       

تواناییهایشان بسیار واقع گرا باشند و به دیگر افراد اجازه ندهند مانع دستیابی آنها به هدفهایشان شود ولی افراد با انگیزه پیشرفت پائین
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س،20
خود پنداره آنها به تعریف خارج وابسته است و نیاز دارند که مراحل صحیح انجام کار را دیگران برایشان مشخص کنند( ب کور س س

.)5002

کارایی سازمان هم به منابع غیر انسانی و هم به عوامل انسانی وابسته است ،اما مرکز ثقل همه چی مزاس ره رد ز ا  ن انسان ا لغش .تس

    

مدیریت ،تشخیص نیازهای کارکنان و فعال کردن این نیازها در جهت انجا سا راک م تتت تتتت و ی  نیا زا یک ن نک نییعت یاهزای ن راتفر هد       
انسانی ،نیاز به موفقیت یا انگیزه پیشرفت است (محمدی زاده .) 1377 ،افراد داراي انگيزه پيشرفت باال در سا امز نننها ای خ ساسحا دو   

یدهند بلكه کار را با کیفیت بهتر و بیشتر ب ببه انجام م یییرسانن فده ،د   
یکنند و کارشان را فقط برای رفع تکلیف انجام نم 
مسئ و لی ت م 

ینمایند .آنان عالقمند ب نتسه یرترب رطاخ هب یرترب ه دددددد ددددددد ن رطاخب ه   
یکنند و رفتار خود را در جهت اهداف فعال و هدایت م 
تعیین م 
پاداشی که به دنبال دارد .به اعتقاد مارنات ) 1379 ( 21افراد با انگیزه پیشرفت پائین به سبب بی اعتمادی و وابستگی به ساختار خا ،یجر

سطح متوسطی از اضطراب ،افسردگی و تردید درباره خود را تجربه میکنند و از آنجا که ی یک از متغیرهای ویژه اض زا سرت ،بارط   

موفقیت است که به منزله یک مانع رشد و ترقی فردی باعث میشود ،اف اشن یارب شالت رد دار ن د  ا گتسیاش ند ی ییییییییییها ای خ هزیگنا دو   

کمتری داشته باشند.

یگذارند .افراد دارای نیاز به تعلق باال،
به عقيده مک کللند ) 1968 ( 22سه انگیزه موفقیت ،قدرت و تعلق بر رفتار در محل کار تاثیر م 

یکنند ،آنها برای خواست دیگران،
خواهان گرفتن قوت قلب و حمایت دیگران بوده و به طور معمول به احساسات دیگران توجه م 

یزنند و میل دارند شغلهایی را بپذیرند که نیاز به
بخصوص اگر از طرف کسانی باشد که مورد احترام آنها قرار دارند دست به عمل م 

یداند ،او سه
تماسهای شخصی زیادی داشته باشد .این در حالی است که بروکس( )5002تعلق را ی یک از دالیل ترس از موفقیت م 

یگوید برای بع یض
دلیل اصلی ترس از موفقیت را انتظارات بیش از حد ،تصویر شخصی ثابت و پرهیز از رانده شدگی میداند و م 

مهم است که به وسیله دیگران طرد شوند در همین رابطه مارانو )4002( 23نیز اظهار داشته است که ترسهایی که به موفقیت نسبت داده

یآید ،این است که موفقیت باعث
یزنند ،ی یک از این موضوعات محوری که از تغییر به وجود م 
یشوند حول چند محور دور م 
م 
یشود.
تنهایی م 

آرايي ) 1994 ( 24گزارش مي كند كه زنان شغل معلمي را به اين دليل انتخاب مي كنند كه با مقت يض ات خانواده و زندگي خانوادگي

آنان هماهنگ است .شان )3891( 25در اين خصوص بر اين عقيده است كه زنان شاغل در حوزههاي كاري زنانه ممكن است پيشرفت
شهاي
آهسته تر از لحاظ سمت را ترجيح دهند ،زيرا آنان احساس مي كنند كه اين انتخاب به آنان اين توانايي را مي دهد كه با نق 

مختلف در زندگي شان به خوبي كنار آيند .عالوه بر اين ،با توجه به ارتباط بين نياز پيشرفت و درگيري شغلي ،ماتينا هورنر، 973 1( 26

نقل از شولتز و شولتز ) 1379 / 1998 ،اظهار مي دارد كه زنان براي دستيابي به موفقيت برانگيخته مي شوند ،ولي از موفقيت مي ترسند.
به نظر وي موفقيت در دنياي رقابتي يچ زي است كه خيلي از زنان از آن اجتناب مي كنند ،زيرا اين پديده به طور سنتي ويژگي غير

زنانه به حساب مي آيد .يك ن

27

و رينولدز )2002( 28معتقدند كه آن دسته از مديران زن كه همراه با مسئوليتهاي شغلي،
20

-Brooks, T.
-Marnath
22
-McClelland, D.
23
-Marano, H.
24
-Aryee , S.
25
- Shan, M. H.
26
- Mattina Horner
27
- Keene, J.
28
- Reynolds, J.
21

37

ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعي ...

تهاي خانوادگي را نيز به عهده دارند در موقعيت دشواري قرار دارند ،زيرا مقت يض ات خانوادگي ممكن است با كار آنان
مسئ و لي 

تداخل ايجاد كند و احتما ًالًال نتوانند به طور تمام وقت به كار مشغول باشند و وظايف كاري خارج از ساعات كاري را بپذيرند .در
نتيجه ،ممكن است در مقايسه با مردان از لحاظ درگيري شغلي در حد پا يي ن تري ارزيابي شوند .نيجه مطالعه آرايي (  ) 1994روي 217

معلم زن و مرد سنگاپوري معلوم كرد كه به طور كلي ،متغيرهاي شخصي -رواني و شرايط شغل تع يي ن كنندههاي اصلي درگيري
شغلي اند .طبق اين مطالعه متغيرهاي جمعيتي و خانوادگي كمترين نقش را در پيش بيني درگيري شغلي دارند .از سوي ديگر،

