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چک دهش
هدف اين مقاله با اتخاذ رويکرد تعاملي ،تبيين نقش واسط خودسودمندي به منظوور ارتقواي
اثربخشي برنامههاي جامعهپذيري افراد تازه وارد در سازمان مورد مطالعه است .با اتکا به
دادههاي بدست آمده از  111پرسشنامه و تحليل نتايج آنها با الگوي «بارون و کنوي» ،نقوش
واسط خودسودمندي تاييد شد .همچنين وجود تاثير مثبت تاکتيکهاي جامعهپوذيري نهوادي
بر خودسودمندي نيز مورد تاييود رورار فرفوت .يافتوههواي االوله اواکي از آن اسوت کوه
اثربخشي برنامههاي جامعهپذيري سازماني در رالب تاکتيکهاي نهادي ،تحوت تواثير سوط
خودسودمندي افراد جديداالستخدام ررار دارد و به ارتقاي سط خبرفي کاري و تمايول بوه

دوماهنامه علمي -پژوهشي

ماندن افراد در سازمان مورد مطالعه منجر ميفردد.
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تغژ انشکل دي :جامعهپذيري سازماني ،تمايل به مانودن ،خبرفوي کواري ،خودسوودمندي،
تاکتيکهاي نهادي
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مدیریت و پیشرفت
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دانشور

بررسيييقش وييي

شتغسييي ش

يييرش

بررسي نقش واسط متغير خودسودمندي بين تاكتيک جامعهپذيري نهادي ومتغيرهاي خبرگي كاري و تمايل به ماندن

-1ش ود

 -تاكتيك سرمايهگذار در مقابل تاكتياك تخلياه

ش

افراد تازه وارد زماني كه به يك سازمان ميپيوندند نه تنها

بر اساس اين طاقهبناد  ،طاقاهبناد ديگار توسا

در مورد آن سازمان اطالعات چنداني ندارند بلكه در مورد
شغل ،ادراک نقش ،انتظارات نقش ،ارزشها و هنجارهاا

جونز انجام گرفط( ) .در اين طاقهبند و تاكتيكهاا

سازماني نيز بياطالع هستند .وجود اين خاال اطالعااتي،

دوتباي شش گانه را در دو دسته كلي :ال  -تاكتيكهاا
جام هپذير انفراد

بسته به اينكه تا چاه داد ساازمان در وات ياط منباا باا

(شامل فارد  ،غيررسامي ،مانظب،

متغير ،پيوسته و تخليه ساز ) و ب -تاكتيكها جام اه-

برداشط فرد از سازمان ميباشد ،در هنگام رويارويي فارد
با سازمان منجر به ايجاد استرس و سردرگمي در آنان مي-

پذير نهاد

(شاامل جم اي ،رسامي ،مساتمر ،ثاباط،

گسسته و سرمايه گذار ) ترار داد .به رغب تفاوت طاقاه-

شود .سازمانها برا كاهش سبح استرس و ايجاد آمادگي
در كسب شناخط نساط به ساازمان از ساو ايان افاراد،

بند ها فوق هر دو طاقه بند از ماناا يكسااني بهاره

ساز و كار را بكار ميگيرناد كاه از آن مايتاوان تتاط

ميگيرند؛ هر دو طاقه بند بر اين اساس ارايه شدهاند كه
تركيب خاصي از تاكتيكها فاوق باه ب

عنوان جام هپذير سازماني نام برد( ).

اي پيامادها

خاص جام هپذير منتهي ميشوند .تاكتيكهاا جام اه-

جام هپذير به دو دليال :الا  -ماهياط اطالعاات و
ب -زمان ارايه اطالعاات در بادو ورود افاراد ،پيامادها

پذير نهاد با سبوح پايينتر ابهام نقش ،ت ارض نقاش

گوناگوني چون رضايطشاغلي ،ت هادساازماني ،خارگاي-

و تمايل به خروج از سازمان ( و و ) و سبوح بااتتر

كار  ،شفافيط نقاش  ،انساجام اجتمااعي و تمايال باه

رضايط شغلي و ت هاد ساازماني ( و و ) و خارگاي

ماناادن در سااازمان را هااب باارا سااازمان و هااب باارا

كار ( ) در ارتااطند.
گرچه اين مبال ات در پيشاارد داناش موجاود ي ناي

كارمندان در بر دارد ( ) .در تتقيقات ديگر تناسب فارد-
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سازمان و تناسب فارد-شاغل نياز باه عناوان پيامادها

جام هپذير و پيامدها آن سهب عمدها دارند ،اما هماه

جام هپذير ارايه شده اسط ( ) .در كنار ت دد پيامادها

آنها از زاويها خاص تابل نقد هستند .تتقيقات فاوق باه

جام هپذير  ،تتقيقات به انواع مختلفاي از تاكتياكهاا

افراد به عنوان عامالني منف ل و صرفا واكنشاي ماينگرناد

جام هپذير در تالب دستهبند ها مختلفي پرداختهاناد.

كه توان تاثيرگذار بر فرايند جام هپذير را ندارند و لذا

ون مانن و شن ( ) شش دسته تاكتيك جام هپذير را باه

تمام اين تتقيقات را ميتوان در تالب رويكرد ساازماني

صورتي دو تباي به شرح زير ارايه كردهاند:

بااه جام ااهپااذير جااا داد ( ) .در مقاباال رويكردهااا
ديگر در مبال ات مرتا با جام هپذير وجود دارند كه

 -تاكتيك فرد در مقابل تاكتيك جم ي

و

 -تاكتيك غيررسمي در مقابل تاكتيك رسمي

ماايتااوان از آنهااا تتااط عنااوان رويكردهااا فاارد

 -تاكتيك منظب در مقابل تاكتيك تصادفي

ت املي نام برد .نقد عمده بر رويكرد فرد كه به عناوان

 -تاكتيك ثابط در مقابل تاكتيك متغير

جايگزيني برا رويكرد سازماني مبرح شده نيز اين اسط

 -تاكتيك پيوسته در مقابل تاكتيك گسسته

كه اين رويكرد با وجاود اينكاه نقاش افاراد را در فرايناد
جام هپذير برجساته مايساازد اماا نقاش تاكتياكهاا و

1

اتدامات اتخاذ شده از سو سازمان را كبرنگ جلوه مي-

Newcomers
Task mastery
3
Role clarity
4
Social integration
5
Intent to stay
6
P-O fit
7
P-J fit
8
Individual vs Collective
9
Informal vs Formal
10
Sequential vs Random
11
Fixed vs Variable
2

