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بررسی و مقایسه نیمرخ بالینی و نیمرخ مسیر شغلی افراد جویای کاِر 
به کار گمارده و در حال انتظاِر مراکز کاریابی

حركت و درآمدزایی انسانی، فطرت و نوین زندگی چالشهای مقدمه: 
مهمترین شغل مسیر این در میكند. تشویق را مادیگرایی سمت به
حاضر پژوهش هدف ازاینرو است. منظور این به دستیابی برای وسیله
حساسیت وسواس، اضطراب، )پرخاشگری، بالینی نیمرخ مقایسه بررسی
و افسردگی پارانوییدی، تصورات روانپریشی، جسمانی، شكایات فردی،
ترسمرضی(ومقایسهنیمرخمسیرشغلی)رفتار،خودكارآمدی،باوركاریابی
وانطباقپذیری(افرادبهكارگماردهوافرادجویایكارِدرحالانتظاربود.

روش:روشپژوهشحاضرعلی-مقایسهایاست.بدینمنظوركلیهافراد
سال در نجفآباد كاریابیهایشهرستان مراكز در ثبتنامشده كار جویای
1397بهعنوانجامعهدرنظرگرفتهشدند.ازاینبین110نفركه52نفرافراد
جویایكاربهكارگماردهو58نفرافرادجویایكاردرحالانتظاربهروش
نمونهگیریدردسترسانتخابودردوگروهبهكارگماردهوجویایكار
تقسیمشدند.ابزارهایپژوهششاملپرسشنامهانطباقپذیریمسیرشغلی
كاریابی)صالحی، رفتار آزمون20سؤالی پورفیلی،2012(، و )ساویكاس
2005(؛آزمون10سؤالیرفتاركاریابی)صالحی،2005(؛آزمونباورهای
كاریابی)صالحی،2005(،آزمونSCL-90)دارگوئیسوهمكاران،1976(
بودند.تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازروشتحلیلكوواریانسچندمتغیره

ونرمافزارSPSS-22انجامشد.
باور، بعد ابعادمسیرشغلیدرخصیصهرفتاریابیودر بین یافته ها:در
اختالفمعناداریدربیندوگروهوجودداشتودرموردابعادخودكارآمدی
انطباقپذیریتفاوتمعناداریبیندوگروهوجودنداشت.همچنیندر و
نیمرخبالینیتنهادرابعادحساسیتفردی،افسردگی،پرخاشگری،پارانویاو

روانپریشیاختالفمعناداریبیندوگروهوجودداشت.
در كاریابی در ناتوانی دلیل به انتظار حال در كار جویای افراد بحث:
بیشتر بیكاری دوره هرچقدر هستند. روانی اختاللهای و آسیبها معرض
میشودباورافراددرموردشغلیابیتحتتأثیرقرارمیگیرد.دردورهانتظار
برایشغلیابی،آموزشمهارتهایكاریابیوراهبردهایجستجویشغلی

میتواندبرایاینافرادمؤثرباشد.
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Comparison of Clinical Profile and Career Profile of Job Seek-
ers and Waiting for Job Centers

The challenges of modern life and human nature encour-
age the need to earn a living and move toward mate-
rialism, in which direction jobs are the most important 
means of achieving this. Therefore, the purpose of the 
present study was to compare the clinical profile (aggres-
sion, anxiety, obsession, individual sensitivity, somatic 
complaints, psychosis, paranoid imagery, depression, 
and fear) and to compare career path profile (behavior, 
self-efficacy, belief and adaptability in job seekers and 
those waiting for job opportunities. The research method 
was causal-comparative. For this purpose, all job seek-
ers registered in Najaf Abad employment centers in 
1397 (2018) were considered as the target community. 
Of these 110 people in the center, 52 persons had al-
ready been employed and 58 were job seekers, waiting 
for job opportunities. Research tools included Job Path 
Adaptation Questionnaire (Savikas & Porfili, 2012), 20 
Questions about Job Behavior (Salehi, 2005); 10 Ques-
tions about Job Behavior (Salehi, 2005); Job Beliefs 
Test (Salehi, 2005) and SCL-90 (Dargoyess et al., 1973). 
Data were analyzed using multivariate analysis of cova-
riance and SPSS-22 software. The results showed that 
there was a significant difference between the two di-
mensions of career path in behavioral attribute and in the 
belief dimension (P <0.05) and there was no significant 
difference between self-efficacy, adaptability and job 
satisfaction (P <0.05). / 0 <P). Also, there was a signifi-
cant difference between the two groups in the profile of 
individual sensitivity, depression, aggression, paranoia, 
and psychosis only (P <0.05). Therefore, as job seek-
ers are expected to be exposed to traumas and mental 
disorders due to their inability to find opportunities, it is 
recommended to conduct job skills training courses and 
job search strategies in job centers.
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مقدمه
تأمینمشاغلپایدارومناسببهعنوانیكیازمهمترینشاخصهایتوسعهاقتصادی-
اجتماعیكشورهادرنظرگرفتهمیشودوداشتنشغلبهعنوانعاملیمهمدرتأمیننیازهای
فردوجامعه بهخود بهدستآمده نتایج نظرگرفتهمیشودو تأمینآسایشدر زندگیو

