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جامعه آماري مجموعه كارمنـدان منـاطق   و  استصيفي وتپژوهش 
كارمنـد   95( نفـر  166نمونـه   و يازده گانه شهرداري شهر اصـفهان 

انتخاب شدند و   به طور تصادفيبود كه ) كارمند مؤنث 71مذكر و 
مـورد  ) 1384، محقـق سـاخته  (با پرسشنامه آسيب شناسي شغلي 

كـه از   بـود اين  هشپژو يافته هايترين  مهم .ارزيابي قرار گرفتند
هـاي   هاي شغلي تنها در طبقه آسـيب  بين سه طبقه اصلي آسيب

اين طبقه زنان  در بوددرون فردي بين زنان و مردان تفاوت معنادار 
هاي درون فردي  در طبقه آسيب. ندبود بيش از مردان دچار آسيب

نيز تنها در زير طبقه بلـوغ حرفـه اي بـين زنـان و مـردان تفـاوت       
و باز هم از اين حيـث زنـان بـيش تـر از مـردان دچـار        دبومعنادار 
هاي بين فردي و فرا فـردي بـين    اما در طبقه آسيب. بودندمشكل 

با توجه  :گيري نتيجه. نشد مشاهدهزنان و مردان تفاوت معناداري 
به نظريه سوپر، مي توان به كارمندان زن  از كـودكي و در مراحـل   

داشـتن مسـئوليت در    قبيل از هايي فرصت با دادن مختلف زندگي
تهيه طـرح  ، تحليل اطالعات، زندگي، رغبت به انتخاب، جمع آوري

  .كمك كردو برنامه ريزي براي عمل و فعاليت 
  

  مرد  ،كارمندان زن، شهرداري،هاي شغلي،  آسيب :كليد واژه
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F. Bahrami, Ph.D: Isfahan Uni.  
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Abstract: Aim: The purpose of this article is to 
compare career pathology of male and female 
employees of Isfahan municipality in 2005-2006. 
The study uses descriptive methods: The 
statistical population comprisea of employees 
selected eleven regions of Isfahan municipality. 
form this purpose, 166 perrtici part were selected 
using simple random sampling method and were 
evaluated by questionnaires. The most important 
findings of this study are that among three levels 
of careers pathology , there was a significant 
difference between male and female employees 
in term of inter-personal problems. Results: 
Aloo show that female employees are more 
effected than male employees. In the category. of 
intra-personal problem, there is only significant 
difference between male and female employees 
in the sub catecory of job maturity so that 
women report  more problem than men in this 
regard, There is no significant difference in 
interpersonal and meta personal problem 
between male and female employees. 
Conclusions: According to Super Theory? In 
ovder to help female personel one can provide 
opportunition such as hawing responsihility in 
life desire to choose and analyze and qathering 
of information as well as helping to designed 
plan activation. This can be offened to women in 
childhood and at different stage in their liven.  
 
Keywords: career pathology, female, male, 
municipality, personnel  
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  مقدمه
كار قسمت اعظمي از اوقات زندگي هر فرد را به خود اختصاص مي دهد، حتـي انسـان از طريـق    

لذت مي برد و بـه خـاطر كـار     و در عين حال از كار نيز كار نيازهاي زندگيش را برطرف مي كند
ضرورت توسـعه اسـت و توسـعه تـأمين كننـده      كار  ).1384شفيع آبادي،( كردن زندگي مي كند

نيروي شاغل بخش مولد جامعـه را تشـكيل مـي دهـد، بـه      . منافع ملت و آحاد افراد جامعه است
 ديبـاج، ( همين دليل شرايط، محيط و توجه به بهداشت رواني در محيط كار اهميت زيـادي دارد 

1388 .(  
نيـز  هـا   پژوهشهاي فردي بين زنان و مردان شد و نتايج  هرچند نمي توان منكر وجود تفاوت   

نشان دهنده اين مسئله است كه زنان و مردان حتي از آغاز تشكيل نطفه با يكديگر تفاوت دارنـد  
ي بـر عهـده   ها در رهبري و در شغلشـان نقـش اساسـ    ها در موفقيت و شكست آن اما اين تفاوت

-در مقاله اي تحت عنوان چرا زنان هنوز به مقامات باال نمي رسـند مـي  ) 1382( ساعتچي. ندارد
پردازند بيش از گذشته است، به كار در خارج از محدوده خانواده ميتعداد زناني كه امروز : نويسد

. اندتري ديدههاي باالتر نيز آموزش بيش ها افزايش يافته و براي تصدي پست درجات تحصيلي آن
البي و فرهنگي هستند كه به مردان اجازه مـي دهـد مـانع    ق با اين حال هنوز هم قرباني تصورات

بنابراين يكي از مشكالت عمده زنـان شـاغل، درگيـر شـدن بـا      . ها در كارشان شوند پيشرفت آن
و  دف شغلي قرار داريهاي خانواده و طرف ديگر آن وظا تعارضي است كه يك طرف آن مسئوليت

از  .تالش جهت بهره وري ملي محـروم شـده انـد    ازبا توجه به اين مسئله نيمي از جمعيت كشور 
هـاي علمـي،    كه نقش زنان در افزايش بهره وري ملي باال است مشاركت زنان در فعاليـت  جا نآ

در زمينـه هـاي گونـاگون و     ظاير آن باعث مي شود تا مردان نيـز اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ن
عالقه خود تالش بيشتري داشته باشند و انتخاب افراد براي تصدي مشاغل مختلـف نـه بـر     مورد

ها جهت تصدي هر شغل  اساس عدم حضور زنان در محيط هاي كار، بلكه بر اساس شايستگي آن
  . انجام گيرد

هاي مديريت در مقايسـه   جديد در تأييد اين نظريه است كه زنان در پستهاي  پژوهش نتايج    
ها احساس قدرت كمتري مي كنند و دليل اين احساس اقدامات رسمي  مردان در همين پست با

هاي مـديريت  مند به پذيرش پسته است كه خواسته يا ناخواسته عالقو غير رسمي افرادي بوده 
  ). 1382ساعتچي،(وسيله مردان بوده اند ه ب

عارضات نقشي بين كار و خانه شماري از مطالعات نشان مي دهد كه زنان ممكن است مستعد ت   
دگي بيشـتري را بـر عهـده    احتماالً به اين دليل كه آنان به طـور سـنتي مسـئوليت خـانوا    . باشند
زنان شاغل حداقل آناني كه فرزنداني دارند احساس گناه و تعارض قابل توجه و فقـدان  . اندگرفته