12

Serial vs Disjunctive
Investiture vs Divestiture
14
Individual
15
Institutional
16
Organizational approach
17
Individual
18
Interactionist
13
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ساز

دكتر سعيد مرتضوي و همكاران

اسط .در اين رويكرد س ي بار ايان اساط تاا هاب نقاش

بر هب كنشي متغيرها شخصي افراد تازه وارد و تاكتيك-

ويژگيهاا و مشخصاات افاراد تاازه وارد و هاب بافاط و

ها و تمهيدات جام هپذير سازماني اسط .در ايان راساتا

اتدامات سازماني به طور همزمان در فرايند جام اهپاذير

نيز سوال اصلي اين مبال ه عاارتسط از اينكاه آياا سابح

مد نظر ترار گيرد( ) .رويكرد اخير ضامن داشاتن داشاتن

خودسودمند تاازه واردان بار رابباه مياان ناوع تاكتياك

متاساان دو رويكاارد ديگاار ،فاتااد م ايااب هاار يااك بااه

جام هپذير بكار گرفته شده (تاكتيك نهاد ) و پيامدها

تنهاييسط .بر ايان اسااس در مبال اات رويكارد ت ااملي

مورد انتظار جام اه پاذير (خارگاي كاار و تمايال باه

عمدتا اثرات واس و ت ديلكننده خصوصيات افراد تاازه-

ماندن) تاثير دارد؟

وارد بر فرايند جام هپذير مورد مبال ه ترار مايگيارد و

با توجه به ماادث فوق ،مبال ه داضار تصاد دارد باه

متغير خودسودمند از جمله متغيرهايي اسط كه از آن باه

چند طري سهب خود را در مبال ات جام هپذير ادا كند.

عنوان متغير واس برا مبال ات نامارده شده اساط ( و

نخسط اينكه اين مبال ه مشخصا در پي بررسي اثر واس
خودسودمند بر راببه ميان تاكتيكها و پيامدها جام ه-

) .به رغب طرح متغير خودسودمند به عنوان يك متغيار
واس  ،بررسيها به عمل آمده نشان ميدهاد تتقيقاات

پذير مايباشاد .دوم اينكاه در ايان مبال اه اثار واسا

ميداني تابل توجهي پيرامون اثر واسا خودساودمند در

خودسودمند در مورد يكي از دو دسته كلي تاكتيكهاا

بين تاكتيكهاا جام اهپاذير و پيامادها آن مالدظاه

جام ه پذير (ي ني تاكتيك نهااد ) ماورد بررساي تارار

( ) در مبال اه

ميگيرد ،اين موضوع بدين م ناسط كه مبال اه داضار در

نشده اسط .به عنوان مثال گرچاه سااك

بر رابباه مياان آماوزش و ساازگار كاار تاازهواردان

مندرج در ذيال هار ياك از دو دساته نهااد و انفاراد

(شامل متغيرها توانايي انبااق ،رضاايط شاغلي ،ت هاد،

نيسط .همچنين اين مبال ه از ميان پيامدها جام هپذير

تمايل به خاروج ،و تارک خادمط) مايپاردازد .اماا ايان

به خارگي كار و تمايل به ماندن ميپردازد كاه تاا كناون

مبال ه ،هر چند كه رويكارد جام اهپذيراناه دارد ،فقا

در پيشينه موضوع كمتر به آنها پرداخته شده اسط.

آموزش را به عنوان بخش مهمي از جام هپذير ماد نظار
ترار ميدهد .عالوه بر ايان ،در مبال اه سااك
ميان روشهاا مختلا

-2ش رتر شبرششپ ش ن شتحو قشش

تفكيكاي

 -2-1شپ ا دخايشجا ع پريريش(خ ر قشکياريشتش

جام اهپاذير صاورت نگرفتاه

اسط .در مبال ه گرومن ،ساك
تاكتيكها و پيامدها مختل

و زويگ ( ) نيز هر چند

تمايلشب ش ا دن)ش

جام هپذير مد نظار تارار

برا جام هپذير پيامدها مت دد بر دساب مبال اات

گرفتااه انااد امااا در اياان مبال ااه بااه بررسااي اثاار واس ا

برشمرده شد كه برا جلوگير از اطالاه مبلاب از طارح

خودسودمند بر راببه ميان تاكتيكها و پيامدها جام اه

آنها خوددار ميشود و فق دتيل انتخاب دو پيامد مورد

پااذير پرداختااه نشااده اسااط بلكااه در اياان مبال ااه اثاار

نظر در اين مبال ه ،ي ني خارگي كار و تمايل به مانادن،

خودسودمند باه عناوان متغيار مساتقل بار پيامادها

ارايه ميشود .ماهياط ف الياط تاازهواردان ماورد مبال اه،

جام ه پذير آزمون شده اسط.

ي ني رانندگان وساي نقليه عمومي ،به نتاو اساط كاه

بدين رو در مبال ه داضر ،با اتخاذ رويكرد ت ااملي،

ضرورت توجه به اين دو متغير را م اع

اثر متغير خودسودمند بر اثربخشي برناماههاا جام اه-

خارگي كار در امر رانندگي مستقيما سالمط مسافران را
به همراه دارد و از طر

Training

مينمايند ،زيرا

1
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خود به آزمون اثرات واس و ت ديل كننده خودساودمند

پي بررسي دستههاا شاش گاناه دوتبااي تاكتياكهاا
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سازماني به سمط اتخاذ رويكرد ت املي تغييار جهاط داده

اساسي آن پيشارد دانش ماتني بر رويكرد ت املي در ماورد
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دهد .از اين رو گرايشات اخير در مبال ات جام هپاذير

پذير سازمان مورد بررسي تارار گرفتاه اساط و هاد

بررسي نقش واسط متغير خودسودمندي بين تاكتيک جامعهپذيري نهادي ومتغيرهاي خبرگي كاري و تمايل به ماندن

كرد ( ) .بارگر نيز خارگاي شخصاي را تواناايي

م رفي الگو رفتار رانندگي در بخش عمومي باه سااير

ادراک شده برا تغيير دادن وتاي ت ري

اتشار جام ه ،از سو ديگر اسط.

