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 لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر مشخص کنید.
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      ..بگیرم ارتقاء و ترفیع غیرتخصصی غیر ی حوزه در اينكه تا خودبمانم کاری درتخصص دهم می ترجیح 1

      .بمانم خود تخصص در ام کاری عمر سراسر در که است اين آرزويم و تالش 2

      .باشد ام تخصصی ی حوزه در که کنم قبول مديريتی پست حاضرم زمانی 3

      .شوم درگیر سطوح تمام در ديگران هدايت و سرپرستی فرايند در دارم تمايل همیشه 4

      .باشم داشته دست در را مالی منابع و افراد مديريت ام کاری بخش يا و ها پروژه در دارم آرزو 5

      .رسم می سازمان عالی مديريت سطوح به روزی آيا که کنم می فكر مسئله اين به همیشه 6

 فراهم بازنشستگی سودوبرنامه کار، تضمین راازلحاظ کاری امنیت که است مرجح من برای کارفرمايی 7

 .کند

     

      .آورد ارمغان به را کار در همیشگی ثبات من برای که دهم می ترجیح کار برای را سازمانی 8

 وارتقاء باترفیع همراه مختلف شغلی درمناطق چرخش به رانسبت ثابت جغرافیايی منطقه کاردريك 9

 .دهم می ترجیح

     

 مهمتر ديگربرايم ومحلی درشغل ارتقاء دريافت به نسبت خودکارکنم کنونی جغرافیايی درمحل اينكه 10

 .است

     

      .کنم اندازی راه خودم برای را جديدی متهورانه کار و کسب که بوده اين همیشه آرزويم 11

      .کنم می توجه بسیار دهند می را جديد مشاغل ايجاد و شروع امكان من به که هايی ايده به همیشه 12

      .هستم خودم برای کاری اندازی راه خواهان همیشه من 13

      .است نموده مطلوب برايم را زندگی ام کنونی کاری و تخصصی مهارتهای از استفاده 14

      .بگیرم بكار ساز وسرنوشت مهم های درزمینه را مهارتهاواستعدادهايم بتوانم که بوده اين همیشه آرزويم 15

      .بزنم مهم و جدی کارهای به دست فداکاری و تعهد با بتوانم طريق آن از که هستم شغلی خواهان 16

      .دهم انجام سازمانی قواعد و محدوديتها اساس بر نه و خودم ی شیوه به را امور دارم دوست 17

      .باشد دور سازمانها و ادارات پاگیر و دست محدوديتهای از که باشم داشته شغلی دارم آرزو 18

      .شوم محدود دولتی کار طريق از يا سازمان يك در کار طريق از که نداشتم دوست گاه هیچ 19

      .کنم دنبال را خودم شغلی غیر عاليق آن کنار در بتوانم که باشم داشته شغلی دارم دوست 20

      .دارم دوست که کنم زندگی شكلی به دهد اجازه من به که است ارزشمند من برای شغلی 21

      .دارد اهمیت بیشتر من برای شغلی های موفقیت از دلخواه زندگی سبك کردن دنبال و انتخاب 22

      .رسند می نظر به الينحل که کنم نرم پنجه و دست مشكالتی و مسائل با دارم دوست 23

      .کنم حل را آنها و شوم روبرو سخت مشكالت و مسائل با آن در که باشد ای گونه به شغلم دارم دوست 24

      .شوم کشیده چالش به رقابت و دشوار و سخت مشكالت طريق از که کنم می موفقیت احساس زمانی 25



 

 

 معرفی ابزار

ستاندارد  شنامه ا س شاين می شغلی تكیه گاه هایپر شت که بر پايه مدل ادگار  شد که از ه  تكیه گاهبا

 -ثبات، خالقیت کارآفرينی، اسااتقالل -کارکردی، شااايسااتگی مديريتی عمومی، امنیت -شااايسااتگی فنی

خودمختاری، خدمت و ازخودگذشااتگی و ايرار، چالش محو و ساابك زندگی تشااكیل شااده اساات. اين 

در ايران اين پرسااشاانامه توسااگ  ( اعتباريابی شااده اساات. 2008) پرسااشاانامه توسااگ دنزيگر و همكاران

ست. 1391سلطانزاده) شده ا شنامه ( اعتباريابی  س شغلیپر سته 25شامل  تكیه گاه های  سخ  -سوال ب پا

 نشان داده شده است. 3-3در جدول  تكیه گاهی توزيع سواالت پرسشنامه در قالب هشت باشد و نحوهمی