شهاي شغلي ،نياز پيشرفت ،و
يهاي شخصيتي و شرايط شغلي باالترين اثر را نشان دادند .در بين متغيرهاي اخير ،برجستگي نق 
ويژگ 

رضايت شغلي پيش بيني كنندههاي معني دار درگيري شغلي در هر دو جنس بودند .در خصوص نياز پيشرفت ،كاسنر )1891( 29نشان
داد كه بين نياز پيشرفت و درگيري شغلي همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد .عالوه بر اين،هالنبك ،30كونولي

31

و

رابينوويتز )2891(32نيز يادآور مي شوند كه نياز به پيشرفت نقشي مثبت در سطح درگيري شغلي دارد .در يك مطالعه مفصل(

ميرهاشمي ) 1386 ،شواهد جمع آوري شده در مورد توان پيش بيني درگيري شغلي اعضاي هيات علمي بر اساس ادراك آنان از

عوامل محيط كار نشان داد كه مدل رگرسيون به دست آمده مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .هر چند مدل به دست آمده معلوم

ساخت كه از بين  11متغير مرتبط با محيط كار تنها دو متغير هويت تكليف و سبك نظارتي ( مالحظه مدار ) به طور مستقيم و غير

مستقيم ( بر اساس تحليل مسير ) به عنوان پيش بيني كنندههاي اصلي سطح درگيري شغلي اعضاي هيات علمي مشخص شده اند.

عالوه براین ،میرهاشمی(  ) 1387نشان داد که اعضای هیات علمی مرد در مقایسه با زنان عضو هیات علمی درگیری شغلی باالتری را
یکنند .همچنین ،مطالعه اخیر نشان داد که همراه با افزایش سابقه کار ،و ارتقا مرتبه علمی استادان دانشگاه ،درگیری شغلی
تجربه م 
ییابد.
آنان نیز افزایش م 

پليك ) 1977 ( 33پيشنهاد كرده است كه مرزهاي بين كار و خانواده به راحتي براي مردان و زنان نفوذ پذيرند .او بر اين باور است كه

مردان بيشتر از زنان مقت يض ات شغلي را به محيط خانواده مي برند تا برعكس ،حال آنكه زنان به خود اجازه مي دهند مقتضيات زندگي

خانوادگي را وارد محيط كار نمايند .بنابراين ،متغيرهاي خارج از محيط كار مي توانند به درگيري شغلي زنان بيشتر از مردان اثر
بگذارند .همچنين مقت يض ات والديني با تعداد و سن فرزندان اثر معني در درگيري شغلي زنان دارد اما در مورد مردان اين طور نيست

(كاسمير .)6891 ،دان ، 1995 ( 34نقل از مودراك )4002 ،35طي مطالعه اي نشان مي دهد كه بروز وقفه در كار (مث ًالًال در نتيجه مرخصي

زايمان) ممكن است به كاهش عزت نفس زنان منجر شود .توجيه احتمالي اين واقعيت اين است كه كارفرمايان اغلب تمايلي به جذب

مجدد كاركنان پس از تجربه يك وقفه زماني ندارند ،حتي اگر اين كاركنان سالهاي بسياري را در سازمان خود كار كرده باشند.در

یک مطالعه دیگر(ثورن ) 1995 ،36در مورد گروهی از زنان آمریکای التین با استفاده از مقیاس ترس از موفقیت و یک برنامه مصاحبه
برای سنجش انگیزش پیشرفت مهمترین یافته این بود که زنان دارای انگیزش پیشرفت باال در انجام تکالیف و وظایف خود سختکوش

باالیی را نشان میدادند.
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شهاي
مودراك ( )4002در يك مطالعه به بررسي رابطه درگيري شغلي با ويژگيهاي شخصيت وسواس فكري  -عملي و گراي 
رفتاري اعتياد به كار نشان داد كه درگيري شغلي با صفت استمرار 37وسواس فكري -عملي همبستگي مثبت و قوي دارد .بنابراين،

كاركنان با درگيري شغلي باال به آساني دست از كار نمي كشند ،ممكن است نوعي تعهد اخالقي به درگير شدن در شغل شان داشته

باشند ،و ترجيح مي دهند كه كارها به شيوه اي كه خودشان مي خواهند انجام گيرد .در عين حال ،كاركنان داراي درگيري شغلي باال

ممكن است به دريافت كمك از ديگران در انجام دادن كار تمايل داشته باشند ،اگرچه چنين «كمكي» ممكن است تالشي براي در
دست گرفتن و كنترل كار ديگران باشد؛ يعني وارسي كردن دقت آن ،سر و سامان دادن به «مسايل»  ،و بر عهده گرفتن مسئوليت كار

ديگران.

شها ،در يك مطالعه جالب ،بوزيونلوس )4002( 38با بررسي رابطه بين صفات شخصيتي (پنج عامل بزرگ )39و
در ادامه پژوه 

درگيري شغلي نشان مي دهد كه بين صفت موافقت 40و درگيري شغلي همبستگي منفي و معني دار وجود دارد .استیرز (  ) 1975با

مطالعه اثرات نیاز به پیشرفت بر عملکرد شغلی و نگرش شغلی روی  33 1مدیر زن نشان داد که بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی

کارکنان دارای نیاز به پیشرفت باال همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد در حالی که این یافته در مورد کارکنان دارای نیاز پیشرفت
کها و معلمان) با انگیزش درونی پیشرفت رابطه
پایین صادق نبود .هندریکس گرین ) 1995 ( 41نشان داد که نوع شغل (کارمندان بان 

معنی دار ندارد .با اینحال ،جنسیت و پایگاه شغلی رابطه با معنی داری با انگیزش پیشرفت داشتند .شواهد مربوط به رابطه بين سطح
تحصيالت و درگيري شغلي كاركنان حاكي از وجود همبستگي مثبت و در عين حال منفي بين اين دو متغير است (رابينوويتز،42