ز طرف ديگر موانع سازماني نيز ا ).1381 ،فلچر(همدردي از جانب كارفرمايان را تجربه مي كنند 
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هـاي بـاالتر،    دسترسي محدود زنان به پست. باعث مي شود عملكرد شغلي زنان كاهش پيدا كند
هـا و   ستها و تقسيم پ در سازمان صاحبان قدرت مشكالت مربوط به شبكه ارتباطي غير رسمي

ونه اي از اين گونـه  ها نم هاي مناسب در بعضي سازمان ها بين خود و نيز فقدان مهدكودك مقام
  .)1382ساعتچي، ( موانع سازماني محسوب مي شود

هاي حرفه اي منعكس كننـده حجـم كـاري مشـكالت بـين       بررسي ها نشان مي دهد بحران    
وسيله زنان تجربه مي شود و ه فردي و ناكامي در محيط كار است و اين مشكالت به طور خاص ب

هاتري و (و نشانگان افسردگي خود را نشان مي دهد با حاالتي مثل اضطراب، خشم سركوب شده 
نشان دهنده اين مسئله است كه با وجـود افـزايش چشـمگير زنـان     ها  پژوهش ).2002، 1ليندمن
ها تغيير چشمگيري پيدا نكرده و روند حركـت رو بـه    كرده در دنيا اما باز هم جايگاه آن تحصيل
هـاي تـوأم    وجـود مسـئوليت  يل ايـن مسـئله   كي از داليكه ها سخت و كند بوده است  آن باالي

هاي  از نگراني ).2003 ،2چانانا( شرفت حرفه اي آنان مي شوديشغلي و خانوادگي است كه مانع پ
يافته ها حاكي از وجود فشـار بـر زنـان    . عمده زنان شاغل وجود تعارض بين خانواده و شغل است

مديريت، مادر، همسـر و سرپرسـت   هاي چند گانه و همزمان همچون  شاغل به دليل ايفاي نقش
 ).3،2005لودر( بودن است

هـاي   هـاي كـاري بـه نقـش     سرريز شدن منفي و سـرريز شـدن مثبـت نقـش     ،4پالكاز نظر    
هـاي   همچنـين زنـان بيشـتر سـرزير شـدن نقـش       ،خانوادگي بيشتر براي مردان اسـت تـا زنـان   

نقـل از راجـرز و   ( 5ين نظر كروتـر در مقايسه با ا. كنند هاي شغلي را تجربه مي خانوادگي به نقش
-ها بر نقـش  هاي خانوادگي آن دريافت اگر چه هم زنان و هم مردان معتقدند نقش) 2003 مي،

گذارد اما زنان در مقايسه با مردان به ميزان بيشتري تجربه سرريز شدگي  هاي شغليشان تأثير مي
ها خانوادگيشان بيشتر براي آن هاي هاي شغلي را دارند و خواسته هاي خانوادگي به نقش از نقش

 نقـل از راجـرز و مـي،   ( 6به همـين طريـق ويـدانوف     .كند در زمان كاريشان محدوديت ايجاد مي
 –گزارش داد كه در مقايسه با مردان تقاضاهاي خانوادگي زنان بـر تصـور تعـارض شـغل     ) 2003

دريافتند ) 2003 رز و مي،نقل از راج( 7مك ايون و بارلينگ. ها به شدت مؤثر است خانواده در آن

                                                 
١. Hutry & Lindeman 

Chnana .٢  

٣. Loder  

4. Rogers & May 

5. Crouter 

6. Voydanoff 

7. MacEwen & Barling 
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رسد با خانواده متـداخل اسـت زنـان بيشـتر از مـردان بـه        هايي از كار به نظر مي كه جنبه زماني
  .شوند اضطراب و افسردگي دچار مي

 نقل از راجرز و مي،( 2وايت و كيت همچنين ،1پرسر(در زمينه تأثير نوبت كاري  يپژوهشدر    
هاي غيراستاندارد كاري هم براي زنان و هم مردان  يفتدريافتند شيفت شب و ديگر ش) 2003

، نشان دادند )2003 نقل از راجرز و مي،( 3پلك و استينس. دهد زناشويي را افزايش مي بي ثباتي
مردان زندگي خانوادگي  هايي كه هر دو داراي درآمدند جدول زمان كاري زنان و در بين زوج

  .دهد ها را تحت تأثير قرار ميآن
در . ها منطبق با زندگي خانوادگيشان باشد كاري آن بيشتر احتمال دارد برنامة مورد مردان در   

هم زندگي نشان داد ) 2003نقل از راجرز و مي،(  4بولچرپژوهش  ذشتهگ هاي پژوهش مقايسه با 
گيرد همچنين  زاهاي خانوادگي قرار مي كاري زنان هم زندگي كاري مردان تحت تأثيراسترس

 نهايتاً بولچر و ديگر. هاي خانوادگي وجود دارد دوي زوجين تجربه تأثير نقشبراي هر 
زاهاي  دريافتند در مقايسه با زنان، شوهران بيشتر تحت تأثير سرريز شدن از استرسپژوهشگران 

قرار  هاي شغلي به نقش ،خانوادگي مثل مشاجره با همسر، بحث با فرزندان و احساس گرانباري
هاي  در جامعه ممكن است مردان را كمتر از زنان وابسته به خواسته دهاي جنسيقراردا. گيرندمي

هاي خانوادگي كند به همين دليل كمتر از زنان قادرند فشارهاي مرتبط با  عملي و عاطفي نقش
افزايش ناسازگاري زناشويي منجر  نددريافت )2003(و مي  راجرز. بندي كنند ها را طبقه اين نقش

شود و احتمال ورود به كار را براي زنان خانه دار افزايش  د زنان متأهل ميبه افزايش درآم
  .دهد مي
سرريز شدن يكساني را هم براي زنان و هم مردان متأهل تأييد مي كند اگر  فرايند  ها  يافته    

كنند و ميزان  داري توجه مي چه زنان متأهل ابتدا به مسئوليت مراقبت از فرزندان و وظايف خانه
ها كمتر از مردان است اما مدت زندگي زنان متأهل مثل مردان متأهل به فشار  شار كاري آنف

  ).2003 راجرز و مي،(ها وابسته است  كاري آن
در  ائااما استثن ،هاي كاري نيست به طور كلي جنس پيش بيني كنندة معتبري براي ارزش     

ارزش استقالل و خودمختاري براي زنان در  رسد به نظر مي، ها مورد استقالل و استفاده از مهارت
حقيقت محدوديت در داشتن  در .باشدمحيط كار عامل مهمي در احساس رضايت از شغل 

شود  اي پائين در زنان مي استقالل و نداشتن مسئوليت منجر به رضايت شغلي كمتر و تعهد حرفه
                                                 