 تکیه گاهشغلی به تفکیك هشت  ه گاه هایتکیتوزیع سواالت پرسشنامه 

 شماره سوالها تعداد سوالها تکیه گاه های شغلی

 3-2-1 3 کارکردی -شايستگی فنی 

 6-5-4 3 شايستگی مديريتی عمومی

 9-8-7 3 ثبات -امنیت

 12-11-10 3 خالقیت کارآفرينی

 16-15-14-13 4 خودمختاری -استقالل

 19-18-17 3 خدمت و ازخودگذشتگی و ايرار

 22-21-20 3 چالش محو

 25-24-23 3 سبك زندگی

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هاپرسشنامه 1برآورد پایایی

ها برای تعیین پايايی، روشهای مختلفی وجود دارد. در اين تحقیق برای مشخص نمودن پايايی پرسشنامه

ست. اين روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه 2از ضريب آلفای کرونباخ ستفاده گرديده ا گیری از ا

رود. در اينگونه ابزار، کنند بكار میگیری میهايی که ويژگیهای مختلف را اندازهها يا آزمودنجمله پرسشنامه

سوال می سخ هر  سرمد و همكاران )پا برای »معتقدندکه  (1387تواند مقادير عددی مختلف را اختیار کند. 

ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره سبه  سشنامه يا زيرآزمون و محا سواالت پر های هر زيرمجموعه 

)ص « واريانس کل را محاساابه نمود. ساااس با اسااتفاده از فرمول مربوطه مقدار ضااريب آلفا را بدساات آورد

169.) 

                                                           
1- reliability 
2- Coronbach Alpha Coeficient 



 

 

 محاسبه شده است. SPSSافزار وسیله نرم های از طريق فرمول زير بهضريب پايايی پرسشنامه
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ra= ضريب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واريانس سواالت آزمون 

2s= واريانس کل آزمون 

 

 های تکیه های گاه های شغلیضرایب پایایی کل پرسشنامه

 ضریب پایایی پرسشنامه

 894/0 تكیه گاه های شغلی

 921/0 جامعه پذيری سازمانی

 881/0 سازمانی تعهد
 

 های پرسشنامه تكیه گاه های شغلی ضرايب پايايی برای هر يك از زيرمقیاس

 تکیه گاه های شغلیهای پرسشنامه ضرایب پایایی زیرمقیاس

 ضریب پایایی تکیه گاه های شغلی

 811/0 کارکردی -شايستگی فنی

 802/0 شايستگی مديريتی عمومی

 796/0 استقالل -خودمختاری

 821/0 ثبات -امنیت

 869/0 خالقیت کارآفرينی

 791/0 خدمت و ازخودگذشتگی و ايرار

 829/0 چالش محو

 778/0 سبك زندگی
 

 هاپرسشنامه 3برآورد روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروايی به اين مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه

ست و برای اينكه پرسشنامه صوری و محتوايی ا شد و از مهمترين آن روايی  سب با آن با ای بگیرد يعنی متنا

                                                           
3- validity 



 

 

بانی تئوريك دقیقاً مورد مطالعه و بررسی حداقل دارای روايی محتوايی باشد بايد سواالت آزمون با توجه به م

قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناساااب آنها با موضاااوع روشااان گردد. روايی صاااوری و محتوايی هر يك از 

 شود:های پژوهش به تفكیك در زير ارائه میپرسشنامه

ی که جهت بومپرسشنامه استاندارد تكیه گاه های شغلی روايی محتوايی داشته است ولی از آنجايی  -1

 39اصالحات مختصری در آن صورت گرفت و از  و هماهنگ کردن سواالت با کارکنان و دانشگاه سازی کردن

سوال کاهش يافت و لذا روايی محتوايی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان علوم تربیتی و  25سوال به 

مورد نظر  تكیه گاههشت  ،شغلی كیه گاه هایتنتايج تحلیل عاملی پرسشنامه مديريت مورد تايید قرار گرفت. 

خالقیت کار  ،ثبات -امنیت ،استقالل -خود مختاری ،شايستگی مديريت عمومی ،کارکردی-)شايستگی فنی

% درصد 77چالش محو و کسب زندگی ( را بدست آورد که در آن  ،خدمت و از خود گذشتگی و ايرار ،آفرينی

نشان داد که حجم نمونه ( >0001/0P)و بارتلت  KMO=%913ون واريانس سوالها استخراج شده بود. آزم

هشت متعامد، % چرخش 3و اين عوامل در جامعه آماری وجود دارد. نتايج بارهای عاملی باالتر از  کافی است.