برمیگرددورضایتهمهراایجادمیكند)یانوسوهمكاران،2018(.
هرانسانبنابرفطرتانسانی،بایكسریازنیازهامتولدمیشودكهایننیازهادر
طیرشدانسانتغییرمییابند.مجموعهایازنیازهاوجوددارندكهدربینسایرنیازهااز
اهمیتبیشتریبرخوردارندبهطوریكهحیاتانسانبهآنهاوابستهاست.دستهایازنیازها
بیشترجنبهروانیدارندوپسازتأمیننیازهایحیاتیاولویتمییابند.انسانبرایتأمین
نیازهایاولیهیاحیاتیخودبهمنابعمادینیازمنداستوبرایكسبمنابعمادیهمواره
بهكاروشغلنیازداشتهاست.پسمیتوانگفتحیاتآدمیبهداشتنكاروكسبمنابع

مالیوابستهاست.
درپیشگرفتنراهبردهاینادرستبرایكاریابیمیتواندبهعلتآگاهینداشتنافراد،
اینكه از باشد.صرفنظر افراد مهارتنداشتن و مدرسه و خانواده نادرست آموزشهای
علتبهكارگیریراهبردهایناصحیحچیست،آنچهمهمتروضروریتربهنظرمیرسداین
استكهراهبردهایكاریابیدرهردوصورت)چهكاربهاندازهكافیوجودداشتهباشدو
افرادراهبرددرستبهكارنبرندوچهاینكهكاردرجامعهمحدودباشد(برایافرادجامعه

موردنیازواساسیهستند)سوكینیك1وهمكاران،2017(.
بیكاریعالوهبرایجادمشكالتومعضالتفراواناقتصادی،جایگاهانسانیواجتماعی
وفرهنگیافرادرادرجامعهتنزلمیدهدوروحیهیأسوخودكمبینیوركودوناتوانی

1. Sookie Nick
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دربینآنهارارواجمیدهد)بوشوتاسی2017،1(.سازمانمللدرگزارشسالیانهخود
درسال2018هدفتوسعهپایداررااطمیناناززندگیسالموارتقایسالمتبرایهمه
درهمهسنیناعالمداشتهاست)سازمانملل،2018(.اشتغالباعثتشویقبهرهوریبرای
جامعهمیشودومنجربهثباتاقتصادی،روابطاجتماعی،افزایشرفاه،غرورملیوكیفیت

باالترزندگیبرایافرادمیشود)وننیكرکوهمكاران2015،2(.
انتخابشغلفرآیندیپیچیدهاستكهعواملبسیاریدرآندخالتدارند.دستهایاز
اینعواملبهخودفردمربوطمیشودكهازآنجملهمیتوانوضعجسمانی،استعدادو
رغبترانامبرد.دستهایدیگرعواملمحیطیوبازاركارومشاغلراشاملمیشود.هرچه
اطالعاتبیشترودقیقتردربارهویژگیهایشخصیتیخودوفرصتهایاستخدامیومشاغل
شغل، جویندگان برای مهم مسائل از یكی بود. خواهد مناسبتر او انتخاب باشد داشته
آگاهیازروشهاینوینكاریابیاست.اكنونباورودبهقرنبیستویكمانتخابراهبرد
یافتنشغل،میتواندسرعتدستیابیبهشغلموردعالقهرادستخوشتغییراتعمیقیكندو
مسئله»چگونهرقابتكردنونیازهاوتوقعاتبازاركار«افرادبیكاررابرآنمیداردكهاز
نظرجسمانیچابكوپرتحرک،ازنظرذهنیبیداروهوشیاروازنظرروانشناختیشایسته