1891؛ سيكاران 43و ماودي1891 ،44؛ مارشال ، 45السك 46و مانكريف)4002 ،47

پژوهشها نشان مي دهند كه مسئوليتهاي خانوادگي زنان مي تواند باع د راك يرابنارگ ث ر  .دوش نانآ ا دمايپ ني ،دوخ هبون هب     

     

برتجربيات كاري زنان و كاهش توان پيشرفت در كار آنان اثر بگذارد .درعين حال ،مش رب هب طوبرم تالك نامزمه نتفرگ هدهع        

مسئوليتهاي خانواده و كار مي تواند موجب شود تا مديران زن ،مجرد و بدون فرزند باقي بمانند ،ز دادعت ،تروص نيا ريغ رد اري      

ن 50و فيشررر.)2002،51
شها محدود مي شود (داويدسوننن 48و كوووپر2 199 ،49؛ ويانن ن
نقشهاي اجتماعي و ميزان تعارضهاي مرتبط با نق 

سرانجام ،با وجود پيشرفتهايي كه حاصل كا رگن مه زونه ،تسا هدوب نانز ر ششششششش ششششششششها اي منف م دروم رد يبلاق و ي د و نانز تيري    

تبعيضهاي غيرمستقيم عليه زنان از جمله برنامه ريزي كاري انعطاف ناپذير ،تبعيض در استخدام ،ارتقاء نظامهاي ارزشيابي در بس يراي

از فرهنگها ديده مي شود ( يچ نگ  -يي م 52و هريس باند2002 ،53؛ مصطفي .)3002 ،با اين اوصاف ،تصور وجود درگيري شغلي باال
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در زنان غيرممكن يا حداقل دشوار است .ضرورت كار كردن براي انسان نه فقط به عنوان عامل ارضاء كننده نيازهاي مادي يا زيستي ،
بلكه به عنوان تامين كننده نيازهاي اجتماعي و رواني مطرح است .در نتيجه روشن است كه آگا رش زا يه ا و طي

يارب بسانم مزاول      

انجام كار مي تواند در افزايش بازده كار و ايجاد رضايت و افزايش سطوح متغيرهايي مه اك رد يلغش يريگرد ريظن م ر نك ا  ن ن شق

    

مهمي ايفاء كند .از اين رو  ،بررسي اين جنبهها و ابعاد محيط كار و يافتههاي حاصل از آن در برنامه ريزي  ،تع يي ن و اصالح راهبردها
براي افزايش كارايي و بهره وري كاركنان سازمانهاي مختلف بسيار سودمند است .سرانجام ،با توجه به ماهيت سا وتحم و يراتخ ا یی   

نهاد آموزش و پرورش و چشم انداز آن و همچنين اهميت معلمان زن و نقش انكار ناپذير آنا  هعسوت رد ن همه نينچ ،روشك هبناج       

يها در آموزش و پرورش باشند .ازاين رو ،هدف کلی
مطالعاتي مي توانند منبع و راهنمايي سودمند براي برنامه ريزي و تدوين استراتژ 
این مطالعه عبارت است از بررسي رابطه بين نیاز به پیشرفت و سطح درگیری شغلی معلمان زن .اهداف ویژه اين پ دنترابع زین شهوژ    

از :شناسایی رابطه نیاز به پیشرفت ( و مولفههای آن ) با درگیری شغلی ،شناسایی نقش متغيرهاي جمعيتي و حرفه اي (مشتمل ب ،نس ر   
سابقه کار ،وضعیت تاهل و سطح تحصیالت ) در تبیین درگیری شغلی و ارايه مدلي براي افزايش سطح درگيري شغلي معلمان زن.

در اين تحقيق نيز تالش شده است با در نظر گرفتن متغيرهاي روان شناختي و جمعيتي به بررسي مفهوم درگيري شغلي در بين معلمان

زن پرداخته شود .بنابراين ،سوال اساسي در اين مطالعه عبارت است :آيا بين نیاز به پیشرفت و درگيري شغلي معلمان زن رابطه وجود

دارد؟ به عبارت ديگر ،مدل مناسب براي افزايش درگيري شغلي در ارتباط با نیاز به پیشرفت يچ ست؟ در كنار اين پرسش اساسي،
شهاي زير نيز مورد بررسي قرار گرفته اند :آيا بين مولفههاي نیاز به پیشرفت و درگيري شغلي معلمان زن رابطه وجود دارد؟ و
پرس 

آیا متغيرهاي اجتماعي در تبیین متغیر درگیری شغلی موثرند؟ فرضيههاي مطرح شده در اين تحقيق عبارتند از )1( :بر اساس مولفههاي

نياز پيشرفت(  9مولفه)،و متغيرهاي اجتماعي ( سن ،سابقه كار ،وضعيت تاهل و سطح تحصيالت) مي توان درگيري شغلي معلمان زن

را پيش بيني كرد )2( ،بر اساس نياز پيشرفت( نمره كل) و متغيرهاي اجتماعي( سن ،سابقه كار ،وضعيت تاهل و سطح تحصيالت) مي
توان درگيري شغلي معلمان زن را پيش بيني كرد.
متغيرهاي مورد مطالعه

 -درگيري شغلي :به ميزان دلبستگي(ياجدايي)رواني معلمان با(از) شغل خود اطالق مي شود (كانونگو، 2891a، ،ص .) 116 .و بر پا هي

نمره آزمودنيها در پرسشنامه درگيري شغلي كانونگو ( ) 2891 aاندازه گيري مي شود.

 -نیاز به پیشرفت :نیاز به غلبه کردن بر موانع ،ممتاز شدن ،و دس  زتلوش (یلاع یاهرایعم هب یبایت و زتلوش         .) 1386 /5002ای و ریغتم ن

مولفههاي آن به عنوان عامل روان شناختی بر اساس آزمون سنجش انگیزش پیش یآ ( تفر رر ررر 54و کاماالناباننن ) 6002 ،55س هدش هدیجن   

است .مولفههای مورد اندازه گیری نیز عبارتند از:جهت گيري به تكليف ،:56پشتکار ،57رفتار انتظاری،58رقابت جویی ،59رفتار امتحان

دادن ،60واکنش به موفقیت يا شکست،61جهت گیری به آینده ،62استقالل 63و انعطاف پذيري.64
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 -متغيرهاي فردي و اجتماعي مشتمل بر سن ،سابقه کار ،وضعیت تاهل و سطح تحصیالت هستند.