1. Presser 

2.White & Keite 

3. Pleck & Staines 

4. Bolger 
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نشان داد زنان در ميتو و زاجاك  هاي پژوهش ).2005، 1گارودو  ، پترايدز، توسيزز، پاپاسفارنهام(
 شايد از داليل آن داشتن مشكل در .مقايسه با مردان در آمريكا نسبت به شغل خود متعهدترند

موانع  از كه همگي باشد هاي ارائه شده به كارمندان براي انتخاب كمبود گزينهو  يافتن شغل ديگر
- سازمان را براي زنان مشكل تر ميخانواده است و به عضويت درآمدن در يك با تأهل و مرتبط 

هاي نشان داد زنان و مردان به يك ميزان  نتايج پژوهش ).2003، 2، پويا و سوسپترسون(كند 
پذيرند  نگران پيامدهاي شغلي و خانوادگي هستند و به يك ميزان از اين مسائل تأثير مي

  ).2000، 3بيرليو  ، كوفياندرسون(
در زمينه تفاوت بين فرسودگي شغلي و افسردگي نشان داد ) 2005( 4بررسي و مطالعه آهوال   

خويي يا افسردگي  مرتبط است تا با افسرده اساسيفرسودگي شديد غالباً با اختالل افسردگي 
ها  يافتهدر همين راستا  .از مردان است تر شايعاختالل افسردگي در بين زنان ، هر چند خفيف

فرسودگي مزمن در مردان  در صورت وجود اساسي يخطر ابتال به اختالل افسردگ نشان داد
  . تواند منعكس كنندة اهميت كار در زندگي مردان باشد و اين مسئله مي استبيشتر 

نشـان داد، در بـين زنـان    ) 2005( 5، شاپيرا، برلينـر، مالمـد و شـيروم   توكرهاي  پژوهشنتايج    
مبسـتگي مثبـت و بـا اضـطراب     هـا ه  هاي پروتئينـي و تـراكم آنـزيم    فرسودگي شغلي با واكنش

هـا   هاي پروتئيني و تراكم آنزيم كه در مردان افسردگي با واكنش همبستگي منفي دارد در حالي
، بنابراين فرسودگي، افسـردگي  دارد  همبستگي مثبت و با فرسودگي و اضطراب همبستگي منفي

  .دارد آن ها و اضطراب در بين زنان و مردان اثرات متفاوتي بر جسم
هـاي   الگـو آسيب هاي شغلي الزم است در ايـن زمينـه از   به منظور بررسي دقيق و عميق تر     

 الگوهـا كـه در ايـن زمينـه از ديگـر      الگوييدقيق و آزمون شده استفاده شود در همين راستا دو 
پيشـنهاد مـي كنـد كـه مشـاوران يـك        )2002( 6باساكا .كاربردي تر است توضيح داده مي شود

شده با دو حوزة مفهومي بين فردي و درون فردي را براي ارزيـابي مشـكالت    رويكرد طبقه بندي
ارزيابي مشكالت شغلي با قراردادن يك مشكل شغلي در يكي از . كار برنده شغلي مراجعان خود ب

استفاده از ايـن چـارچوب    .دو حيطة مشكالت درون فردي و مشكالت بين فردي، شروع مي شود
محيط  و تعامالت بين فردي به در حيطة بين فردي .فراهم مي كندمفهوم ساده اي را  دو بخشي

                                                 
1. Furnham, Petrides, Tsaousis, Pappas & Garrod 

٢. Peterson, Puia & Suess  

3. Anderson, Coffey & Byerly 

4. Ahola, Horkonen, Isometsa, Nykyri, Aromma & Lonngvist 

5. Toker, Shapira, Berliner, Melamed & Shirom 

٦. Busacca   
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حوزه درون فردي به دنبال رشد و  .كه مراجع را احاطه كرده استشود مي داده اهميت اجتماعي 
ترقي و كاهش ناراحتي است و تماس با احساسات، هيجانات و شناخت ها را شامل مي شود ايـن  

شـناختي   گيـرد و غالبـاً شـامل درك پاسـخ هـاي روان     مي حوزه فرآيندهاي درون فردي را دربر
  . مراجع است

اي بررسي مشكالت حرفههاي مختلف و نتايج پژوهش هاي گوناگون در زمينه الگوبا توجه به    
كه در ارتباط با حرفه كارمندان است با الگوي فرضي زير  را مي توان كليه عوامل بالقوه آسيب زا

چندين زير طبقه  كلي و شغلي به سه طبقه آسيب هايلگو انواع در اين ا. طبقه بندي نمود
  :كه عبارتند از) 1388ديباج، (تقسيم شده است 

كه دربرگيرنده مسائل مربوط به شخص كارمند است و باعث  هاي درون فردي آسيب .الف 
هاي جسماني كه شامل مشكالتي است كه به  آسيب .1 :اختالل در عملكرد وي مي شود و شامل

هاي عاطفي مشكالت عاطفي كه در هنگام  آسيب .2 .اسطه كار در جسم كارمند ايجاد مي شودو
هاي ارزشي كه شامل  آسيب .3 .انجام كارها يا به واسطه انجام كارها در كارمند ايجاد مي شود

هاي  كه در هنگام انجام فعاليت است هاي اجتماعي، سياسي، هنري، تهوري، ديني، علمي ارزش
كه  است ها و مشكالتي آسيب كه شامل هاي شناختي آسيب .4 .ها توجه نمي شود آنكاري به 

هاي گذشته و حافظه  هاي عالي مغز مثل توجه، تمركز، خالقيت، يادگيري در ارتباط با فعاليت
كه شامل نداشتن برنامه ريزي  هاي مربوط به رشد حرفه اي كارمند آسيب .5. پديد مي آيد

ها، داشتن عقايد واحساسات غير  ها ومهارت شغل، آگاه نبودن از تواناييشغلي، آشنا نبودن با 
هاي مربوط به فرسودگي شغلي كارمند شامل  آسيب .6 .واقع گرايانه نسبت به شغل است

هاي مربوط به  آسيب .7 .خستگي هيجاني، كاهش عملكرد شخصي و مسخ شخصيت است
ز حقوق، عدم امنيت شغلي، نداشتن امكان نارضايتي شغلي كارمندكه شامل نارضايتي كارمند ا

 .8 .شرايط كاري نامناسب و داشتن روابط انساني نامناسب است ،)هاي ناعادالنه فرصت(ارتقاء 
عدم اعتقاد به  هاي مربوط به تعهد حرفه اي كه شامل عدم آشنايي با اهداف سازمان، آسيب

  .ترك سازمان است اهداف سازمان، عدم تالش براي موفقيت سازمان و تالش براي
كه شامل آن دسته از مشكالتي است كه كارمند در ارتباط با افراد  هاي بين فردي آسيب. ب 