وتواناباشند)سوكینیكوهمكاران،2017(.
درفضایكنونی،كاریابییكیازمهمترینمسائلیاستكهافراددرمقاطعتحصیلی
مختلفوباوضعیتهایاجتماعی-اقتصادیمتفاوتدرگیرآنهستند.دراینمیانبهنظر
و كاریابی مهارتهای اما زیادند بسیار كار اینكهجویندگان وجود با ما كشور در میرسد
جستجویشغلكمترموردتوجهاستونگرشوباورغالبافرادجامعهبركمبودفرصتهای

اشارهكردهاند باورهایشغلی این به نیز آرولمنی3)2004( آرولمنیو دارد. تاگید شغلی
1. Bush and Tassé
2. Van Niekerk 
3 . Aralmani and Arulmani
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وتأثیرآنهارارویتصمیمگیریشغلیبسیارمهممعرفیكردهاند.اینامرباعثشدهكه
جویندگانكاركمتربهسمتفراگیریمهارتهایكاریابیرفتهوازروشهایمنفعلیبرای

جستجواستفادهكنند.
و كاریابی2 خودكارآمدی كاریابی1، فعالیت چون مقدماتی نیازمند كاریابی واقع در 
باورهایكاریابی3استكهرویهمرفتهرفتاركاریابی4راشكلمیدهندونهایتًاباافزایش
اینرو از یافتنكاروشغلمیسرخواهدشد)ساكسوآشفورد1999،5(. رفتاركاریابی،
رفتاركاریابیرامیتوانمجموعهفعالیتهاورفتارهایمنظم،سازمانیافتهوهدفداریدانست
كهبهمنظورشناساییوجستجویفرصتهایشغلی،برایاشتغالانجاممیشود)كانفر6و

همكاران،2001(.
و میكنند پیدا اهمیت خودكارآمدی افكار و باورها كار، برای جستجو جریان در
تصمیمگیریشغلیراتحتتأثیرقرارمیدهند)آرالمنیوآرولمنی،2004(.باورهارامیتوان
موضوعات، برخی باور، مورد موضوع بین ارتباط یك وجود ذهنی احتمال عنوان تحت
داوریهای به كاریابی باورهای .)2005 )مصحف، كرد تعریف اسنادها یا مفاهیم ارزشها،
ذهنیفردنسبتبهخوددرارتباطباانتخابشغلاشارهداردوجریانتصمیمگیریشغلی

راتحتتأثیرقرارمیدهد)آرالمنیوآرولمنی،2004(.
خودكارآمدیكاریابینیزبهاعتمادشخصبهتواناییهاوقابلیتهایخوددرفرایندجستجو
وكاریابیگفتهمیشود)بندورا1997،7(رفتاركاریابیبطورمعناداریبایافتنشغلمرتبط
بودهووجودچندینسابقهكاریابیبطورمعناداریباموفقیتشغلیمرتبطاست)ساكس

وآشفورد2000،8(.

1. Job search activity  2. job search self - efficacy
3. job search belifs   4. job search behavior
4. Saks and Ashforth  6. Kanfer
7. Bandura   8. Saks and Ashforth
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بیكارییكیازچالشهایمهمفردجویایكاراستكهموجبانزواوسرخوردگیو
عدمحضوراثرگذاردرجامعهمیشود.حقداشتنشغلازاهمیتزیادیدرزندگیافراد
برخورداراست،زیرامحرومیتازفرصتهایشغلییكیازعللعمدهفقردرجامعهاست

)باسكوموكریستنسن،2017(.
از كار جویای بیكارشدگان داد نشان خود پژوهش در )2017( همكاران و رضایی
و برده رنج افسردگی( و اضطراب )پرخاشگری، بیكارشدگی روانشناختی پیامدهای
راهبردهایعملیبازگشتبهكارونیزانتخابهدفوبرنامهمناسبشغلیابیوكسب
مهارتهارانیازدارند.آموزشبهمنظورارزیابیمجددتواناییها،انتخابهدفوبرنامهریزی
نهایت در و مسئله مهارتحل ارتقای شغلی، اطالعات درست برایجمعآوری مناسب

رسیدنبهخودكارآمدیشغلیبرایاینافرادالزماست.
نتایجپژوهشسلطانزادهوهمكاران)1395(ووانگفو1)2015(نشاندادكهمؤلفه
زهراكار دهد. افزایش را شغلی مسیر انطباقپذیری میتواند باور و رفتار خودكارآمدی،
)2009(وهوانگ2وهمكاران)2014(نشاندادندكهنیمرخبالینیافرادغیرشاغلدرحوزه
عالئمجسمانی،اضطرابواختاللخواب،اختاللدركاركردهایاجتماعیوافسردگیدر