رو ش

جامعه مورد مطالعه متشكل از كليه معلمان زن شاغل در مقاطع ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه مدارس دولتي آم ورپ و شزو ر هقطنم ش    

رودهن در سال  1388بود(  .) N= 297با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه که از نوع کمی هستند ،حجم نمونه آماري م زا زاين درو   

2 2
فرمول كوكران  n = z δ2بر اساس انحراف معیار درگیری شغلی مبتني بر مطالعه میرهاشمی(  ) 1386در سطح احتمال  ،0/ 05و آزمون

d

يهاي به عمل آمده پيش بيني شد كه ممكن است اين حداقل
دو دامنه حداقل حجم نمونه مورد نياز  93نفر برآورد شد .بر اساس بررس 
نمونه مورد نياز تامين نشود  ،بنابراين ،حجم نمونه تا  021نفر افزايش داده شد .به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز براساس نمون یریگ ه   

تصادفي طبقه اي ( مقطع محل خدمت به عنوان طبقه) عمل شد .با توجه به حجم نمونه تع يي ن شده و با در نظر گرفتن نسبت معلمان در

مقطع ابتدايي (  30درصد)  36پرسشنامه ،راهنمايي(  13درصد )  37پرسشنامه و متوسطه (  39درصد )  47پرسشنامه در بين معلماني كه
به تصادف از مدارس آموزش و پرورش منطقه رودهن انتخاب شده بودند اجراء شدند .در نهايت ،پ مانشسرپ يروآ عمج زا س ههه ههههها ا،

دادههاي  301پرسشنامه سالم مورد تحليل قرار گرفت(نرخ پاسخ برابر  86درصد) بود .ميانگين سني و سابقه كار آزمودنيها به ترت بي

  

 35 /9سال و  14 / 05سال بود 12/4 .درصد آنان مجرد و  74 /8درصد متاهل بودند .از نظر سطح تحصيالت ن زي  59 /2درص ،سناسيل د

 12/4درصد فوق ديپلم ،و  16 /5درصد فوق ليسانس بودند .براي اجراي تحقيق و جمعآوري اطالعات مورد نياز  ،پس از تهيه و تنظيم

فرمهای نهايي مقياسهای سنجش درگيري شغلي ( كانونگو )2891 ،و پرسشنامه انگیزه پیش و ریآ( تفر ماک ا بانال ا ،ن      )6002ب روط ه   
حضوری روي معلمان زن كه به طور تصادفي از مدارس منتخب مقاطع مختلف آموزشي انتخاب شدند،

برای جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه (درگيري شغلي و نیاز به پیشرفت ) از دو آزمون استاندارد و برای کسب

اطالعات مربوط به متغیرهای هویتی ،پرسشهای مناسب درنظر گرفته شد.

-پرسشنامه درگيري شغلي :براي اندازه گيري سطح درگيري شغلي از پرسشنامه درگيري شغلي (كانونگو )2891 a ،استفاده ش .د

اين پرسشنامه شامل  10ماده است و آزمودني برپايه يك مقياس  5درجه اي مطابق طیف لیکرت به آن پاسخ مي دهد .مقياس درگيري

شغلي ( ) 2891 aبراي غلبه بر سوگيريهاي فرهنگ راعت رد )يبرغ ( ي ييييييي ف س زفا و يلغش يريگرد يتن ا موهفم يريذپ ميمعت شي

      

درگيري شغلي در بين فرهنگها ساخته شده است  .كانونگو (  )2891 aضريب همساني دروني و بازآزمايي اين مقياس را ب بيترت ه   

 0/ 87و  0/ 85گزارش كرده است  .پيرو ( )6002با تحليل دادههاي حاصل از اجراي مقياس درگ وناك يلغش يري نننننننگو ( )2891 aروي
 199نفر از فارغ التحصيالن مراكز آموزش عالي در كشور فرانسه كه در مراحل اوليه اشتغال به كارشان بودند گزارش مي كند كه اين

مقياس ضريب اعتبار مطلوبي دارد (  .)0/ 8276با اجراي آن روي  32نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اس نهدور دحاو يمال    

كه به طور تصادفي ساده انتخاب شده بودند ،ضريب آلفاي برابر با  0/708به دست آمد كه در سطح قابل قبولي اس بيارض هنماد .ت    
همبستگي هر عبارت با كل پرسشنامه بين ( 0/ 7566عبارت دوم ) تا  ( 0/ 8235عبا ) متفه تر

راد رارق د ،يمشاهريم (      . ) 1386ع هوال

براين ،ميرهاشمي(  ) 1386به منظور برآورد روايي همگراي پرسشنامه درگيري شغلي مورد استفاده ،ا نشسرپ ني ا همانشسرپ هارمه ار هم     

 20ماده اي لودال و يك جنر ) 1965 (65به طور همزمان روي  32نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن كه به طور

تصادفي انتخاب شده بودند اجراء كرد .همبستگيهاي نمره كل پرسشنامه درگيري شغلي كانونگو با نمره لك

پرسش همان

 20ما يا هد

Kejner, M.
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لودال و يك جنر محاس هب و مق  بيرض راد ب دمآ تسد ه

ههههه هههههه( )0/527و س  نآ يراد ينعم حط ن  ناش ددد دددداد نشسرپ هك ا هم    درگ يلغش يري   

كانونگو( )2891aاز روايي همگراي قابل قبولي برخوردار است.