ها روبرو است و باعث اختالل در عملكرد وي  ديگر چه در محيط كاري و چه خارج از آن با آن
هاي  آسيب .2 .هاي مربوط به نا هماهنگي شغل فرد با خانواده وي آسيب .1 :گردد و شاملمي

 .هاي مربوط به ارتباطات كارمند با همكاران آسيب .3 .مربوط به ارتباطات كارمند با ارباب رجوع
 .)شهردار منطقه محل خدمت( هاي مربوط به ارتباطات كارمند با رئيس آسيب .4
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    كه بيشتر مشكالت مربوط به شغل كارمند است و باعث اختالل در  هاي فرا فردي آسيب. ج   
 .2. مشكالت مربوط به حقوق، مزايا و امنيت شغلي .1 :شامل كرد كاري وي مي شود وعمل

هاي سازمان،  هاي سازمان است كه شامل روشن نبودن سياست مشكالت مربوط به سياست
ها در سازمان، تغيير  ها در سازمان، تغيير مكرر سياست توجيه نبودن افراد نسبت به سياست

ها با سالمت جسماني يا رواني  مغايرت داشتن سياست و كم يا زيادها، مشاركت  يكباره سياست
مشكالت مربوط به مديريت كه شامل مشكالت شخصيتي مدير، عدم وجود  .3 .كارمندان است

سيستم بازخورد، عدم وجود سيستم ارزيابي، عدم وجود سيستم دريافت نظرات و احساسات، عدم 
 .استروابط و عدم آشنايي مدير با اصول مديريت  اطالع رساني صحيح، عدم سازمان دهي صحيح

-مشكالت مربوط به نقش هاي شغلي و يا ماهيت شغل كه شامل حجم زياد يا كم كار، چالش .4
مشكالت  .5 .نداشتن تنوع در انجام كار و لذت بخش نبودن كار است انگيز نبودن، يكنواختي و

ايمني  ينه صوت، نور، آلودگي، ارگونومي ومربوط به شرايط فيزيكي كار كه شامل مشكالتي در زم
و يا تأثير  شناختي كارمند هاي مربوط به تأثير كار بر بيماري جسماني و يا روان آسيب .6. است

هاي مربوط به  آسيب .7 .است شناختي بر عملكرد كاري كارمند بيماري جسماني ويا روان
 ي، شناختي، ارزشي و خانوادهجسمي، شخصيت فرد با شغلش از جنبه هاي مختلف ناهماهنگي

  .است
هاي مختلف شغلي در بين زنان و مردان كارمند بررسـي شـده و هـدف از     در اين مقاله آسيب   

هاي شغلي كارمندان زن و در درجه دوم مقايسه  اين مقايسه در درجه اول مشخص كردن آسيب
ريـق بـا شناسـايي ايـن     هاي كارمندان مرد است تا بتـوان از ايـن ط   كردن اين مشكالت با آسيب
سـپس در جهـت    .ها جلوگيري نمـود  ها ابتدا تا حد امكان از بروز آن مشكالت و علل بنيادي آن

ايجاد محيطي مناسب تر و منطبق تر تالش كرده و عادالنه تـر در مـورد عملكـرد كارمنـدان زن     
لي هـاي شـغ   ابتدا با ايـن سـوال شـروع شـد كـه مشـكالت و آسـيب        پژوهشروند  .قضاوت نمود

  .كارمندان زن چيست و ثانياً آيا بين مشكالت شغلي كارمندان زن و مرد تفاوت وجود دارديـا نـه  
را موجه ساخت پيش فرض هايي بود كه در تجربه اجتماعي و مطالعات  پژوهشچه انجام اين  آن

هايي مثل تعـارض شـغل    كه شدت و عمق آسيب پيش فرض هايي مثل اين .دست آمده خاص ب
در بين زنان يا مردان متفاوت است و يا وجود اين احتمال كه درگيـري شـغلي زنـان و    خانواده  _

، ها به مشكالتي مثل فرسودگي شغلي متفاوت است مردان با شغلشان متفاوت و احتماالً ابتالء آن
، پـژوهش در ايـن راسـتا، ايـن    ؟ مشكالت ارتباطي و يا دروني در بين زنان و مردان تفاوت داردآيا 

هاي بلندي كه در آينده برداشـته   هاي برداشته شده پيشين و گام ت كوتاه در ميان گامگامي اس
  .خواهد شد
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  سوال هاي پژوهشي
  هاي درون فردي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان كدام است؟ آسيب-1
  هاي بين فردي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان كدام است؟ آسيب -2
  فردي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان كدام است؟هاي فرا  آسيب -3
هاي شغلي كارمندان  هاي شغلي كارمندان زن شهرداري شهر اصفهان و آسيب آيا بين آسيب-4

  مرد تفاوت وجود دارد؟
  

   پژوهش روش
گانـه شـهرداري    ، شهر اصفهان و به طور مشخص، مناطق يازدهآنمحل  توصيفي وپژوهش  روش

از % 10مـرد كـه بـيش از     95زن و  71كارمند شـهرداري،  166نمونه آماري . استاين شهر بوده 
براي دسترسي بـه منـاطق بـا    . انتخاب شدندساده و به طور تصادفي  بودندتعداد افراد كل جامعه 

منطقه انتخاب و پرسشنامه ها با مراجعه مستقيم بـه كارمنـدان ايـن     5 تصادفياستفاده از شيوه 
  .ن داده شدتكميل شد براي ي و در مواردي هم غير حضوري،مناطق به صورت حضور

  
  پژوهشابزار 

سؤالي بود و  بعد از  170يك ابزار  محقق ساخته، اين پرسشنامه :پرسشنامه آسيب شناسي شغلي
از كارمندان شـهرداري و حـذف   ) مرد 30زن و  17( نفري 47يك نمونة  در مورداجراء مقدماتي 

-در اين پرسشنامه تمامي آسيب .سوال كاهش يافت 110واالت به سواالت ناهمسان تعداد كل س
هاي شغلي در سه حيطه اصلي آسيب هاي درون فردي، آسيب هاي بـين فـردي و آسـيب هـاي     

زير  18اين سه طبقه  رونفردي طبقه بندي شد و جهت پوشش تمامي آسيب هاي شغلي از دفرا
آسيب را مورد بررسي قرار  110طبقه  18ن كه در مجموع مي توان به وسيله اي طبقه بيرون آمد

شـدت   شـد از افراد خواسته  واستفاده  10تا  1جهت نمرة گذاري هر يك از سواالت از طيف . داد
پـس از  . مشـخص كننـد   10به سمت بيشترين ميزان يعنـي   1مسايل را از كمترين ميزان يعني 

نمـره در زيـر    18ه گانه و شخص يك نمره كلي، سه نمره در طبقات س پرسشنامه هر تصحيح هر
طبقات كسب مي كند كه در اين پژوهش براي  پيش بيني مـا نمـره كلـي يعنـي نمـره مجمـوع       