مقایسهباافرادشاغلبسیارپاییناست.
روانشناسی پیامدهای داشتند بیان نیز )2015( لورنس4 و )2015( سارور3 و كیدوای
بیكارشدگیشاملمشكالتافسردگی،اضطراب،پرخاشگری،وسواسوشكایاتجسمانی
است متأهل فرد كه زمانی خانواده در بودن بیكار یا شاغل كه است شایانذكر البته بود.
منابع كه است ازخانوادهدرجامعه نوعجدیدی دارد.خانوادهشاغل، تأثیراتیدوچندان
جدیدیبرایرضایتوازطرفیانواعجدیدیازمشكالتتهدیدكنندهزندگیراارائهكرده

1. Wang Fu    2. Huang
3. Kidwai and Sarwar  4. Laurence
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است)بت1وهمكاران،2017(.
و شخصیتی ویژگیهای بررسی به اندكی پژوهشهای كشور از خارج و ایران در 
روانشناختیافرادشاغلوجویایكارانجامشدهاست.بنابراینهدفازپژوهشحاضر
بررسیومقایسهنیمرخبالینیونیمرخمسیرشغلیافرادجویایكارِبهكارگماردهشدهو

افراددرحالانتظاربرایكاردرمراكزكاریابیانجامشد.

روش
روشاینپژوهشعلی-مقایسهایبود.بدینمنظوركلیهافرادجویایكارثبتنامشدهدر
مراكزكاریابیهایشهرستاننجفآباددرسال1397بهعنوانجامعهدرنظرگرفتهشدند.در
بازهزمانیفروردینالیاسفندتعداد210نفرثبتنامكردهبودند.ازطریقروشنمونهگیری
دردسترسبهدوگروهبهكارگماردهوجویایكارمراجعهشدوپرسشنامههایمربوطهبین
افرادیكهتمایلبهشركتدرپژوهشداشتندتوزیعشد.52نفرازافرادبهكارگماردهو
58نفرازافرادجویایكاردرحالانتظاردراینپژوهشهمكاریداشتند.شایانذكراست
برایدسترسیبهافرادبهكارگماردهشده،بهمحلكارآنهامراجعهشد.درانتخابنمونه

محدودیتسنی،جنسیتیوتحصیلیوجودنداشت.
ابزارهایپژوهششاملپرسشنامهانطباقپذیریمسیرشغلی)ساویكاسوپورفیلی2،
2012(،آزمون20سؤالیرفتاركاریابی)صالحی،2005(؛آزمون10سؤالیرفتاركاریابی
)صالحی،2005(؛آزمونباورهایكاریابی)صالحی،2005(.آزمونSCL-90)دارگوئیس3
كوواریانس تحلیل روش از استفاده با دادهها تجزیهوتحلیل بودند. )1976 همكاران، و

چندمتغیرهونرمافزارSPSS-22انجامشد.

1.Bet 
2. Savickas and Porfeli 
3. Derogatisl
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پرسشنامهانطباقپذیریمسیرشغلی:اینمقیاسكهدرسال2012باهمكاری13كشور
انطباقپذیریمسیرشغلیراكه بعد دنیابهسرپرستیمارکساویكاسساختهشد،چهار
پورفلی، و )ساویكاس میكند اندازهگیری اعتماد، و كنجكاوی كنترل، ازدغدغه، عبارتند
2012(.اینمقیاس24گویهداردكههریكازخردهمقیاسهایانطباقپذیریمسیرشغلی،
6سؤالرابهخوداختصاصدادهاست.سؤاالت1تا6دغدغه،7تا12،كنترل،13تا18

كنجكاویو19تا24بهاعتماداختصاصدارد.
مخالفم كامال ،1 تا موافقم كامال ،5 از لیكرت، درجهای 5 مقیاس از پاسخگویان 
استفادهمیكنند؛بنابراینحداقلنمره24وحداكثرنمره120استكهنمرهپایینتربیانگر
است. افراد شغلی مسیر در باالتر انطباقپذیری بیانگر باالتر نمره و كمتر انطباقپذیری
ساویكاسوپورفلی)2012(ابتدارواییمحتواییمقیاسانطباقپذیریمسیرشغلیراتوسط
یكتیمبینالمللیروانشناسانشغلیبررسیوتأییدكردندوسپسرواییسازهاینمقیاس
راابتداازطریقتحلیلعاملیاكتشافیوسپستحلیلعاملیتأییدیمرتبهاولدربین13
كشوربررسیكردند.پایاییاینمقیاسبهروشآلفایكرونباختوسطساویكاسوپروفلی
)2012(دربین13كشوربرایبعددغدغه0/83،كنترل0/74،كنجكاوی0/79واعتماد