به عاارت ديگر مايتاوان چناين گفاط كاه فارد كاه از

ميكناد ( ) و

اهميط تمايل به ماندن ،ترک كار ،آنجايي مشخص مي

ويژگي خارگي شخصي برخوردار اسط بار آن اساط كاه

گردد كه طا گزارش سي آ پي د  ،وتوع ايان پدياده

همواره تابليطها و تواناييها خود را در انجاام كاار باه

درصاد

هنگام سازد و فاصله باين وضا مبلاوب و موجاود را از

(ترک كار) در تمام صاناي باه طاور مياانگين

گاازارش شااده اسااط ( ) .شااايان ذكاار اسااط كااه تمااام

طري تالش شخصي پر نمايد .در دقيقط خارگاي كاار

متقيقن فق به جواناب منفاي تمايال باه تارک ساازمان

به تتديد مفهوم خارگي شخصي در تلمرو كار و وتاي

نپرداختهاند .برخي از متققان مانناد باو

مربوط به آن اشاره دارد.

( ) و ريلاي

( ) ،م تقدند كه ترک ساازمان موجاب تتارک و خاناه

-2-2شخودسود نديش

تكاني سازماني ميشود و مت اتااً منجر به رشد مهاارتهاا

رايجترين ت ريفي كه در مورد خود سودمند وجاود دارد

ميگردد .اما اكثر آنها متف القاول هساتند كاه ايان پدياده

مربوط به باندورا اساط ( ) .و خودساودمند را باه

پيامدها منفي مخربي را برا سازمان باه دنااال خواهاد

ت اوت افراد ،با در نظر گارفتن تواناييشاان ،بارا انجاام

داشط .اين پديده مايتواناد منجار باه كااهش بهارور ،
اثربخشااي و درآمااد در طااول زمااان گااردد (

و

موفقيط آميز وظاي

).

و در مدل خود چهار منا را به عناوان راههاا توسا ه

همچنين اين پديده هزينهها ناشي از اساتخدام مجادد و

خود سودمند بيان ميكند ) :تجربياات ارزناده گذشاته

جايگزيني را برا سازمان در پي خواهاد داشاط ،كاه باه

(مخصوصاً اين د

البا به دليل ت داد كب استخدام مجدد ،هزينهها جام ه-

زماني تاو اساط كاه تجرباه هاا
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موف همراه با كار سخط بدسط آيند؛ ) الگوهاا رفتاار

پذير سنگيني را در پي خواهاد داشاط .مخصوصااً اگار

(هاار چااه الگااو بااه وات يااط نزديكتاار باشااد بهتاار اسااط،

فرد كه سازمان را ترک ماي كناد دارا سابح خارگاي

مخصوصاً برا كساني كه تجربه كب و نامرتابي دارند؛ )

كار باتيي باشد هزينهها بيشتر بار ساازمان تتميال
ميگردد ،زيرا اين افراد دانش بيشتر از اهادا

مشخص و رفتارشان ت ري

ميكند.

تشوي از سو ديگران (اطالعات مفيد و بازخورد مثاتاي

ساازمان،

كه از ديگران داده ميشود ،به منظور پركردن شكا هاا ياا

مشتريان و كسب و كار را دارا ميباشند ( ).

شناخط بيشتر اسط)؛ و ) شراي فيزيكاي و رواناي فارد

متغير ديگر كه در اين مقاله بدان پرداختاه مايشاود

( ).

خارگي كار اسط كه به عاارت ساده نشان دهنده ميازان

اين مفهوم كه به نتوه نگرش فرد نساط باه تواناايي-

آگاهي و تسل فرد در مورد شيوه انجام دادن كاار متولاه

هايش در انجام وظاي

به و مي باشد .درک بهتر مفهوم خارگي كار با تشاريح

اشاره دارد ،ميتواند در انتخااب-

ها مثاط افاراد ،تاالش انگيزشاي ،اساتقامط و پشاتكار،

مفهوم خارگيشخصي ميسر ميشاود .خارگاي شخصاي

الگوها مثاط فكار (اعتقااد فارد باه اينكاه مايتواناد

مانند خودسودمند و كانون كنترل ،يكي از ويژگايهاا

مشااكالت را داال نمايااد) و مقاومااط در براباار اسااترس

شخصيتي اسط ( ) .نخستين باار واهه خارگايكاار را

تاثيرگذار باشد ( ).

پيتر سنگه به عنوان ابزار برا ياادگير ساازماني بكاار

با توجه به مناب  ،ماهيط و تاثيرات خودسودمند مي-

برد ( ) و آن را تمايل افراد بارا فهميادن و ياادگرفتن

توان اين مفهوم را همانند سيستمي دانسط كاه ورود آن
چهار منا باندورا ،فرايند آن ت اوت ذهني فرد نساط باه

1
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3
Riley
4
Personal mastery
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ضاامن اساتمرار سااالمط ايااب و ذهاااب از ياك سااو ،و

ت ري

دكتر سعيد مرتضوي و همكاران

بازخورد نيز ميباشد و فرد با توجه به نتايجي كه از خاود

به دسط تازهواردان ميرساند تا بار فرايناد ياادگير آنهاا

سودمند بدسط ميآورد مناب ورود خاود را تجزياه و

تاثير بگذارد ،شش تاكتيك دوتبااي بارا جام اهپاذير

تتليل مجدد ميكند و در صورت لزوم تغييراتاي در آنهاا

مبرح ميشود .اين تاكتيكها به كاربرد شيوهها سازماني

به وجود ميآورد .در اين سيستب ،مناب باا گذشاط زماان،

جهط كمك به ماتديان در بدسط آوردن تجارب اولياه در

همراه باا كساب تجرباه ،اطالعاات و باازخورد از ساو

باادو ورود ،كاااهش ترديااد و اضاابراب ناشااي از شااوک

ديگران و آموزش دچار تغييار مايشاود .بناابراين خاود-

پيوستن به سازمان جديد ،كساب موفقياطهاا ،رفتارهاا و

سودمند مفهومي پوياسط كه همراه با كساب تجاارب و

) .طاا نظار

دانش مبلوب و ضرور اشاره دارد ( و

اطالعات جديد تغيير ميكند .همچنين فرايند دروني خود-
سودمند  ،همانبور كه از ت ريا

ساك

و آشفورث ( ) نه تنها فرايند جام هپاذير  ،بلكاه

شيوها كه سازمانها ،اع ا تاازه وارد خاود را جام اه-

آن پيداساط ،فرايناد

ادراكي و ت اوتي اسط كه فرد از تواناييها خود دارد و

پذير ميكنند ،مهب اسط زيرا كه شيوه جام هپاذير بار

با رويكرد ت املي نيز كامال همسو اسط.