محتوايي آزمـون پـس از سـاخت بـه تأييـد پـنج        1روايي. تمامي طبقات در نظر گرفته شده است
مچنين ه. محاسبه شد 96/0آن  2متخصص در اين زمينه رسيد و از طريق آلفاي كرونباخ  پايايي

                                                 
١. Validity  

٢. Reliability  
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و نتـايج نشـان    جهت سنجش روايي پرسشنامه همبستگي دروني بين طبقات اصلي محاسبه شد
هاي بـين فـردي و    ، همبستگي آسيب78/0هاي درون فردي و بين فردي  داد همبستگي آسيب

 1همچنـين پايـايي  . است 80/0هاي درون فردي و فرا فردي  و همبستگي آسيب 78/0 فرا فردي
  .ودب  95/0و فرا فردي   90/0، بين فردي  92/0هاي درون فردي  يبپرسشنامه در طبقه آس

  
  يافته ها
  يان هاي كلي پاسخگو ويژگي

  
  برحسب جنس فراواني پاسخ گويان .1جدول
  درصد  فراواني  جنس
  2/57  95  مذكر
  8/42  71  مونت

  -   -   بدون پاسخ
  100  166  كل

  
  برحسب وضعيت تأهليان فراواني پاسخ گو .2جدول 
  درصد  فراواني  تأهل وضعيت

  4/40  67  مجرد
  53  88  متأهل

  6/6  11  بدون پاسخ
  100  166  كل

  
وضعيت تأهـل كارمنـدان    2جدول را نشان مي دهد و  فراواني كارمندان برحسب جنس 1جدول 

  .را نشان مي دهدمتأهل و مجرد 
  
  
  
  

                                                 
١. Validity  
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  برحسب تحصيالت يانفراواني پاسخ گو. 3جدول
  درصد  فراواني  تحصيالت

  12  20  يپلمزيرد
  9/28  48  ديپلم
  38  63  ليسانس

  6  10  باالتر از ليسانس
  1/15  25  بدون پاسخ

  100  166  كل

  
  هاي شغلي ميانگين و انحراف معيار طبقات اصلي آسيب. 4جدول
  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  جنس  هاي شغلي آسيب

  71  18/38  58/150  زن  هاي درون فردي آسيب
  95  14/44  37/138  مرد

  71  30/34  08/141  زن  هاي بين فردي آسيب
  95  76/37  97/133  مرد

  71  12/69  12/274  زن  هاي فرا فردي آسيب
  95  00/73  04/262  مرد

  
طبقات اصلي آسيب هاي شغلي را نشلن  4و جدول  پاسخگويانتحصيلي رك امددرصد  3جدول 
  .مي دهد

  
  هاي شغلي و جنس اصلي آسيبمربوط به ارتباط سه طبقه  پراكندگيتحليل . 5جدول 

هاي  آسيب
  شغلي

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
اندازه   معناداري F  مجذورات

  اثر
توان 
  آماري

هاي  آسيب
  47/0  02/0  05/0  66/3  74/6328  1  74/6328  درون فردي

هاي بين  آسيب
  23/0  009/0  21/0  55/1  49/2051  1  49/2051  فردي

هاي فرا  آسيب
  18/0  007/0  28/0  16/1  93/5933  1  93/5933  فردي
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هـاي شـغلي و جـنس     مربوط به ارتباط سه طبقه اصلي آسـيب  5پراكندگي جدول يج تحليل نتا
هاي درون فردي بين زنـان و مـردان تفـاوت معنـادار      از اين سه طبقه تنها در طبقه آسيب است
از مردان  در زنان بيشترها  مشاهده مي شود كه اين طبقه از آسيب 4و با مراجعه به جدول  است
  . است

  هاي درون فردي ميانگين و انحراف معيار مربوط به زير طبقه هاي آسيب. 6دول ج
  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  جنس  طبقه مربوط به مشكالت درون فردي

  
  مشكالت عاطفي

  71  60/9  57/26  زن
  95  14/10  65/23  مرد

  71  46/10  29/35  زن  مشكالت شناختي
  95  64/12  75/32  مرد

 مشكالت ارزشي
 

  71  33/8  47/24  زن
  95  14/9  27/23  مرد

  71  71/5  42/16  زن  مشكالت مربوط به بلوغ حرفه اي
  95  25/6  75/13  مرد

  71  58/7  85/19  زن  مشكالت مربوط به تعهد حرفه اي
  95  13/8  80/17  مرد

  71  90/5  40/15  زن  مشكالت مربوط به نارضايتي حرفه اي
  95  33/6  08/14  مرد

  71  02/5  81/12  زن  مشكالت مربوط به فرسودگي شغلي
  95  52/7  05/13  مرد

  
  جنس هاي درون فردي و بيمربوط به ارتباط زير طبقه هاي آس پراكندگيتحليل . 7جدول
مجموع
اندازه  معناداري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجذورات

  توان آماري  اثر

59/347  1  59/347  53/3  06/0  02/0  46/0  
70/261  1  70/261  89/1  17/0  01/0  27/0  
01/59  1  01/59  76/0  38/0  005/0  14/0  
50/288  1  50/288  93/7  005/0  04/0  80/0  
28/172  1  28/172  75/2  09/0  01/0  37/0  

25/71  1  25/71  88/1  17/0  01/0  27/0  
25/2 1 25/2 05/0 81/0 000/0  05/0  
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ـ    7راكندگي جدول پنتايج مربوط به تحليل  هـاي درون   بيمربوط به ارتباط زير طبقـه هـاي آس
. دندهد كه زنان و مردان در مشكالت مربوط به بلوغ حرفه اي تفاوت دار فردي و جنس نشان مي

مي توان به اين نتيجه رسيد كه زنان از نظر مشـكالت مربـوط بـه بلـوغ      6و با مراجعه به جدول 
  .آسيب هستندحرفه اي بيش تر از مردان دچار 

  
  هاي بين فردي مربوط به آسيب ميانگين و انحراف معيار .8جدول

انحراف   ميانگين  جنس  هاي بين فردي طبقه مربوط به آسيب
  تعداد  معيار

  71  06/11  19/29  زن  مشكالت مربوط به تعارض شغل و خانواده
  95  37/11  32/28  مرد

  71  51/12  26/37  زن  مشكالت ارتباطي با همكاران
  95  53/12  84/33  مرد

  71  96/11  30/40  زن  مشكالت ارتباطي با ارباب رجوع
  95  70/11  32/38  مرد

  مشكالت ارتباطي با رئيس
  71  00/13  30/34  زن
  95  01/15  48/33  مرد

  
  هاي بين فردي و جنس بيمربوط به ارتباط زير طبقه هاي آس پراكندگيتحليل  .9جدول

هاي طبقه مربوط به آسيب
  فرديبين 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
اندازه   معناداري F  مجذورات