0/85وكلمقیاس0/92بهدستآمد.
درپژوهشعابدیوهمكاران)2013(نیزآلفایكرونباخبرایبعددغدغه0/75،كنترل

0/65،كنجكاوی0/82واعتماد0/80وبرایكلمقیاس0/92گزارششد.
آزمونرفتاركاریابی)صالحی،2005(:مقیاسفعالیتكاریابیشامل20سؤالاستكه
باگزینههایبلیوخیرنمرهگذاریشدهاست.اینمقیاسانواعفعالیتهایكاریابیاعماز
مراجعهبهمراكز،تهیهرزومه،مصاحبه،مطالعه،مشورت،مراجعهبهاینترنتوفعالیتهاییاز
اینقبیلرااندازهگیریمیكند.مقیاسدرتابستان84ساختهشدوبهمنظوربررسیسؤاالت،
آزمونرویتعدادیازدانشجویانوفارغالتحصیالنجویایكاردانشگاهاصفهاناجراشدو
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رواییوپایاییسؤاالتبهدستآمد.اینمقیاسمجدداًدرجامعهموردنظرروی70نفراز
زنانبیكارشهركرداجراشدوهمبستگیهرسؤالبانمرهكلآزمونبهدستآمدونهایتا
یكسؤالكههمبستگیمعناداریباكلآزموننداشتحذفشدوپرسشنامهنهاییبا19
سؤالتدوینشد.دربررسیهمسانیدرونیآزمون،آلفایكرنباخ0/78بهدستآمد.در

ضمنرواییمحتواییآزمونبهتأییدسهنفرازمتخصصانرسید.
آزمونخودكارآمدیكاریابی)صالحی،2005(:اینمقیاسشامل10سؤالاستكههر
سؤالدارای5گزینهبانمرههای1تا5است.اینمقیاساعتمادبهتواناییهاوقابلیتهایافراد
دركاریابیراموردسنجشقرارمیدهد.ساختاینآزموننیزهماننددومقیاسباالبوده
است.درتعیینهمبستگیهرسؤالبانمرهكلدرجامعهموردنظر،همهسؤاالتتأییدشد.
همسانیدرونیآزموندربینزنانبیكارشهركردازطریقآلفایكرونباخ0/89بهدستآمد.
نمرهگذاریاینآزموننیزازراستبهچپاستكهگزینههایكاماًلموافقنمره5،موافق
نمره4،بهطورمتوسطموافقنمره3،مخالفنمره2وكاماًلمخالفنمره1میگیرند.روایی
محتواییاینمقیاسنیزتوسطسهمتخصصدرحوزهعلومرفتاریموردتأییدقرارگرفت.
آزمونباورهایكاریابی)صالحی،2005(:اینمقیاسشامل20سؤالاستكههرسؤال
دارای5گزینهبانمرههای1تا5است.اینمقیاسباورهایمثبتومنفیكاریابیمثل»كار
پیداكردنبهتالشفردبستگیدارد«و»داشتنآشنادراداراتشانسكاریابیراباالمیبرد«
رامیسنجدكهدرپژوهشحاضرنمرهفردبرابربانمرهایاستكهمربوطبهباورهایمثبت
كاریابیاست.دربررسیهمبستگیهرسؤالباكلآزمون2سؤالكههمبستگیمعناداریبا
كلآزموننداشتندحذفشدند.دربررسیهمسانیدرونیآزمونبرایزنانبیكارشهركرد،
باحذف5سؤال،ضریبآلفایكرونباخ0/81بهدستآمدونهایتاپرسشنامهبا13سؤال
تدوینشد.دراینپرسشنامه)فرماصلی(سؤال19،18،13،12،11،10،9،2،1و20از
چپبهراستنمرهگذاریمیشوند.درفرم13سؤالیتدوینشدهبرایشهركردسؤاالت6،
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12،7و13ازچپبهراستنمرهگذاریمیشوند.رواییمحتواییآزمونبهتأییدسهنفر
ازمتخصصانرسید.