موفقيط فرايند جام هپاذير  ،ساازگار و انباااق افاراد
تازهوارد تاثيرگذار اسط.

-2-3شجا عي شپيريريشتشتاک ي شخيايشجا عي ش-

با توجه به شش تاكتياك جام اهپاذير مبارح شاده

پريريش
ت اري

توس ونمانن و شين ( ) كاه پايش از ايان مبارح شاد؛
تاكتيك جام هپذير جم اي ،در مقابال تاكتياك جام اه-

بسيار در مورد جام هپذير سازماني ارايه شده

اسط .لويي

م تقد اسط جام هپذير سازماني فرآيناد

پذير فرد  ،به اين موضوع ميپردازد كه آياا افاراد باياد

ها ،رفتارها مورد انتظاار و داناش اجتمااعي ماورد نيااز

مشابه ،واكنشها مشاابه و يكسااني داشاته باشاند ياا از

جهط پذيرش نقش سازماني و نيز د ور و مشاركط باه

طري يادگير ها منفرد نيز به رفتارها مشابه نايل مي-

عنااوان ع ااو سااازماني را پياادا ماايكنااد ( ) .برخااي

گردند .در جام هپذير جم ي تاازهواردان فارض بار آن

نويسندگان نيز م تقدند جام هپذير فرآيند اسط كاه از

اسط كه تجربه يادگير مشترک به رفتارها مشابه منات

طري آن فرهنگ سازماني جاودانه ميشاود و تاازهواردان

ميشود در داليكه در تاكتيك جام هپاذير فارد سا ي

درباره نقشها و رفتارها متناسب جهط تاديل شادن باه

بر آن اسط كه ابتكار و نوآور تاازهواردان از آنهاا سالب

اع ا ف ال و مؤثر سازماني آماوزش مايبينناد ( ) .در

نشود تاا در موت ياطهاا مشاابه واكانشهاا يكسااني

ت ري

ديگر بيان شده اسط كه جام هپاذير ساازماني

نداشته باشند و طا خواسط خود روشهايشاان را بارا

فرآيند اسط كه به وسيله آن افراد ،گرايشاات ،رفتارهاا،

ايفا نقششان تغيير دهند ( ) .به عاارت ديگار ،تاكتياك-

دانش و مهارتها ماورد نيااز بارا مشااركط و انجاام

ها جم ي نقشي اجاار را به وجود مايآورد كاه در آن

وظيفه به صورت اثربخش و به عنوان ع و از ساازمان،

تازهواردان دالط در نظر گرفتاه شادها را مايپذيرناد و

كسب ميكنند ( ) .با توجه به ت اري

صورت گرفته مي-

منف النه شراي اساسي وظاي

يا نقش را ميپذيرند ( ).

توان چنين استنتاج كرد كه جام هپذير سازماني فرايند

تاكتيك رسمي ،در مقابل غير رسمي ،به اين موضوع اشاره

اسط كه به وسيله آن تازهوارادن تمام آنچاه را كاه جهاط

دارد كه آيا تازه واردان در دين آنكه مسئوليطهاا نقاش

انجام وظيفه و پذيرفته شدن به عنوان ع و ياك ساازمان

خود را ياد ميگيرند از ديگر اع ا سازمان جدا ميشوند

تزم دارند ،ميآموزند.

يا همراه با آنها به يادگير ميپردازند .در تاكتياك رسامي
141
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اسط كه از طري آن ،فرد تدرت درک ارزشها ،تواناايي-

يادگير ها مشتركي داشاته باشاند تاا در موت ياطهاا
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پيامدها و تاثيرات خودسودمند اسط .اين سيساتب دارا

سازمان از جام هپذير دناال ميكند و نوع اطالعااتي كاه
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ترار ميگيرند و ب د از طي دوره مورد نظار و برناماههاا

ساختارها مدون جام هپذير متمتل اسط.

آموزشي باه ديگار كاركناان مايپيوندناد .اماا در تاكتياك

مبال ه جونز ( ) آشكار ساخط كه تاكتياكهاا جام اه-

غيررسمي ،فرد ضمن انجام كاار هماراه باا سااير اع اا

پذير نهاد به طور منفي با ت ارض شغلي و ابهام نقاش

سازمان هرگونه اطالعات مورد نياز برا آشنايي با شغل و

و به طور مثاط با رضايط شغلي ،ت هد و تمايل به مانادن

سازمان را كسب ميكند.

ارتااااط دارنااد .همچنااين تاكتيااكهااا نهاااد در مقاباال

تاكتيك منظب ،در مقابل تصادفي ،به اين موضوع ماي-

انفراد با درخواسط اطالعات و كسابباازخورد ارتاااط

پردازد كه آيا اطالعاتي كاه باه تاازهواردان داده مايشاود

مثاط بيشتر دارند .باه عااارت ديگار آنهاا اطالعاات و

مباب با روال ف اليطها جار اسط يا بار تجااربي كاه

بازخورد را بهتر و رادتتر در اختيار تازهواردان تارار ماي-

تازهواردان در سازمان با آن مواجه ميشوند ماتناي اساط.

دهند ( ).

تاكتيك ثابط ،در مقابل متغير ،به برنامه زماني مربوط باه
تكميل هر مردله از فرايند جام اهپاذير اشااره دارد ،باه

-3شفرض شخاشتش دلش ظريشتحو قشش

گونها كه در تاكتيك ثابط فرايند جام اهپاذير از نظار

از آنجا كه در اين مبال ه به دناال بررسي اثر واسا خاود

زماني مشخص و دتي اسط ،ي ني دورهها و آموزشهايي

سااودمند بااين تاكتيااكهااا جام ااهپااذير نهاااد

و

كه تازهواردان در هر برهه از زماان باياد باينناد مشاخص

پيامدها آن (خارگي كار و تمايل به ماندن) هستيب .برا

اسط .اين در دالي اسط كه تاكتيك متغير جام هپذير به

نيل به اين مقصود نياز اسط تا ساه رابباه (تاكتياكهاا

اين موضوع كه چه زماني اع ا جديد مردله خاصاي

جام هپذير نهاد با پيامدها ,تاكتيكها جام اهپاذير

از فرايند آموزشي را ميگذرانند ،توجهي ندارد ( ).

نهاد باا خودساودمند و خودساودمند باا پيامادها
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جام هپذير ) مورد بررسي ترار گيرد.