  اثر
توان 
  آماري

مشكالت مربوط به تعارض 
  07/0  001/0  62/0  24/0  81/30  1  81/30  شغل و خانواده

مشكالت ارتباطي با 
  41/0  01/0  08/0  04/3  78/476  1  78/476  همكاران

مشكالت ارتباطي با ارباب 
  18/0  007/0  28/0  14/1  86/159  1  86/159 رجوع

  06/0  001/0  71/0  13/0  69/27  1  69/27  مشكالت ارتباطي با رئيس
  

هاي بين فردي  تفاوت  زنان و مردان در زير طبقه هاي آسيب نشان مي دهد 9نتايج جدول 
  .د و زنان و مردان به ميزان تقريباً يكساني با اين مسائل روبرو هستندنمعناداري ندار
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  هاي فرا فردي ميانگين و انحراف معيار مربوط به زير طبقه هاي آسيب .10جدول

انحراف   ميانگين  جنس  طبقه مربوط به مشكالت فرا فردي
  تعداد  معيار

هاي سازمان مشكالت مربوط به سياست   71  87/13  56/47  زن 
  95  79/16  85/46  مرد

  71  43/13  64/38  زن مشكالت مربوط به شرايط فيزيكي
  95  12/15  43/38  مرد

  71  41/16  98/46  زن مشكالت مربوط به حقوق، مزايا و امنيت شغلي
  95  57/15  63/45  مرد

هاي شغلي مشكالت مربوط به نقش  
  71  14/13  58/43  زن
  95  17/14  18/40  مرد

  71  06/16  66/48  زن مشكالت مربوط به ناهماهنگي فرد با شغلش
  95  64/16  06/45  مرد

كارمندان اثر كار بر بيماري   71  94/3  70/10  زن 
  95  26/4  95/9  مرد

  71  23/12  70/37  زن مشكالت مربوط به مديريت
  95  76/13  91/35  مرد

  
  هاي فرا فردي و جنس بسيمربوط به ارتباط زير طبقه هاي آ پراكندگيتحليل  .11جدول

مجموع   طبقه مربوط به مشكالت فرا فردي
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  تمجذورا

F اندازه   معناداري
  اثر

توان 
  آماري

  06/0  001/0  77/0  08/0  52/20  1  52/20هاي سازمانمشكالت مربوط به سياست
  05/0  0001/0  92/0  009/0  90/1  1  90/1 مشكالت مربوط به شرايط فيزيكي

مشكالت مربوط به حقوق، مزايا و امنيت 
  08/0  002/0  59/0  28/0  52/74  1  52/74 شغلي

هاي شغليبوط به نقشمشكالت مر  18/547  1  18/547  89/2  09/0  01/0  39/0  
مشكالت مربوط به ناهماهنگي فرد با 

  28/0  01/0  16/0  95/1  25/526  1  25/526 شغلش

  20/0  008/0  25/0  33/1  63/22  1  63/22 اثر كار بر بيماري كارمندان
  13/0  005/0  38/0  75/0  96/129 1  96/129 مشكالت مربوط به مديريت
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هاي فرا فردي حاكي از اين  مربوط به زير طبقه آسيب پراكندگيتحليل  11 بررسي نتايج جدول
بـه   10مسئله است كه زنان و مردان در زمينه زير طبقه هاي مشكالت فرا فردي كـه در جـدول   

د و زنان و مردان تقريبـاً بـه يـك ميـزان دچـار ايـن       نتفاوت معناداري ندار است ها اشاره شدهآن
 .هستندت مشكال

  
  بحث و نتيجه گيري 
كه سـرريز   مبني بر اين) 2003نقل از راجرز و مي، ( الكپپژوهش حاضر با نتايج پژوهش نتايج  

هـاي   هاي خانوادگي بيشتر در بين مردان و سرريز شـدن نقـش   هاي شغلي بر نقش نقششدن 
 حاضر سرريز شـدن  پژوهشدر  زيرا .ناهمخوان است استخانوادگي به شغلي بيشتر در بين زنان 

  .شدنمردان مشاهده  در موردزنان و نه در مورد نه  هاي شغلي و خانوادگي برهم  نقش
 نيز ناهمخوان است) 2003 نقل از راجرز و مي،( كروتر پژوهشبا  پژوهشهمچنين نتايج اين     

دگي به دليل خواسته هاي خـانوا  را محدوديت زمان شغلي و خانواده -بخش شغل ،و تحليل نتايج
كـه معتقدنـد   ) 2003 نقل از راجرزو مـي، ( مك ايون و بارلينك پژوهشدر مقايسه با  .نشان نداد

بـه وجـود مـي    در زنان  ي راوظايف كاري با وظايف خانوادگي اضطراب و افسردگي بيشترتداخل 
حاضر نشان داد بين زنـان و مـردان از لحـاظ مشـكالت عـاطفي مثـل اضـطراب و         پژوهش آورد،

همخـوان  مك ايوان و بارلينگ پژوهش و اين مسئله تا حدودي با  يستاوت معنادار نافسردگي تف
مي توان گفت احتماالً يكي از داليل ايجاد اضطراب و افسردگي تداخل وظايف شغلي و  زيرا .است

خانوادگي است و چون اين آسيب در كارمندان شهرداري اصفهان است پس اضطراب و افسردگي 
  .يسته طور معناداري متفاوت نها ب نيز در بين آن

 با يكـديگر  زنان و مردان از نظر تعهد حرفه اي ميانگين نمره حاضر نشان مي دهد كه پژوهش   
تفاوت دارد و زنان نسبت به شغل خود تعهد كمتري دارند اما اين تفـاوت معنـادار نيسـت يعنـي     

بـا نتـايج    پـژوهش تـايج ايـن   زنان و مردان تقريباً به يك ميزان نسبت به شغل خود متعهدند و ن
زنـان بـه    كـه  مبني بر ايـن ) 2003و همكاران،  نقل از پترسون(  پاركر و مك ايوي پژوهش هاي

شـايد ايـن مسـئله را     .دليل مشكل در استخدام نسبت به شغل خود متعهدترند ناهمخوان اسـت 
بـراي زنـان   بتوان به اين صورت تفسير كرد كه چون كاركردن در كشور ما به صورت يك وظيفـه  

  .يا كمتر از مردان نسبت به شغل خود دارند ها تعهد مساوي و تلقي نمي شود احتماالً آن
كـه   مبنـي بـر ايـن   ) 2005( آهوال و همكاران پژوهش هايكنوني با نتايج  پژوهش هاينتايج     