 -پرسشنامه انگیزش پیشرفت :برای اندازه گیری سطح نیاز به پیشرفت از پرسشنامه انگی نالاماک و ریآ( تفرشیپ شز ا ،ناب      )6002

استفاده خواهد شد .اين پرسشنامه شامل  36سوال است که  9ماده مولفه مرتبط با نیاز به پیشرفت را اندازه گیری م یییکن يندومزآ و د   

برپايه يك مقياس  5درجه اي مطابق طیف لیکرت به آن پاسخ مي دهد .مولفهها ای آن عبارتن ،فيلكت رب ينتبم يريگ تهج :زا د       
پشتکار ،رفتار انتظاری ،رقابت جویی ،رفتار امتحان دادن ،واکنش به موفقیت/شکست ،جه فاطعنا و ،لالقتسا ،هدنیآ هب یریگ ت       

پذيري در مورد آزمودنیهای منتخب اجراء شد .آیر و کاماالنابان (  )6002با اجرای ای ور نومزآ ن ییییی  602نف رض ر ا نیب یافلآ بی     

 0/55تا  0/ 87دست یافتند .عالوه براين ،نتيج تحليل عاملي در مطالعه آير و كاماالنابا اد ناشن ن د دام هك  هههه هههههها اي ا نشسرپ ني ا هزاس هم    
مشتركي را اندازه گيري مي كنند.

در اين تحقيق حاضر طي مطالعه اي مقدماتي با اجراي پرسشنامههاي انگیزش پیشرفت و درگيري شغلي روي نمونه مر زا بك
از آزمودنيهاي منتخب از جامعه مورد مطالعه ضريب همساني بين مادههاي اين اب از ررر ب يار

 30نفر

پرسش فرشیپ شزیگنا همان تتت تتتت (  )0/108و

درگيري شغلي (  )0/428به دست آمد كه هر دو ضريب آلفا در حد بااليي است و حاكي از همساني دروني باالي ب م ني ااااادهها اي دو
پرسشنامه است.

يافتهها

صهاي آمار توصيفي محاسبه و جدلها اي
در اين تحقيق ،پس از استخراج دادهها از پرسشنامههاي اجرا شده روي نمونه منتخب ،شاخ 
مناسب تنظيم شد .همچنين ،در بخش آمار استنباطي حسب مورد فرضيههاي تحقيق از تحليل رگرسيون گام ب ( ماگ ه يحارط يارب     

مدل مورد نظر ) استفاده شد .نتايج به دست آمده در جدولهاي  1تا  3ارايه شده است.

صهای آماری مربوط به نمرههای آزمودنيها در آزمونهاي نياز پيشرفت( و مولفههاي آن ) و درگيري شغلي ( )N= 103
جدول :1خالصه شاخ 
میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

دامنه

جهت گيري به تكليف

16 / 73

2/902

0/152

-0/ 689

10

متغیرها

رفتار انتظاري

19 / 01

2/326

-0/ 467

0/051

14

پشتكار

رقابت جويي

رفتار امتحان دادن

واكنش به موفقيت يا شكست

جهت گيري به آينده
استقالل

انعطاف ناپذيري

نياز پيشرفت( نمره كل)

درگيري شغلي

20 /22

9/98

2/707

0/535

1/ 830

-0/ 13 1

-0/444

8

2/150

-0/090

-0/ 591

8

0/ 115

0/177

31/ 09

1/108

10 / 53

1/ 480

0/ 330

2/ 085

0/080

16 / 29

9/ 83

1/244

521/ 135

9/756

9/ 53

62/ 30

0/943

14

5/ 613

-0/ 015

0/ 284

0/ 384

-0/ 017

9

-0/723

7

-0/725

10

0/2 25

28

0/952

8
56

براي آزمودن فرضيه اول تحقيق مبني بر اين كه :بر اساس مولفههاي نياز پيشرفت(  9مولفه) ،سن ،سابقه كا  تيعضو ،ر ت حطس و لها     

تحصيالت) مي توان درگيري شغلي معلمان زن را پيش بيني كرد ،با توجه به تعداد و نوع متغيرهاي پيش بين ( 9متغير و از نوع كمي )

و  4متغير اجتماعي سن (كمي) ،سابقه كار( كمي)وضعيت تاهل (دو ارزشي) ،سطح تحصيالت(دو ارزشي ساختگي ) و متغ هتسباو ري   
درگيري شغلي (از نوع كمي) از روش تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد .بر اساس مدل رگرسيون ،به منظور شناسا نييعت و يي   

سهم هر كدام از متغيرهاي پيش بين (مستقل) در پيش بيني متغير مالك (وابسته ) ،همراه با كنترل سهم سا يطخ بيكرت ،اهريغتم ري     
متغيرهاي پيش بين براي پيش بيني متغير وابسته به كار مي رود .شرح تفصيلي محاسبات آماري در زير ارائه شده است.
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• فرضيه اول :بر اساس مولفههاي نياز پيشرفت(  9مولفه)،و متغيرهاي اجتماعي( سن ،سابقه كار ،وضعيت تاهل و سطح تحص )تالي

مي توان درگيري شغلي معلمان زن را پيش بيني كرد

جدول : 2خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بيني درگيري شغلي معلمان زن براساس مولفههاي نياز پيشرفت(  9مولفه)،و متغيرهاي اجتماعي( سن ،سابقه كار ،وضعيت
تاهل و سطح تحصيالت)آنان پس از حذف متغيرهايي كه سطح معني داري قابل قبولي نداشتند

پيش بيني كنندهها

متغير وابسته :درگيري شغلي

ضرايب استاندارد نشده

عدد ثابت

ضرايب استاندارد شده

17 / 562

سطح تحصيالت

-2/ 915

پشتكار

0/075

وضعيت تاهل

-

-3/808

t
∗∗3/259

-0/ 333

∗∗ -3/ 410

0/852

∗∗ 2/ 660

-0/572

∗∗-2/ 82 5

Sig
0/000

0/100

0/600

0/900

2

∗∗  F =8/ 718؛  R = 0/ 16 2تعديل شده ؛  R =0/442؛ R=0/494
2

∗∗ معني دار در سطح  0/ 01؛

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،طبق مناسب ترين مدل به دست آمده از تحليل رگرسيون گ گگام ب  سپ ماگ ه از فذح     