در تاكتيك پيوسته اع ا مجرب و كارآزموده سازمان
نقش الگو را برا تازهواردان ايفا ميكنناد اماا در تاكتياك
گسسته الگو مشخصي وجود نادارد و تاازهواردان باياد

-3-1شرغبط شب نشتاک ي شخيايشجا عي شپيريريش

خودشان را از موت يطهاا ايجااد كنناد .نهايتاا در

داديشتشپ ا يدخايشخ ر يقشکيارشتشتماييلشبي ش

ت اري

ا دنش

تاكتيك سرمايهگذار سازمان ضمن دفا هوياط فارد
تازهواردان آنها را به سمتي سوق ميدهد كه رفتارها آنها
با ارزشها و اهدا

افراد برا آنكه نقششاان را باه صاورت درفاه ا انجاام

سازماني از نوعي همنوايي برخاوردار

دهند نيازمند آن هستند كه به كسب مهارتهاا درفاها
بپردازند .به اين منظور آنها ماي-

باشد در داليكه در تاكتيك تخليهساز سازمانها به طاور

تزم برا تكميل وظاي

مشخص خواهان اين هستند كه هويط فرد تازه وارد را از

بايسط آموزش باينند تا به اطالعات تزم در ماورد شاغل،

او گرفته و او را به شاكل دلخاواهي كاه ماي خواهناد در

الزاماااات آن و انتظاااارات نقششاااان دساااط يابناااد و

آورند.

بازخوردها تزم را در مورد عملكردشاان از سرپرساتان,

جونز ( ) م تقد اسط كه تاكتيكها نهاد (جم اي،

همكاران و همتايان دريافط نمايند .باه ايان منظاور ايان

رسمي ،منظب ،ثابط ،پيوسته و سارمايهگاذار ) منجار باه
آشنايي اجاار با نقش ميگردد .در تاكتياكهاا نهااد

هر چند به طور کلي دو تاکتيک جامعهپذيري (نهادي و انفرادي) وجود دارند و در
پيشينه نيز ذکر شدهاند ،اما تمامي فرضيات و مدل مفهومي محققين که بر اساس
بررسي اثر واسط خود سودمندي صورتبندي شدهاند ،معطوف به تاکتيک جامعهپذيري
نهادي هستند .در نتيجه به منظور آزمون فرضيات ،سازماني انتخاب شد که در
بررسيهاي اوليه به نظر ميرسيد متکي به تاکتيکهاي نهادي بوده و ميدان مطالعه
مناسب براي آزمون فرضيات را فراهم ميسازد.
2
Colleagues

فرايند جام هپذير ساختار يافتاهتار و مانظبتار اساط و
منجر به خل سازمان همگراتر ميگاردد در داليكاه در
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تازهواردان جدا از كاركنان عاد سازمان تتط آماوزش

تاكتيكها انفاراد واگراياي ساازماني باه دليال فقادان

دكتر سعيد مرتضوي و همكاران

عنوان فرايند كاه ايان اطالعاات و باازخورد را بهتار و

شغل در اختيار فرد ميگذارند ,به شخص تازهوارد كماك

رادطتر در اختيار تازهواردان ترار ميدهد بر خارگي كاار

ميكنند تا ارزياابي جاام ي از شاراي فيزيكاي و عااطفي

تاثير گذار اسط.

داشته باشند و بتوانند مترکها فيزيكي و عاطفي مثااط
و منفي را از هب تشخيص دهند تا با استفاده از مترکها

از سو ديگر ,تاكتيكهاا نهااد جام اهپاذير باا
تازهواردان ترار ميدهناد مايتواناد بار رضاايط و ت هاد

فرضيه را اينگونه بيان مي كنيب:

كاركنان تاثيرگذار باشد و از اين طري ببور غيرمستقيب بر

فرضيه :2بين تاكتيكها نهاد جام هپاذير و خاود

تماياال بااه ماناادن تاثيرگااذار باشااند .بنااابراين فرضاايه را

سودمند فرد راببه مثاتي وجود دارد.

اينگونه مبرح ميكنيب:

-3-3شرغبط شب نشخودشسود نديشتشپ ا يدخايش

فرضيه  :1-1بين تاكتيكها نهااد جام اهپاذير و

خ ر قشکاريشتشتمايلشب ش ا دنش

خارگي كار راببه مثاط وجود دارد.

اين ادتمال وجود دارد كه تازه واردان با خاود ساودمند

فرضيه  :1-2بين تاكتيكها نهااد جام اهپاذير و

باتتر ,مسير ف اليط مورد نياز برا كساب نتااي مبلاوب

تمايل به ماندن راببه مثاط وجود دارد.
 -3-2شرغبط شب نشتاک

سازمان را به گونها موثرتر سازماندهي و طي كنند ( ).

خيايشجا عي شپيريريش

همچنااين تاااثيراتي چااون تااالش انگيزشااي ,اسااتقامط و

داديشتشخودسود نديش

پشتكار و الگوها مثااط فكار كاه از خاود ساودمند

با توجه به ماادثي كه در مورد مناب خودساودمند بياان

نشأت ميگيرند باعث ميشوند تا فرد با خاود ساودمند

جام هپذير به دليل آنكه كسب اطالعاات و باازخورد را

به خارگي كار دسط پيدا كند.
همانبور كه ساك

از سو ديگران برا فرد آسانتر ميكنند ,ميتوانند نقشاي

( و

) بيان ميكند ،تاازهواردان

كليد در تشكيل و تغيير تجربيات فرد در سازمان داشاته

با خود سودمند باتتر ,كمتار دچاار اضابراب ناشاي از

باشند كه طاي تا بر افزايش خاودساودمند فارد تاازهوارد

ورود به سازمان جدياد مايشاوند ,لاذا يكاي از تااثيرات

تاثيرگذار ميباشند .عاالوه بار آن در تاكتياك پيوساته كاه

خودسودمند مقاومط در برابار اساترس اساط .بناابراين

يكاي از تاكتياكهاا نهااد اساط ،از كاركناان مجارب

انتظار ميرود كه خودسودمند از طري كاهش اساترس,

سازمان به عنوان الگو برا تازهواردان اساتفاده مايشاود؛

تاثير غيرمستقيمي بر تمايل به ماندن يا ترک سازمان داشته

بنابراين اين تاكتيك ميتواند الگو رفتار مورد نياز فارد

باشد .بنابراين فرضيه را چنين بيان ميكنيب:

را برا توس ه خود سودمنديش فراهب كند .از سو ديگر

فرضيه  :3-1بين خود سودمند و خارگي كار راببه

بازخورد كه از طري سرپرستان ,همكااران و همقبااران

مثاتي وجود دارد.