زنـان در مشـكالت    زيـرا اختالل افسردگي در بين زنان بيشتر از مـردان اسـت، نـاهمخوان اسـت     
  .طفي كه يكي از اجزاء آن افسردگي است با مردان تفاوت معناداري ندارندعا
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با توجه به نظريه رشدي سوپر مي توان گفت بلوغ حرفه اي فرايند تكاملي تسلسلي است كه به    
هاي بلوغ حرفه اي را به اين شرح  وي ويژگي. مجموعه اي از مراحل و وظايف تقسيم مي شود

تجزيه و تحليل اطالعات، تهيه طرح و نقشه  ،به انتخاب، جمع آوري مسئوليت، رغبت :مي داند
فرد بالغ معموالً مي تواند به بهترين وجه از . براي عمل و فعاليت، و استفاده از كليه منابع موجود

با توجه به ) 1384شفيع آبادي،( هايش استفاده كند امكانات خود در رسيدن به مقاصد و هدف
از كودكي و در مراحل مختلف زندگي جهت كمك به كارمندان زن  نمطالب ذكر شده مي توا

، هايي براي ايجاد انگيزه جهت داشتن مسئوليت در زندگي، رغبت به انتخاب، جمع آوري فرصت
تا در آينده و  نمود ايجادتحليل اطالعات، كمك به تهيه طرح و برنامه ريزي براي عمل و فعاليت 

 همچنين مي توان با تشكيل كارگاه .وان كمتر دچار مشكل شوندهنگام اشتغال در اين زمينه بان
هاي آموزشي در اين زمينه در دوران اشتغال در سازمان اقدامات جبراني مفيدي براي كارمندان 

  .زن انجام داد
پـي افـزايش بهـره وري،    جا كه هر سازمان در سرلوحه اهداف خود در  در آخر بايد گفت از آن   

اسـت بـا بررسـي     جز آن و ، كاهش حوادث ناشي از كار، كاهش غيبت از كاركارايي، رضايتمندي
هـاي   در خالف اين مسايل حركت كنيم و مسير را جهت برداشتن قـدم  مي توانيم اين آسيب ها

حاضـر   هـاي  پـژوهش  نيـز  و پژوهش هاكه پيشينه  نظر به اين  .استوار تر و دقيق تر مهيا سازيم
بي توجهي به بنابراين د نها زنان و مردان تفاوت معنادار دار سيبنشان مي دهد در برخي از اين آ

شـخيص  عالوه در هر مداخله اي جهت ته اين تفاوت ها مارا از مسير پيشرفت منحرف مي سازد ب
جـا كـه در مـورد     و از آن هسـتيم تر نيازمند يك سيستم طبقـه بنـدي جـامع     دقيق تر و سريع

ه بندي جامع هستيم اما در زمينه شغلي از اين حيـث  مشكالت و مسائل رواني مجهز به يك طبق
 به ما در طبقه بندي سهل تر و نهايتاً تشخيص دقيق تر ياري مي رساندالگو اين  هستيم،محروم 

اييم و برطرف نمـ  يمو بدين وسيله قادر خواهيم بود مشكالت كارمندان زن و مرد را تشخيص ده
   .كنيمي د آمدن آن در آينده پيشگيروجوه از ب حتي و
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  پرسشنامه آسيب شناسي شغلي
بررسي مسائل شغلي در  انجام يك پژوهشي با همكاري شهرداري و دانشگاه اصفهان جهت اين پرسشنامه به منظور

هيچيـك از  لـذا  . از نتايج آن در برطرف كردن اين مشكالت اسـتفاده خواهـد شـد    و است دهشما طراحي ش منطقة
 1الزم به ذكر است كه نمره  .و در پاسخ دهي به آن كمال صداقت را رعايت فرمائيد سواالت را بدون پاسخ نگذاريد

هر  ر منطقة شما است وبه معناي بيشترين ميزان وجود مشكل د 10به معناي كمترين ميزان وجود مشكل و نمره 
لذا ميزان مشكالت مؤسسـه خـود را    .ميزان مشكل بيشتر مي شود يدپيش مي رو 10به سمت نمره  1چه از نمره 

  .دفرماييمشخص  10تا 1در جداول زير بر اساس نمرة 
   

 محـيط شـغليتان  زيـر در   عـاطفي  تا چه حد مشكالت
  وجود دارد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               افسردگي  -1
                اضطراب -2
               بي انگيزگي كاركنان -3
رد و بدل شدن احساسات منفي مثل خشم، ناراحتي  -4

  در كاركنان
              

               خشك و بي روح بودن محيط كار -5
زيـر در موقـعشـناختي تا چه حد آسيب ها و مشـكالت

  شغليتان شما را رنج مي دهد؟ انجام وظايف
1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               نداشتن تمركز كافي-1
               نداشتن حافظه قوي جهت يادآوري وظايف-2
               نداشتن خالقيت-3
- متناسب نبودن وظايف كاري با ميزان آموخته هاي -4

  قبلي شما
              

               كمال گرا بودن شما-5
به مسائل كاريتان مثل افكار تكرار شونده مزاحم راجع-6

  اين كه نكند كارها را درست و صحيح انجام ندهم
              

داشتن افكاري مثل اين كه نكند ديگران برايم پاپوش -7
  درست كنند يا نكند ديگران جلوي پيشرفت مرا بگيرند

              

زير در شغل خود ارزشي تا چه حد با مشكالت و مسائل 
  مواجه هستيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

ارزش قائل نشدن سازمان براي زحمات و فعاليت هاي -1
  كاركنان

              

غير انساني بودن اهداف سازمان مثالً توجه به مسائل  -2
  مادي بدون توجه به حقوق انسان ها
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               نداشتن پرستيژ شغلي -3
انجام كارهاي نادرست مثل دروغگوئي جهت پيشبرد  -4
  ورام

              

               انجام وظايف بي ارزش، كم اهميت و تكراري -5
تا چه حد ناهمخواني هاي زير بين وظايف شغلي

  برايتان مشكل آفرين شده است؟ خانوادگيو
1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

مختل شدن وظايف زندگيتان به دليل انجام وظايف-1
  شغلي

              

دليل مشكالتمختل شدن وظايف شغلي به -2
  خانوادگي

              

متناسب نبودن ساعات كاري با انجام وظايف -3
  خانوادگي

              

               نداشتن انرژي براي خانواده-4
حمايت نشدن توسط خانواده مثالً توجه نكردن خانواده-5

  به مشكالت شغلي كارمند
              

               وادهنداشتن زمان كافي جهت صرف وقت با خان -6
در محيط كار تا چه حد با  همكارانتاندر ارتباط با 