متغيرهاي اجتماعي (سن و سابقه كار) و آن دسته از متغيرهاي مربوط به نياز پيشرفت (جهت گيري به تكليف ،رفتا تباقر ،يراظتنا ر    

جويي ،رفتار امتحان دادن ،واكنش به موفقيت يا شكست ،جهت گيري به آينده ،استقالل و انعطاف ناپذيري ) كه همبستگي معني دار
با درگيري شغلي نداشتند مقدار  ) 0/442( R 2بدين معني است كه  24درصد از واريانس متغير درگيري شغلي توسط  31متغير جهت
گيري به تكليف ،پشتكار ،رفتار انتظاري ،رقابت جويي ،رفتار امتحان دادن ،واكنش به موفقيت يا ،هدنيآ هب يريگ تهج ،تسكش        

استقالل و انعطاف ناپذيري  ،سن ،سابقه كا  تيعضو ،ر ت ،رگيد ترابع هب .دوش يم نييبت تاليصحت حطس و لها     

        24درص زا د

پراكندگي مشاهده شده در متغير درگيري شغلي توسط اين  31مولفه توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/494نيز نشان دهن هد

آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر به خوبي مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده ( )8/ 718

در سطح اطمينان حداقل  99درصد معني دار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي اجتماعي و مولفهها اي مرب هب طو   
نياز پيشرفت و متغير درگيري شغلي همبستگي معني دار وجود دارد .با اين حال ،با مراجعه به آماره  tو س ناوت يم يراد ينعم حوط     

قضاوت كرد كه از بين اين  31متغير تنها سه متغير وض ت حطس ،لهات تيع ح ريغتم اب راكتشپ و تاليص يريگرد يگتسبمه يلغش
همبستگي معنادار دارند.

        

عاليم ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه  2متغير اجتماعي سطح تحصيالت (  )β = -0/ 333 , P < 0/ 01و وض  لهات تيع (( ((( 0/ 01
<  )β = -0/572, Pبا درگيري شغلي همبستگي منفي و معنادار دارند .به عبارت ديگر ،با زفا  ا نازيم ندوب لهاتم و تاليصحت شي       
درگيري شغلي كاهش مي يابد .درعين حال ،با توجه به همبستگي مثبت و معنا لغش يريگرد و راكتشپ هفلوم نيب راد ي (((((( ((((((( , < 0/ 01
 )β = 0/852Pمي توان قضاوت كرد كه با افزايش ميزان پشتكار سطح درگيري شغلي افزايش مي يابد.

• فرضيه دوم :بر اساس نياز پيشرفت( نمره كل) و متغيرهاي اجتماعي( سن ،سابقه كار ،وضعيت تاهل و سطح تحصيالت) م وت ي ان   

درگيري شغلي معلمان زن را پيش بيني كرد
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جدول : 3خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بيني درگيري شغلي معلمان زن براساس نياز پيشرفت( نمره كل)،و متغيرهاي اجتماعي( سن ،سابقه كار ،وضعيت تاهل و
سطح تحصيالت) آنان پس از حذف متغيرهايي كه سطح معني داري قابل قبولي نداشتند

پيش بيني كنندهها
عدد ثابت

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

6/848

سطح تحصيالت

-3/010

وضعيت تاهل

-3/324

پشتكار

متغير وابسته :درگيري شغلي
-

0/ 893

-0/343

0/571

t
∗∗-3/755

0/ 81 2

∗∗ 2/ 917

-0/742

∗∗-2/645

Sig
0/573
0/100

0/500
0/ 013

∗∗ F =9/003؛  R = 0/922تعديل شده ؛  R =0/652؛ R=0/605
2

2

∗∗ معني دار در سطح  0/ 01؛

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،طبق مناسب ترين مدل به دست آمده از تحليل رگرسيون گا سپ ماگ هب م فذح زا

    

متغيرهاي اجتماعي (سن و سابقه كار) كه همبستگي معني دار با درگيري شغلي نداشتند مق راد  ) 0/652( R 2ب هك تسا ينعم نيد

نزديك به  62درصد از واريانس متغير درگيري شغلي توسط  5متغير نياز پيشرفت( نمره كل) ،سن ،سابقه كار ،وضعيت تاه حطس و ل   

   

تحصيالت تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 62 ،درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير درگيري شغلي توسط اين  5متغير توجيه مي

شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/605نيز نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر ب ينيب شيپ يارب دناوت يم يبوخ ه

     

استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده ( )9/003در سطح اطمينان حداقل  99درصد معني دار است .بنابراين ،مي توان نتيجه

گرفت كه بين متغيرهاي اجتماعي و نياز پيشرفت ( نمره كل) و متغير درگيري شغلي همبستگي معني دار وجود دارد .با اب ،لاح نيا     

مراجعه به آماره  tو سطوح معني داري مي توان قضاوت كرد كه از بين اين  5متغير تنها سه متغير وضعيت تاه و تاليصحت حطس ،ل
نياز پيشرفت( نمره كل) با متغير درگيري شغلي همبستگي همبستگي معنادار دارند.

عاليم ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه  2متغير اجتماعي سطح تحصيالت (  )β = -0/343, P < 0/ 01و وض  لهات تيع (( ((( 0/ 01
<  )β = -0/742, Pبا درگيري شغلي همبستگي منفي و معنادار دارند .به عبارت ديگر ،با زفا  ا  لهاتم و تاليصحت شي بببب ب ببببببودن م نازي

درگيري شغلي كاهش مي يابد .درعين حال ،با توجه به همبستگي مثبت و معنادار بين مولفه نياز پيشرفت( نمره كل) و درگيري شغلي

(  )β = 0/ 81 2, P < 0/ 01مي توان قضاوت كرد كه با افزايش ميزان نياز پيشرفت سطح درگيري شغلي افزايش مي يابد .در نها اب ،تي   

توجه به اين توضيحات و ضرايب به دست آمده مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد شده (ستون بتا ) به
صورت زير تدوين كرد :