در تاكتيكها نهاد به فرد داده مايشاود ,باه او كماك

فرضيه  :3-2بين خود ساودمند و تمايال باه مانادن

ماايكنااد تااا هنجارهااا ,ارزشهااا و م يارهااا عملكاارد

راببه مثاتي وجود دارد.

مناسب از سو سازمان را بهتر درک كند و باا مراعاات و

بنابراين به دليل امكان وجود راببه باين تاكتياكهاا

عمل به آنها از سو ديگران مورد تشوي ترار مايگيارد,

جام هپذير و خودسودمند ؛ و راببه بين خودسودمند

در نتيجه از اين طري نياز خاود ساودمند فارد افازايش

و پيامدها جام ه پذير  ،ميتوان چنين استنتاج نمود كه

خواهد يافط .در نهاياط باا توجاه باه اطالعاات مانظب و

سبح خودسودمند فارد مايتواناد نقاش عمادها باين
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برآياد و
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بدين ترتياب كاه ممكان اساط فارد تاازهوارد باا سابح

شود:

خودسودمند بات ،دتاي باا وجاود اعماال تاكتياكهاا

فرضيه  :4-1خودسودمند نقش واس در راببه باين

جام ه پذير انفراد به سبح مبلوبي از خارگي كار و

تاكتياكهااا جام اهپااذير نهااد و خارگااي كااار

ميل بيشتر به ماندن در سازمان برسد .از ساو ديگار نياز

كاركنان ايفا ميكند.

ممكن اسط برنامه جام هپذير يكسان ارايه شاده باه دو

فرضيه  :4-2خودسودمند نقش واس در راببه باين

فاارد تااازهوارد كااه از لتاااد خودسااودمند بااا يكااديگر

تاكتيكها جام هپاذير نهااد و تمايال باه مانادن

متفاوتند ،منجر به نتاي متفاوتي در پيامدها جام هپذير

كاركنان ايفا ميكند (نگاره شماره ).
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تاكتيكها جام هپذير نهاد و پيامدها آن ايفاا كناد,

گردد .بنابراين فرضيه چهارم تتقي بدين ترتيب بيان مي-

H4

پيامدهاي

تاکتيك هاي
جامعه پذيري
 نهادي

H1-3
H2-3

H2
خود سودمندي

جامعه پذيري
 تمايل به ماندن
 خبرگي کاري

H1-1, H2-1

نگاره  . 1مدل مفهومي نقش واسط خودسودمندي بين تاکتيكهاي نهادي و پيامدهاي جامعهپذيري

-4شرتشش گارهش-1ش دلش فدو قش وي
خودسييود نديششبي نشتاک ي

پيامدها جام هپذير سازماني) مباب روش اراياه شاده

شتغسي ش

توس بارون و كني ( ) عمل ميشاود .ايان دو متقا

خييايش ديياديشتش

عنوان ميدارند كه برا تاييد نقش واس يك متغيار باياد

پ ا دخايشجا ع پريريش
اين تتقي باه لتااد هاد

چهار شرط فراهب باشد:

جاز تتقيقاات پيمايشاي-

تتليلي با استفاده از رواب ماتني بر پيشبيني اساط .ابازار

اوت؛ بين متغيرها مساتقل (تاكتياكهاا جام اهپاذير

جم آور داده در اين تتقي نيز پرسشنامه ميباشد .برا

نهاد ) و متغيرها وابسته (تمايال باه مانادن و خارگاي

دستيابي به هد

اين مبال اه (دساتيابي باه نقاش واسا

خودسااودمند در راببااه ميااان تاكتيااكهااا نهاااد و

1

Baron & Kenny
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نفر اع ا نمونه كه فهرسط آنها

با اين شرط اسط.

در اختيار متققين ترار داشط به صورت د اور اراياه
از داذ

پرسشانامه

راببه وجود داشته باشد .فرضيه تتقيا متنااظر باا ايان

تكميل شده بدسط آماد كاه پا

شرط اسط.

غيرتابل استفاده ،نمونه نهاايي باه ت اداد

ثالثا؛ بين متغير واسا و متغيرهاا وابساته رابباه وجاود

مانا تتليل وات شد.

پرسشانامه،

-4-2شغبزغرشجمعآتريشدغدهش

راب ا؛ ميزان تغييرات در متغيار وابساته كاه توسا متغيار

در اين مبال ه برا جم آور دادههاا از پرسشانامههاا

مستقل توضيح داده ميشود ،بايد در صورت كنترل متغيار

استاندارد مرتا با هر متغير اساتفاده شاد .بارا سانجش

واس  ،به سبح پايينتر كاهش يابد .فرضيه اين شارط

تاكتيكها جام هپذير از پرسشنامه شامل

را آزمون ميكند.

گوياه در

تالب مقياس هفط امتياز ليكرت ( = «شاديدا مخاالفب»

لذا برا تتق هر يك از شروط بات چهاار فرضايه ايان

تا = «شديدا موافقب») كه توس

تتقي به نتو كه بيان شد ،آزمون ميشوند.

جونز ( ) طرادي شاده

اسط استفاده به عمل آمد .آلفا كرونااخ بدساط آماده از

-4-1شجا ع شتش مو شش

پيشآزمون برا اين مقياس ،با دذ

جام ه اين تتقي كليه رانندگان تازهوارد شاغل در سازمان

سازمان آموزش رانندگان تازه وارد طا مرادل مشخص و

اتوبوسراني شهر مشهد را شامل ميشود كه ت داد آنها

برنامهريز شده صورت ميگيرد» )=. ( ،متاساه شد.

نفر ميباشد .داداتل دجاب نموناه باا اساتفاده از جادول

برا سنجش متغير خودساودمند و تمايال باه مانادن از

پرسشنامه ي ني در تاريخ اول خرداد ماه ساال

 ،پان

ماه از زمان اساتخدام ايان افاراد در ساازمان اتوبوساراني

( ) استفاده شد .پرسشنامه متغير خودسودمند شاامل

از تاااريخ

نيز به استخدام اين سازمان درآمده بودند در

متغير تمايل باه مانادن شاامل گوياه و آلفاا كروناااخ

(  )=.مورد تاييد وات شد.