  مشكالت زير روبرو هستيد؟
1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               بي مسئوليتي در قبال يكديگر -1
               رعايت نكردن مرزهاي اخالقي -2
رفتارهاي غير منطقي مثل  وجود كشمكش و  چشم  -3

  و هم چشمي
              

               حمايت نكردن يكديگر هنگام گرفتاري -4
               جلوي پيشرفت يكديگر را گرفتن -5
هماهنگ نبودن ويژگي هاي شخصيتي شما با -6

  همكارانتان
              

اشكال در مهارت هاي ارتباطي مثل اشكال در بيان -7
  خواسته ها يا داشتن رفتارهاي بي ادبانه

              

در محيط كار خود تا چه حد  ارباب رجوعاط با در ارتب
  با مشكالت زير روبرو هستيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               زيادي تعداد ارباب رجوع -1
               توهين كردن ارباب رجوع -2
               پرتوقع بودن ارباب رجوع -3
               عدم همكاري ارباب رجوع -4
               رجوععجول بودن ارباب -5
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               ناآشنائي ارباب رجوع  با قوانين اداري  -6
                متفاوت بودن سطح تحصيلي و فرهنگي ارباب رجوع -7

) شهردار منطقه محل خدمتتان( رئيس خود در ارتباط با
  تا چه حد با مشكالت زير مواجهيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               نداشتن صالحيت الزم -1
               نداشتن توان مديريت -2
               تمجيد نكردن از عملكرد كاري كارمندان -3
               برقرار نكردن روابط دوستانه با كارمندان -4
               مستقل عمل كردن در تصميم گيري ها -5
               نداشتن عدالت  -6
               داشتن انتظارات غير منطقي -7

تا چه حد با سياست هاي سازمانتان ارتباط با  در
  مشكالت زير روبرو هستيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               هاي مكرر كارمندانجا به جايي-1
               نداشتن توجه مساوي به كليه واحدهاي سازمان-2
               نبود نشست هاي گروهي -3
يعني معلوم گيج كننده و مبهم بودن اهداف سازمان -4

  نيست هدف سازمان چيست
              

               استقبال  نكردن از پيشنهادات كارمندان -5
               تغيير مكرر و ناگهاني سياست ها در سازمان -6
               توجيه نبودن كارمندان جديدالورود -7
               انتقاد از كارمندان به شيوه هاي غلط-8
يا استفاده نكردن از صندوق انتقادات ونداشتن  و -9

  پيشنهادات
              

در محيط شغليتان تا چه حد با مشكالت مربوط به
  زير مواجه هستيد؟  شرايط فيزيكي

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               نداشتن تهويه مناسب -1
               تجهيزات اداري نامناسب -2
               نور نامناسب -3
               غي وسرو صداي زيادشلو -4
               كوچك بودن فضاي اتاق -5
               رعايت نكردن بهداشت -6
               گرماي كالفه كننده -7
               سرماي زياد -8
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تا چه  حقوق، مزايا و امنيت شغليدر شغل شما از نظر 
  حد مشكالت زير وجود دارد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               د ناكافيدرآم -1
               منصفانه نبودن سياست هاي پرداخت حقوق -2
به...ارائه نكردن خدمات رفاهي مثل وام مسكن و -3

  كارمندان
              

               نامشخص بودن دستورالعمل ترفيع -4
               توجه نكردن به شايستگي افراد در اعطاي ترفيع -5
               )ويژه قراردادي ها(ارداد شغليترس از اتمام قر -6
               ترس از دست دادن شغل -7
               اطمينان نداشتن به آينده شغلي -8

خود با  مشكالت  نقش هاي شغليتا چه حد در زمينه 
  زير روبرو هستيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               تداخل وظايف متعددبا يكديگر -1
               ته هاي ارباب رجوع با انتظارات رئيستضاد خواس -2
               مناسب نبودن افراد براي پست هاي محوله -3
               بي اهميت وپيش پا افتاده بودن وظايف  -4
               واضح نبودن وظايف شغلي -5
               نداشتن فرصت جهت استراحت بين وظايف كاري -6
               نجام وظايفنداشتن فرصت جهت ا -7
               سخت و خارج از توان بودن وظايف -8

تا چه حد انجام وظايف شغلي با ويژگي هاي شخصي شما 
  است؟ناهماهنگ كه در جدول زير آمده 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               با  توان جسميتان -1
               با نيازهاي ماديتان -2
               مذهبيتانبا نيازهاي معنوي و -3
               با عالقه و رغبتتان -4
               با عالقه شما به بودن در جمع -5
               با صبر و حوصلة تان -6
               با ارزش هاي خانوادگيتان -7
               با وجدان و اخالقياتتان -8
               با نيازتان به داشتن تجربيات جديد در زمينه حرفةتان -9

               با عالقه شما به داشتن تسلط وكنترل بر محيط -10
  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1باعث به وجود آمدن  شما انجام وظايف شغليتا چه حد 
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 مشكالت زير در شما شده است؟
تشديد يك يا چند بيماري جسمي مثل ديسك كمر،  -1

  ...ناراحتي معده و
              

د بيماري روان شناختي مثلتشديد يك يا چن -2
  ...افسردگي، اضطراب وسواس و

              

  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1  در شغل خود تا چه حد با مسائل زير روبرو هستيد ؟
               براي رشد در زمينه شغلتان برنامه اي نداريد -1
               از توانائي ها و مهارت هايتان آگاه نيستيد -2
لتان انتظارات و توقعات غير واقع بينانه نسبت به شغ -3

  داريد
              

               با اهداف سازمان آشنا نيستيد -4
               به اهداف سازمان اعتقاد نداريد -5
                تمايلي براي تالش درجهت موفقيت سازمان نداريد -6
               براي ترك كردن سازمان همواره در تالشيد -7

احساس نارضايتي  ه حد از موارد زير در حرفه خودتا چ
  مي كنيد؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               از ماهيت كارتان -1
               از محيط كارتان -2
               از سرپرست خود -3
               از همكارانتان -4

  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1 تا چه حد مسائل زير در شما وجود دارد؟
               توجهي نسبت به ديگرانبي  -1
               احساس بي رمقي در محيط كار -2
               احساس ناتواني در انجام وظايفتان -3

در سازمانتان  مديريتتا چه حد مسايل زير در زمينه 
  براي شما مشكل آفرين شده است؟

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  

               مشكالت شخصيتي مدير -1
               س نكردن نتيجه كار به كارمندمنعك-2
               نبود سيستم ارزشيابي در سازمان-3
               نداشتن سيستم دريافت نظرات واحساسات-3
               نداشتن سيستم اطالع رساني صحيح -5
               عدم سازمان دهي صحيح روابط-6
               آشنا نبودن مدير با اصول مديريت-7
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