بحث و نتيجه گيري

طبق مناسب ترين مدل به دست آمده از تحليل رگرسيون گام به گام براي آزمودن فرضيه اول پس از حذف متغيرهاي اجتماعي (سن

و سابقه كار) و آن دسته از متغيرهاي مربوط به نياز پيشرفت (جهت گيري به تكليف ،رفتار انتظاري ،رقابت جويي ،رفتار امتحان دادن،
واكنش به موفقيت يا شكست ،جهت گيري به آينده ،استقالل و انعطاف پذيري ) كه همبستگي معني دار با درگيري شغلي نداشتند

نتايج نشان داد كه مدل رگرسيون خطي حاضر به خوبي مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .به عبارت ديگر ،بين متغيرهاي

اجتماعي و مولفههاي مربوط به نياز پيشرفت و متغير درگيري شغلي همبستگي معني دار وجود دارد .هرچند ،از بين همه متغيرهاي

مرتبط با نياز پيشرفت و متغيرهاي اجتماعي تنها  2متغير اجتماعي سطح تحصيالت و وضعيت تاهل با درگيري شغلي همبستگي منفي و
معنادار دارند .به عبارت ديگر ،با افزايش تحصيالت و متاهل بودن ميزان درگيري شغلي كاهش مي يابد .درعين حال ،تنها مولفه

پشتكار با درگيري شغلي همبستگي مثبت و معنادار نشان داد؛ كه بر همين اساس مي توان قضاوت كرد كه با افزايش ميزان پشتكار

سطح درگيري شغلي افزايش مي يابد.در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه شواهد كافي براي رد فرضيه اول وجود ندارد.
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درخصوص فرضيه دوم نيز شواهد حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه بين متغيرهاي اجتماعي و نياز پيشرفت ( نمره

كل) و متغير درگيري شغلي همبستگي معني دار وجود دارد .هرچند ،از بين  4متغير اجتماعي ،تنها  2متغير اجتماعي (سطح تحصيالت

و وضعيت تاهل) با درگيري شغلي همبستگي منفي و معنادار داشتند .به عبارت ديگر ،با افزايش تحصيالت و متاهل بودن ميزان

درگيري شغلي كاهش مي يابد .عال ؛دمآ تسد هب رادانعم و تبثم يگتسبمه يلغش يريگرد اب )لك هرمن ( تفرشيپ زاين نيب ،نيارب هو

كه حاكي از اين است كه با افزايش نياز پيشرفت سطح درگيري شغلي افزايش مي يابد .نتيجه آزمودن فرضيه دوم نشان داد كه شواهد
براي رد فرضيه دوم كافي نيست.

به طوركلي ،نتايج اين مطالعه با مطالعات اتكينسون و ليتوين ( ، 1960نقل از ليتينگر،)2891 ،كه درگيري شغلي را به انگيزه پيشرفت
ارتباط داده اند ،همسو است .اين مولفان براين باورند كه درگيري ممكن است از پسخوراند مرتبط با عملكرد تأثير بپذيرد ،اما در عين

حال بر نقش زمينهها و استعدادهاي فردي (نظير انگيزش پيشرفت) كه تحت تأثير محيط واقعي يا مداخله اي صورت گرفته در شغل

قرار نمي گيرند ،تأ يك د مي ورزند .از اين گذشته ،با نتايج الولر وهال (  ،) 1970االنكوماران(  )4002كه آن را تابعي از شخصيت و

فضاي سازماني مي داند و آرايي(  ) 1994كه معلوم كرد ويژگيهاي شخصي را مي توان به دو دسته شخصي  -جمعيت شناختي و

شخصي -روان شناختي تقسيم كرد ،مطابقت دارد .اين يافته با مدل كاسمير ( )2891مطابقت دارد ،از اين رو كه عوامل مرتبط با

درگيري شغلي مشتمل بر متغيرهاي شخصي -جمعيتي و شخصي -روان شناختي هستند .همچنين ،يافتههاي كاسنر ( )1891وهالنبك و

همكاران ( )2891نيز از نتيجه به دست آمده در اين مطالعه حمايت مي كنند .درمورد مولفه پشتكار كه در اين مطالعه همبستگي مثبت
و معنادار با درگيري شغلي داشت،اتکینسون (  ) 1999نشان داد که دانش آموزانی که نگرش مثبتی نسبت به موفقیت دارند برای

یکنند .عالوه براين ،با نتايج مطالعه ثورن(  ) 1995در مورد گروهی از زنان
دستیابی به آن صرفنظر از نوع تکلیف ،سخت تالش م 
یدادند،
آمریکای التین مبني بر اين که زنان دارای انگیزش پیشرفت باال در انجام تکالیف و وظایف خود سختکوش باالیی را نشان م 

همسواست.

نتايج اين مطالعه با يافته كورتيس و كاسار ( )5002همسو است .و همچنين با نتايج كاسمير( )6891كه نشان داد مقت يض ات والديني با
تعداد و سن فرزندان اثر معني در درگيري شغلي زنان دارد اما در مورد مردان اين طور نيست ،مطابقت دارد .نكته جالب در خصوص

متغيرهاي جمعيتي به خصوص متاهل بودن اين عقيده شان ( )3891است كه مي گويد زنان شاغل در حوزههاي كاري زنانه ممكن
است پيشرفت آهسته تر از لحاظ سمت را ترجيح دهند ،زيرا آنان احساس مي كنند كه اين انتخاب به آنان اين توانايي را مي دهد كه

شهاي مختلف در زندگي شان به خوبي كنار آيند .عالوه بر اين ،ماتينا هورنر (، 973 1نقل از شولتز و شولتز ) 1379 / 1998 ،اظهار
با نق 

مي دارد كه «زنان براي دستيابي به موفقيت برانگيخته مي شوند ،ولي از موفقيت مي ترسند .به نظر هورنر ،موفقيت در دنياي رقابتي
يچ زي است كه خيلي از زنان از آن اجتناب مي كنند ،زيرا اين پديده به طور سنتي ويژگي غير زنانه به حساب مي آيد» (ص .)325

يك ن و رينولدز ( )2002نيز معتقدند كه آن دسته از مديران زن كه هم مسئوليتهاي شغلي و هم مسئوليتهاي خانوادگي را به عهده

دارند در وضعيت نامساعد به سر مي برند ،زيرا مقت يض ات خانوادگي ممكن است با كار آنان تداخل ايجاد كند و احتما ًالًال نتوانند به طور

تمام وقت به كار مشغول باشند و وظايف كاري خارج از ساعات كاري را بپذيرند .در نتيجه ،ممكن است در مقايسه با مردان از لحاظ

درگيري شغلي در حد پا يي ن تري ارزيابي شوند.