اين نمونه ترار دارند (آخرين تاريخ اساتخدام افاراد درون
نمونه

/ /

مبمئنب») طرادي شده توس گارومن ،سااك

و زوياگ

گويه باا ضاريب آلفاا كروناااخ (  )=.و پرسشانامه

مشااهد ماايگذشااط .الاتااه افااراد كااه پاا
/ /

مقياسها ده امتياز ( = «كامال نامبمئنب» تا

= «كامال

ميباشد) .تمام افاراد نموناه را ماردان

تشكيل داده و عمده اين افراد ( /

پرسشنامه متغير خارگي كار شامل

گويه در تالاب

درصد) در بازه ساني

مقيااس امتيااز ليكارت ( = «شاديدا مخاالفب» تاا =

درصاد ايان افاراد متاهال

«شديدا موافقب») ميباشد كه توس توس موريساون ( )

درصاد

طرادي شده اسط .ضريب آلفا كرونااخ ايان پرسشانامه

اين افراد تاال تجربه در سازمان ديگار مشاغول باه كاار

نيز برابر با (  )=.متاساه شد .گرچاه مقادار متاسااه

بوده يا تجربه كار مشابهي را داشتند .كليه افاراد اساتخدام

شده به لتاد نظر ضريب پاييني ميباشد اما بنا به گفتاه

شده اين سازمان در چهار منبقه مشغول بكار هساتند كاه

سكاران از اعتاار سات نميباشد( ).

/

سال ترار دارناد/ ،

درصد آنها مدرک ديپلب دارناد و تنهاا /

در نمونه پاسخدهنده اين مبال اه /
يك،
/

درصد در منبقه دو/ ،

درصاد در منبقاه

ضمنا جهط سنجش روايي كليه پرسشنامهها باه رغاب

درصد در منبقه سه و

تاييااد روايااي در تتقيقااات خااارجي ،از روش روايااي

درصد در منبقه چهار مشغول بكار بودند.

متتوايي -صور استفاده به عمل آمد و روايي آن با اتكاا
به نظرات متخصصين و افراد مجرب تاييد شد.
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مورگااان ( )

نفاار ت يااين شااد .در زمااان توزياا

ساوال

«در ايان
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ثانيا؛ بين متغيرها مستقل و متغير واس (خودسودمند )

شد.از مجموع

داشته باشد .فرضيه تتقي متناظر با اين شرط اسط.

پرسشنامه توزي شده

پرسشانامه
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كار ) راببه وجود داشته باشد .فرضايه تتقيا متنااظر

پرسشنامه به تمامي

بررسي نقش واسط متغير خودسودمندي بين تاكتيک جامعهپذيري نهادي ومتغيرهاي خبرگي كاري و تمايل به ماندن

جدول

-5شياف خاشيشتحو قشش

ميانگينها ،انتارا

م يارهاا و هماساتگي باين

جدول  . 1ميانگينها ،انحراف معيارها و همبستگي بين متغيرها

متغيرها

م يار

ميانگين

انترا

 -تاكتيكها جام هپذير *

4.6

.73

 -خودسودمند

8.55

1.15

**.400

 -خارگي كار

4

.67

**.455** .463

 -تمايل به ماندن

7.62

1.85

**.387** .476** .457

* نمرات باتتر از ميانگين ( ) ،نشان دهنده نهاد بودن تاكتيكها هستند.
** بدين م ناسط كه هماستگي ها در سبح  p < .01م نادار مي باشند.
 -5-1شرغبط شتاک

و خارگي كار ) بر تاكتيكها جام هپذير بارازش داده

خايشجا ع پريريش داديشتش

شد .چنانچه در جدول نيز تابل مشاهده اسط ،تاكتياك-

تمايلشب ش ا دنشتشخ ر قشکاريش

ها جام هپذير نهاد ميازان تغييارات م ناادار را در

برا آزمون فرضيه (وجود راببه مثاط بين تاكتيكهاا

2

تمايال باه مانادن (  )R = . , p<.و خارگاي كاار

نهاد و تمايل به ماندن و خارگي كار ) ،باياد تاكتياك-

2
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ها جام هپذير مورد استفاده ساازمان (چنانچاه انتظاار

(  )R = . , p<.توضيح ميدهند .لذا فرضيهها

ميرفط) از نوع نهاد ميبودند كه وجاود ايان شارط در

و  -تاييد ميگردند .اين يافته همسو با يافتاه سااك

جدول تابل مشاهده اسط .به منظور آزمون ايان فرضايه

آشفورت ( ) ميباشد.

الگو رگرسيون پيامدها جام هپذير (تمايل به مانادن
جدول  . 2نتايج رگرسيون چندگانه

پيش بينها

تمايل به ماندن

خارگي كار

تاكتيكها جام هپذير

**.31

**.33

خودسودمند
**.32
**.34
.30
.31
R2
**.08
**.1
∆R2
**24.09
**25.29
F
** بدين م ناسط كه هماستگي ها در سبح  p < .01م نادار مي باشند.
نكته :مقادير درون جدول ،ضرايب هماستگي استاندارد شده رگرسيون هستند.
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تمامي متغيرها را نشان ميدهد.

دكتر سعيد مرتضوي و همكاران

-5-2شرغبط شتاک

در متغير وابسته كه توس متغير مستقل توضيح داده ماي-

خايشجا ع پريريش داديشتش

خودسود نديش
برا آزمون فرضيه (وجود راببه مثاط بين تاكتيكهاا

تر كااهش ياباد) فاراهب شاود ،بادين رو ماا الگاو

جام هپذير نهاد و خودسودمند ) ،چنانكه در جادول

رگرسيون پيامادها جام اهپاذير (تمايال باه مانادن و

نيز مشخص اسط هماستگي بين اين دو متغير م نايدار

خارگي كار ) را ،در داليكه خودسودمند كنترل ميشد،
2

تتقي نيز تاييد ميشود و ميتوان نتيجه گرفط كه بين

بررسي كرديب .چنانچه در جدول نيز مشخص اساط در
2

صورت كنترل خودسودمند  ،سبح  Rدر ماورد تمايال

اكتيكها نهاد جام هپذير و خودساودمند  ،رابباه

به ماندن از

مثاتي وجود دارد.

 /به

 /كااهش يافاط ( ∆R . , p<.
2

2

= ) و در مورد خارگي كار نيز سابح  Rاز
-5-3شرغبط شخودسود نديشتشتمايلشب ش ا دنش

( .)∆R 2= . , p<.

 /كااهش يافاط

تشخ ر قشکاري

 /باه

لذا با توجه به اين نتاي شرط چهارم نياز فاراهب گشاته و

باارا آزمااون فرضاايه (وجااود راببااه مثاااط بااين

بدين ترتيب فرضيهها

 -و  -نيز تاييد ميگردند.