چكلیستنیمرخروانیSCL-90:اینآزمونتوسطدارگوئیسوهمكارانشدرسال
1976معرفیشدوبراساستجربیاتبالینیوتجزیهوتحلیلهایروانسنجیازآن،مورد
تجدیدنظرقرارگرفتهوفرمنهاییآندرسال1976تهیهشد.درایرانمیرزایی)1980(
مطالعهایبرایهنجاریابیآنانجامدادهاست.هریكازسؤاالتآزمونازیكطیف5
درجهایمیزانناراحتیكهازنمرهصفر-هیچتاچهار-بهشدتاستتشكیلشدهاست.
سؤاالتآزمون9بعدمختلفرادربرمیگیرد.اگرمیانگینبهدستآمدهبین90تا200
باشددالبروجودمشكلقابلتوجهدرفرداست.اگرمیانگینبهدستآمدهبیشاز200
باشدبیانگرمشكلروانیجدیدرفرداست.دروگاتیسوهمكاران)1976(اعتباردرونی
اینپرسشنامهرابااستفادهازضریبآلفا،رضایتبخشگزارشكردهاند.بیشترینضریب
همبستگیبرایافسردگی0/95وكمترینآنبرایروانگسستهگرایی0/77بهدستآمده
از ناهمگونپس بیمارروانی آزماییدرمورد94 باز بهشیوه اعتبار است.درمحاسبات
یكهفتهازاجرایاول،ضرایبهمبستگیبین0/7تا0/90بهدستآمدهاست.درایران
نیزنتایجپژوهشمدبرنیاوهمكاران)2010(حاكیازآناستكهبین9بعدSCL-90و
مقیاسهایMMPIهمبستگیمعناداریمشاهدهشدهاستكهبیشترینآنبیناضطرابو
SCL-900/59ووسواسوروانگسستهگرایی ،MMPIبانوراستنیSCL-90افسردگی
بااسكیزوفرنیMMPI، 0/59بودهاست.همچنینبیشترینضریباعتباردرافسردگیبا
روشبازآزمایی0/93وآلفایكرونباخ85/0بهدستآمدهاست.نتایجپژوهشهایمیرزایی
)1980(ورضاپور)1997(نیزحاكیازرواییهمزمانواعتباربهروشبازآزماییمناسب

اینابزاردرجمعیتایرانیاست.
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یافته ها
درمطالعهحاضر110نفرموردبرسیقرارگرفتندكهوضعیتجمعیتشناختیآنهادر

جدول)1(گزارششدهاست.

 جدول )1( وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان

%fوضعیت شغلیجنسیت

مرد
27/%3027افرادبهكارگمارده

9/%3530افرادجویایكاردرحالانتظار

زن
%2220افرادبهكارگمارده

9/%2320افرادجویایكاردرحالانتظار

%110100جمعكل

باتوجهبهنتایججدول)1(تعداد65نفرباجنسیتمردو45نفرباجنسیتزندراین
پژوهششركتداشتند.
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جدول )2( یافته های توصیفی خرده مقیاسهای مسیر شغلی در افراد به کار گمارده و افراد 

جویای کار در حال انتظار

انطباقپذیریشغلیباورهایكاریابیخودكارآمدیرفتاركاریابی

افرادبهكار
گمارده

M7/9841/2840/2698/53

n52525252

SD5/435/594/979/54

Min.10252663

Max.185049117

افرادجویای
كاردرحال

انتظار

M4/5134/8235/0189/58

n58585858

SD5/6010/949/2918/35

Min.9101424

Max.195047118

نتایججدول)2(نشانمیدهددرافرادبهكارگماردهشده،میانگینرفتاركاریابی7/98،
خودكارآمدیكاریابی41/28،باورهایكاریابی40/26وانطباقپذیریشغلی98/53بود.در
افرادجویایكاردرحالانتظارمیانگینرفتاركاریابی4/51،خودكارآمدیكاریابی34/82،
باورهایكاریابی35/01وانطباقپذیریشغلی89/58بود.درهرچهارمقیاسذكرشده

نمراتافرادجویایكاردرحالانتظاركمترازافرادبهكارگماردهشدهبود.
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جدول )3( یافته های توصیفی نیمرخ بالینی و خرده مقیاسهای آن در افراد به کار گمارده و افراد 