 مورد نظر را بدست آورد. تكیه گاه

 تعاریف نظری

داند که از سه مقوله تشكیل شده او می 4شاين تكیه گاه های شغلی را برای شخص عبارت از خودپنداره

ارزشهای  -3ها ها و نیازاحساس تكامل يافته نسبت به انگیزه -2های ادراک خود استعداد و توانايی -1است: 

(. دو مورد اول مربوط به تجارب 169، ص1387پور، شود )عباساساسی و مهم که مربوط به مسیر شغلی می

الیكه مورد سوم از واکنشهای فردی به هنجارها و اصول و ارزشهايی است واقعی در محیگ کاری است در ح

 (. 293، ص 2006، 5والنسیو شويم )دنزيگرهای کاری و اجتماعی متفاوت با آن مواجه میکه در موفقیت

آوری ی طولی بر روی مسیر شغلی گروهی از مديران و دانشجويان بنیاد فن(، پس از مطالعه1990شاين )

 و ايجاد مفهوم تكیه گاه های شغلی ، آن را به هشت نوع تقسیم کرده است: 6ماساچوست

کارکردی قوی دارند، احتماالً انتخاب  -شايستگی فنی تكیه گاه: افرادی که 7کارکردی -شايستگی فنی

یمات و باشد. اينگونه افراد معموالً از تصمکارکردی کار می -مسیر ترقی شغلی آنها بر اساس محتوای فنی

های فنی که کنند در زمینهجويند و کوشش میشود، دوری میهای که به مشاغل مديريتی منجر میمسیر

 مورد عالقه شان است باقی بمانند.

: افراد ديگری هستند که انگیزه و عالقه زيادی برای مدير شدن دارند و تجارب 8شايستگی مديريت عمومی

کرده است که استعداد و توانايی الزم را برای رسیدن به پستهای مديريتی  کاريشان اين باور را در آنها ايجاد

 دارند. کسب مقام مديريت با مسئولیت زياد، هدف نهايی اين افراد است. 

                                                           
4- self-concept 
5- Danziger & Valency 
6- Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
7- technical/ functional competence 
8- general managerial competence 



 

 

: اصوالً شخص جويای موقعیت کاری است که برخوردار از حداکرر آزادی از لحاظ 9استقالل -خودمختاری

شود؛ دوست دارد خودش را در برنامه زمانی قراردهد؛ ين طريق برانگیخته میقید و بندهای سازمانی باشد و از ا

 متمايل به مشاغلی است که از آزادی عمل بااليی برخوردارند.

دهند. آنها هر : بعضی افراد به ثبات و امنیت شغلی در بلند مدت، اهمیت بیشتری می10ثبات -امنیت

ای با ثبات، انجام شغلی، يعنی کسب درآمد کافی و آينده کاری را که الزم باشد برای بدست آوردن امنیت

کنند. آنها بیشتر تمايل دارند دهند؛ شغل خود را در شكل يك برنامه بازنشستگی و رفاهی مناسب دنبال میمی

 که عضويت خود را در سازمان حفظ کنند. 

ل يا گسترش يك فرآورده ، ممكن است به ايجاد شغ تكیه گاه: افراد دارای اين 11خالقیت کار آفرينی

شوند که به میل خود چیزی را پديد آورند؛ پس از شروع يك احساس نیاز کنند. اين افراد زمانی برانگیخته می

های ای و فعالیتهای پروژهکار جديد بازرگانی، کار کردن در آزمايشگاه پژوهشی، ايفای نقش مهم در گروه

 تواند انگیزشی مهم باشد.افراد می مشابه برای ارزش نهادن به خود، برای اين

، کار را به خاطر هدفی بزرگتر )و نه صرفاً  تكیه گاه: افراد دارای اين 12خدمت و از خود گذشتگی و ايرار

دهند و آرزوی آنها اين است که جهان را به جايی بهتر برای کار و زندگی تبديل کنند. اقتصادی( انجام می

 تر است.ه و مددکاری اجتماعی برای اين افراد مناسبکارهايی مانند پرستاری، مشاور

های نشدنی چیره شوند و در موقعیت، نیاز دارند تا بر موانع حل تكیه گاه: افراد دارای اين 13محو چالش

ترين گرايش اين افراد، چیرگی بر موانع، شكست دادن ديگران، حل مشكالت مشكل به موفقیت برسند. قوی

 پی و ثابت است.درودآزمايی پیو مسائل، رقابت و خ

، به ايجاد تعادل میان مسیر شغلی و خانواده فردی خود گرايش  تكیه گاه: افراد دارای اين 14سبك زندگی

 دارند.