خودسودمند و تمايل به ماندن و خارگي كار ) ،الگاو
خارگي كار ) را بر خودسودمند برازش داديب .چنانچاه

اگر چه جام هپذير سازماني ماهيتا آميختها از ف الياط-

در جدول نيز تابل مشاهده اسط ،خودسودمند نهااد

ها سازمان و تازهواردان اسط اما عمده مبال اات انجاام

سبح تغييارات م ناادار را در تمايال باه مانادن ( , .

شده يا صرفا از ديد سازمان و يا صرفا از ديد تاازه واردان

< )R 2= . pو خارگاي كااار ( )R 2= . , p<.

به اين موضاوع پرداختاهاناد ( ) .ايان مبال اه باا اتخااذ

توضيح ميدهند .لذا فرضيههاا

رويكرد ت املي و با هد

بررسي تاثيرات خصيصه فارد

(خودسودمند ) و اتدامات سازماني (تاكتيكها جام ه-

گردند.

پذير نهاد ) بر برخي پيامدها جام هپاذير ساازماني
-5-4ش و
تاک

شتغس شخودسيود نديشدر شرغبطي ش

(تمايل به ماندن و خارگي كار ) انجام شد.
در اين مبال ه برا نخساتين باار رابباه مثااط مياان

خايشجا ع پريريش دياديشتشتماييلشبي ش

تاكتيكهاا جام اهپاذير نهااد و خودساودمند باه

ا دنشتشخ ر قشکاري
چنانچه در تسمط روش تتقيا اشااره شاد بارا تايياد

صورت تجربي مورد تاييد وات شد .اين امر چنانچه انتظار

نقش واس خودساودمند در رابباه مياان تاكتياكهاا

ميرفط نشان ميدهد كه اتخاذ تاكتيكها نهاد به علط

نهاد و پيامدها جام هپذير بايد چهاار شارط فاراهب

اينكه باعث ارايه منظب اطالعات به تازهواردان مايشاوند،

باشند .شرط اول (بين متغير مساتقل و متغيرهاا وابساته

سبح خودسودمند افراد را افزايش ميدهند.

راببه وجود داشته باشد) از طريا فرضايه تايياد شاد.

همچنين تايياد گردياد كاه افاراد برخاوردار از سابح

شرط دوم (بين متغير مستقل و متغير واس رابباه وجاود

خودسودمند باتتر خارگاي كاار و تمايال باه مانادن

داشته باشد) توس تاييد فرضيه فراهب شد .شارط ساوم

بيشتر خواهناد داشاط كاه ايان يافتاه همساو باا يافتاه

نيز (بين متغير واسا و متغيرهاا وابساته رابباه وجاود

گرومن ،ساك

( ) ميباشد .بدين

داشته باشد) با تاييد فرضيه سوم فراهب گشط .برا تايياد

ترتيب نقاش مولفاه فارد خودساودمند در پيامادها

نهايي فرضيه چهارم كافيسط شرط چهارم (ميزان تغييرات

جام هپذير برجسته شد.
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رگرسيون پيامادها جام اهپاذير (تمايال باه مانادن و

-6شبحثشتش ج

 -و  -تايياد ماي-

ريش
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(  )r = . , p<.مايباشاد .بادين ترتياب فرضايه دوم

بر خودسودمند برازش دادياب و ميازان تغييارات  Rرا
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شخصيتي ،به ارتقا پيامدها مثاط و موثر جام هپاذير

نهايتا اينكه در اين مبال ه دريافتيب كاه خودساودمند
نقش واسبي را در راببه ميان تاكتيكها جام اهپاذير
نهاد و پيامدها آن ايفا ميكند .الاته اين نقش واس در
سبتي كه انتظار ميرفط ايفا نشد ،چارا كاه در صاورت

ش

از

ش

كنترل خودسودمند به صفر يا نزديك آن مايرسايد .اماا

ش

چنانكه بارون و كني ( ) اشاره ميكنناد ،از آنجاايي كاه

ش

كامل بودن نقش واس خودساودمند  ،باياد  R2پا

بساايار از متغيرهااا روانشااناختي و نگرشااي از عواماال

ش

مت دد تاثير ميپذيرند لذا وات بينانهتر اين اساط كاه باه
جا انتظار وجود نقش واس كامل ،انتظاار نقاش واسا
جزئي و ناكامل را داشته باشيب .اما به هر دال وتوع نقاش
واس يك متغير روانشناختي در سبح م نيدار ،عليرغاب
وجود عوامل مت دد تاثيرگذار بر آن ،نشان ميدهاد كاه آن
متغير واس نقشي نيرومند را ايفا كرده اسط.
اين نتاي نشان ميدهد كه سازمانها باياد در جام اه-
پذير كردن افراد خود اوت ف اتنه عمل كنند و ثانيا به نقش
خودسودمند آنها به وياژه در بادو ورود توجاه نمايناد.
متاسفانه نقش خودسودمند به رغب تاثيرش بر پيامادها
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جام ااهپااذير عماادتا در فراينااد جام ااهپااذير ناديااده
انگاشته ميشود زيرا كه ارتاااط و تااثير آن بار پيامادها
جام هپذير به خوبي تايين نشده اسط .نتاي اين مبال اه
نشان داد در صورتي كه سازمانها از تاكتيكهاا نهااد
جام هپذير استفاده كنند سبح خودسودمند تازهواردان
افزايش پيادا كارده و باه تاا ايان افازايش ،رابباه مياان
تاكتيكها جام هپذير و پيامدها آن (تمايل به مانادن
و خارگي كار ) تو تر و پررنگتر ميشود.
اين يافته ضمن همسويي با نتاي تتقيقات مشابه ( و
و ) به داشتن برنامه مدون برا جام هپذير كاركناان
در سازمانها از طري ساز و كار جام هپاذير نهااد ياا
انفراد (به اتت اا ماهياط ف الياط و تركياب جم يتاي
سااازمانهااا) تاكيااد ماايورزد و مااديران واداادها مناااب
انساني ،به ويژه در سازمان مورد مبال ه در اين پژوهش را
بر اين ميدارد كه از طري تهيه و بكاارگير آزماونهاا

ش

استخدامي ،به ويژه سنجش خصيصاههاا روانشاناختي-

ش
ش
111
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سرعط بخشند.

دكتر سعيد مرتضوي و همكاران
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