جویای کار در حال انتظار

.MnSDMin.Maxگروه

شكایاتجسمانی
0/2548520/158050/130/42افرادبهكارگمارده

0/3014580/133130/190/42جویایكاردرحالانتظار

وسواس
2/72521/8425افرادبهكارگمارده

3/66581/171/405جویایكاردرحالانتظار

حساسیتفردی
2/36521/721/674/44افرادبهكارگمارده

3/34581/311/564/44جویایكاردرحالانتظار

افسردگی
2/23521/841/314/62افرادبهكارگمارده

3/17581/672/154/62جویایكاردرحالانتظار

اضطراب
3/28521/671/805افرادبهكارگمارده

3/89581/392/505جویایكاردرحالانتظار

پرخاشگری
3/29521/661/505افرادبهكارگمارده

3/54581/6825جویایكاردرحالانتظار

ترسمرضی
3/18521/981/295افرادبهكارگمارده

4/31581/1225جویایكاردرحالانتظار

تصوراتپارانوییدی
3/02521/5825افرادبهكارگمارده

3/16581/831/675جویایكاردرحالانتظار

روانپریشی
2/93522/081/105افرادبهكارگمارده

3/97581/582/905جویایكاردرحالانتظار
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نتایججدولنشانمیدهدكهدرتمامیخردهمقیاسهایSCL-9میانگیننمراتافراددر
حالانتظاربرایكارازافرادبهكارگماردهشدهباالتراست.

دو در شغلی مسیر ابعاد در تفاوت بررسی برای چندمتغیره كوواریانس تحلیل نتایج
گروهافرادجویایكاربهكارگماردهوافرادجویایكاردرحالانتظارباتوجهبهمتغیرهای

همپراش/كووریت)جنسیت،تحصیالت(،درجدول)4(گزارششدهاست.

جدول )4( نتایج تحلیل کوواریانس ابعاد مسیر شغلی
SSDfMSFpمیزان تأثیر

جنسیت

3/5913/590/0930/7620/002رفتاریابی
10/08110/080/1460/7040/004خودكارآمدی

32/68132/680/6990/4080/017باور
190/79119/790/7240/4000/018انطباقپذیری

تحصیالت

9/8019/8000/2530/6180/006رفتاریابی
510/581510/587/4110/0100/156خودكارآمدی

117/301117/302/5090/1210/059باور
888/321888/323/3710/0740/078انطباقپذیری

گروه

219/351219/355/6680/0220/124رفتاریابی
172/441172/442/5030/1210/059خودكارآمدی

435/141435/149/3090/0040/189باور
444/891444/891/6880/2010/041انطباقپذیری

مسیر ابعاد در تفاوت بررسی برای چندمتغیره كوواریانس تحلیل بهجدول، توجه با
با انتظار حال در كار جویای افراد و گمارده بهكار كار جویای افراد گروه دو در شغلی
توجهبهمتغیرهایهمپراش/كووریت)جنسیت،تحصیالت(،سطحمعناداریبیندوگروه
بهلحاظجنسیتدر انتظار( افرادجویایكاردرحال بهكارگماردهو )افرادجویایكار
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همهابعادمسیرشغلیمعنادارنیست)p>0/050(ودرموردمتغیرتحصیالتبیندوگروه
درابعادخودكارآمدی)p=0/010(ورغبتشغلی)p=0/032(معناداراستودرمورد
از بعد .) p> 0/050( نیست معنادار تحصیالت لحاظ به انطباقپذیری و باور رفتاریابی،
حذفمتغیرهایكووریت)جنسیتوتحصیالت(نتایجبهاینصورتاستكهتنهادربعد
رفتاریابی)p=0/022(اختالفمعناداریبیندوگروهوجوددارد.باتوجهبهاینكهمیانگین
درگروهافرادجویایكاربهكارگمارده)7/98(كمترازگروهافرادجویاكاردرحالانتظار
اختالف شده، )p =0/004( برابر معناداری باورسطح بعد در و است )40/26( برابر كه
معناداریدربیندوگروه)افرادجویایكاربهكارگماردهوافرادجویایكاردرحالانتظار(
وجودداردباتوجهبهاینكهمیانگیندرگروهافرادجویایكاربهكارگماردهبرابر4/51كه
كمترازمیانگینگروهافرادجویاكاردرحالانتظاركهبرابر35/01استودرموردابعاد

.)p>0/050(خودكارآمدیوانطباقپذیریتفاوتمعناداریوجودندارد
جدول )5( نتایج تحلیل کوواریانس ابعاد نیمرخ بالینی