شواهد مربوط به رابطه بين سطح تحصيالت و درگيري شغلي كاركنان حاكي از وجود همبستگي مثبت و در عين حال منفي بين اين

دو متغير است (رابينوويتز1891 ،؛ سيكاران و ماودي1891 ،؛ مارشال و همكاران.)4002 ،اين نتايج با يافتههاي اين مطالعه مبني بر رابطه
منفي و معنادار بين متغير سطح تحصيالت و درگيري شغلي مطابقت دارد.

ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعي ...
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باز هم درخصوص تا يي د يافته اين تحقيق مبني بر وجود رابطه منفي ومعنادار بين متغير متاهل بودن و درگيري شغلي محققان

(داويدسون و كوپر2 199 ،؛ ويانن و فيشر .)2002 ،نشان داده اند كه مسووليتهاي خانوادگي زنان مي تواند باعث گرانباري كار در

آنان شود .در نتيجه اثر منفي برتجربههاي كاري زنان و كاهش توان پيشرفت داشته باشد .عالوه براين ،دشواريهاي مربوط به

مسئوليت همزمان خانواده و كار مي تواند به مجرد باقي ماندن و نداشتن فرزند منجر شود .چون در غير اين صورت تعداد نقشهاي

تهايي كه حاصل كار زنان بوده است ،هنوز هم
شها محدود مي شود .سرانجام ،به رغم پيشرف 
ضهاي مرتبط با نق 
اجتماعي و تعار 

شهاي منفي و قالبي در مورد مديريت زنان و تبعيضهاي غيرمستقيم عليه زنان از جمله برنامه ريزي كاري انعطاف ناپذير ،تبعيض
نگر 

گها ديده مي شود ( يچ نگ -يي م و هريس باند2002 ،؛ مصطفي .)3002 ،با
در استخدام ،ارتقاء نظامهاي ارزشيابي در بسياري از فرهن 
اين اوصاف ،تصور وجود درگيري شغلي باال در زنان غيرممكن يا حداقل دشوار است .همچنين ،اين توجيهها در مورد رابطه منفي

تهاي
سطح تحصيالت و درگيري شغلي معلمان زن ،به خصوص چنانچه متاهل نيز باشند ،صادق است .بدين معنا كه عالوه بر مسئولي 

شغلي و خانوادگي ،گرانباري نقش مرتبط با افزايش سطح تحصيالت مي توانند در ميان مدت يا بلندمدت بر سطح درگيري شغلي اثر

منفي بر جاي بگذارد.

تها ،مشكالت و پيشنهادها
محدودي 

هرچند يافتههاي اين مطالعه مويد نتايج بسياري از ساير مطالعات است ،با اين حال پژوهشگر با برخي محدوديتها ن هدوب ور هب ور زي    
است  .عمده ترين محدوديت از لحاظ ابزار اندازه گيري متغيرها ي موردنظر ،يعني درگيري شغلي و نياز پيشرفت ،بود .هرچن رب د اي   

اندازه گيري اين دو متغير از آزمونهاي معروف و پركاربردي استفاده شد  ،اما به دليل عدم نرم يابي آنها ا در جامع  رد ،يناريا ه اا ااا ني

موارد نيز با محدوديتهايي رو به رو بوديم .شايان يادآوري است كه در قسمت ابزار و تدوين آنها حداكثر ت هك دمآ لمع هب شال

   

ويژگيهاي روان سنجي آنها توسط محقق و براساس مطالعاتي كه در كشور صورت گرفته است به دقت بررسي و بعد ب هدرب راك ه    

شوند .البته ،تا يك د بر دادههاي جمع آوري شده از صرفًاًا اجراي پرسشنامه مي تواند به عنوان محدوديتي ديگر در ارتباط با اب .دشاب راز   

روشن است كه استفاده از ابزار تكميلي ديگر نظير مصاحبه مي تواند بر غناي اطالعات بيافزايد.

همچنين ،با توجه به اين كه در اين مطالعه تنها متغيرهاي نياز پيشرفت عوامل محدودي ازمتغيرهاي فردي و اجتماعي مورد مطالعه ق رار

گرفت .ازاين رو ،وارد كردن متغيرهاي ديگر به ويژه متغيرها وعوامل مرتبط با اشتغال زنان و جنبههاي مختلف آن مانند كار در خانه،

پديده سقف شيشه اي ،تبعيضهاي جنسيتي در نوع شغل و ارتقاء و همچنين متغيرها و ع ماو للي نظ گژيو ري يي يييها اي شخص ياضف ،يتي   

سازماني و ساير متغيرهاي موقعيتي و نظاير اينها مي توان در تب يي ن واريانس درگيري شغلي در زنان با اطمينان بيش .درك تواضق يرت    
گذشته ازاين ،احتماال" مقايسه نتايج اين مطالعه روي معلمان مرد مي تواند نتايج جالبي را به دنبال داشته باشد.

مشكل عمده در اين مطالعه بيشتر به عدم همكاري اعضاي گروه نمونه در تكميل پرسشنامه مربوط بود؛ تا آنجا يروآ عمج راك هك    

اطالعات بيش از  2ماه به طول انجاميد .با وجود نرخ پاسخ  86درصدي آزمودنيها ،باز ه تسناد فرعم صوصخ رد م ن  هنومن  و رد 
نتيجه تعميم نتايج به دست آمده از اين نمونه به جامعه بايد جانب احتياط را نگاه داشت.
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