توانند با گزينش آنها مسیر می اشغلی برای خود افراد، مفید و مهم است، زير تكیه گاه هایشناسايی 

شغلی نیروی انسانی  تكیه گاه هایشغلی مناسب تری برای خود تعیین کنند. همچنین اگر مديران بتوانند 

 توانند در رشد و پیشرفت شغلشان به آنها کمك کنند.خود را شناسايی کنند بهتر می

های شغلی اشخاص و محیگ کاری يشکه تناسب بین گرا اين منطق استوار استشغلی بر  تكیه گاه های

باعث رضايت شغلی، افزايش تعهد و عملكرد خواهد شد، در حالی که نامتناسب بودن آن باعث نارضايتی و 

ها در انتخاب افراد (. بنابراين سازمان2007، 15؛ سوتاری و تكا2007شود )اتوما و سیمسون، تغییر شغل می

شخصیتی و گرايشی افراد متناسب با مشاغل و محیگ سازمانی  هایبرای مشاغل بايد سعی کنند که ويژگی

 باشد. 

                                                           
9- autonomy / independence  
10- security/ stability  
11- entrepreneurial creativity  
12-service and dedication 
13- pure challenges 
14-lifestyle 
15- Suutari & Taka 



 

 

 

 تعاریف عملیاتی

 -کارکردی، شايستگی مديريتی عمومی، امنیت -های شايستگی فنیشغلی: شامل مولفه تكیه گاه های

خودمختاری، خدمت و از خودگذشتگی و ايرار، چالش محو و سبك  -ثبات، خالقیت کارآفرينی، استقالل

 شود.گیری میسوال است، اندازه 25است و با پرسشنامه استاندارد که شامل  زندگی

 تكیه گاه های 3تا  1های کارکردی بر اساس سوال -کارکردی: میزان شايستگی فنی -شايستگی فنی

 شود. سنجیده می

 تپرسشنامه  6تا  4های شايستگی مديريتی عمومی: میزان شايستگی مديريتی عمومی بر اساس سوال

 شود.شغلی سنجیده می تكیه گاه های

شغلی سنجیده  تكیه گاه هایپرسشنامه  9تا  7های ثبات بر اساس سوال -ثبات: میزان امنیت -امنیت

 شود.می

 تكیه گاه هایپرسشنامه  12تا  10های خالقیت کارآفرينی: میزان خالقیت کارآفرينی بر اساس سوال

 شود.شغلی سنجیده می

تكیه گاه پرسشنامه  16تا  13های استقالل خودمختاری: میزان استقالل خودمختاری بر اساس سوال

 شود.شغلی سنجیده می های

 19تا  17های خدمت و ازخودگذشتگی و ايرار: میزان خدمت و ازخودگذشتگی و ايرار بر اساس سوال

 شود.شغلی سنجیده می تكیه گاه هایپرسشنامه 

شغلی سنجیده  تكیه گاه هایپرسشنامه  22تا  20های چالش محو بر اساس سوالچالش محو: میزان 

 شود.می

شغلی سنجیده  تكیه گاه هایپرسشنامه  25تا  23های سبك زندگی: میزان سبك زندگی بر اساس سوال

 شود.می
 

 شیوه نمره گذاری

 به دو طريق می توان از  تحلیل اين پرسشنامه استفاده کرد 

 های پرسشنامهبر اساس مولفهالف: تحلیل 

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 



 

 

ها داده  ها را ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه اين ترتیب که ابتدا پرسشنامه

ه ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داد

 پی اس اس تعريف کنید و ساس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما بايد بر اساس طیف  مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما بايد در پرسشنامه  5لیكرت عمل کنید مرال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذاريد. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما بايد سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مرال اگر مولفه اول computeکمایوت)

compute  کنید تا مولفهx .ايجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ايجاد کنید و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که 

که به طور مرال متغیر کنید تا اين بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیايد  computeايجاد کرديد را با هم 

 مديريت دانش يا ... است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

 از گرينه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

اف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی مرال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحر

 را با يك  متغیر ديگر  بگیريد.

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و ساس بر اساس جدول زير قضاوت بر اساس اين روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 طیف پنج درجه ای لیكرت به شرح زير است.برای نمونه: يك پرسشنامه ده سوالی بر اساس 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

10 30 50 
 در اين جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 10تا  1بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 30تا  10ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 30در صورتی که نمرات باالی  -
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