SSdfMSFPمیزان تأثیر

ت
سی
جن

0/00110/0010/1260/7240/003جسمانی
0/95710/9571/1480/2890/023وسواس

0/37110/3710/7480/3910/015حساسیتفردی
0/01310/0130/0160/9000/000افسردگی
0/16110/1610/2440/6230/005اضطراب
0/00310/0030/0040/9510/000پرخاشگری
0/11010/1100/1290/7210/003ترسمرضی
0/39710/3970/5880/4470/012پارانویا

0/00510/0050/0060/9380/000روانپریشی
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SSdfMSFPمیزان تأثیر

ت
یال
حص

ت

0/00110/0010/1960/7240/004جسمانی
0/00110/0010/0010/2890/000وسواس

0/34010/3400/6850/3910/014حساسیتفردی
0/06410/0640/0800/9000/002افسردگی
0/59910/5990/9100/6230/019اضطراب
0/46510/4650/6200/2900/013پرخاشگری
0/97410/9741/1430/7260/023ترسمرضی
0/08410/0840/1250/8300/003پارانویا

0/04010/0400/0470/0990/001روانپریشی

روه
گ

0/01810/0182/8350/0990/056جسمانی
3/08713/0873/703/0600/072وسواس

2/68912/6895/4210/0240/101حساسیتفردی
6/77116/7718/4540/0060/150افسردگی
2/18312/1833/3200/0750/065اضطراب
3/94213/9425/2460/0260/099پرخاشگری
2/81012/8103/2970/0760/064ترسمرضی
4/42214/4226/5440/0140/0120پارانویا

5/12815/1286/0050/0180/111روانپریشی

نیمرخ ابعاد در تفاوت بررسی برای كوواریانسچندمتغیره تحلیل بهجدول توجه با
با انتظار حال در كار جویای افراد و گمارده بهكار كار جویای افراد گروه دو در بالینی
دو بین معناداری سطح تحصیالت(، و )جنسیت كووریت همپراش/ متغیرهای به توجه
گروه)افرادجویایكاربهكارگماردهوافرادجویایكاردرحالانتظار(بهلحاظجنسیت
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افسردگی، بالینی)جسمانی،وسواس،حساسیتفردی، نیمرخ ابعاد وتحصیالتدرهمه
.)p>0/050(معنادارنیست)اضطراب،پرخاشگری،ترسمرضی،پارانویاوروانپریشی

درسطربعدیبعدازحذفمتغیرهایكووریت)جنسیتوتحصیالت(نتایجبهاین
صورتاستكهبرایابعادحساسیتفردی)p=0/024(میانگینبرایافرادجویایكار
)p=0/006(بهكارگمارده=2/367وبرایافرادجویایكاردرحالانتظار=3/341،افسردگی
میانگینبرایافرادجویایكاربهكارگمارده=2/240وبرایافرادجویایكاردرحالانتظار=
بهكارگمارده=2/298و افرادجویایكار برای میانگین )p 3/180،پرخاشگری)0/026=
افراد برای میانگین )p =0/014( پارانویا ،3/543 انتظار= حال در كار جویای افراد برای
و 3/1609 انتظار= حال در كار افرادجویای برای و گمارده=3/0224 بهكار كار جویای
روانپریشی)p=0/018(میانگینبرایافرادجویایكاربهكارگمارده=2/935وبرایافراد
انتظار=3/978اختالفمعناداریدربیندوگروه)افرادجویایكار جویایكاردرحال
بهكارگماردهوافرادجویایكاردرحالانتظار(وجوددارد؛وبرایابعادجسمانی،وسواس،
و )جنسیت كووریت متغیرهای ازحذف بعد معناداری اختالف ترسمرضی و اضطراب

تحصیالت(بیندوگروهوجودندارد.

بحث
وسواس، اضطراب، )پرخاشگری، بالینی نیمرخ مقایسه و بررسی حاضر پژوهش در
و افسردگی پارانوییدی، تصورات روانپریشی، جسمانی، شكایات فردی، حساسیت
ترسمرضی(ومقایسهنیمرخمسیرشغلی)رفتار،خودكارآمدی،باوروانطباقپذیری(افراد

جویایكارِبهكارگماردهوافرادجویایكارِدرحالانتظارانجامگرفت.
نتایجتحلیلكوواریانسنشاندادبعدازحذفمتغیرهایكووریت)جنسیتوتحصیالت(
تنهادربعدرفتاریابیودربعدباوراختالفمعناداریبیندوگروه)افرادجویایكاربهكار
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گماردهوافرادجویایكاردرحالانتظار(وجودداشتودرموردابعادخودكارآمدیو
انطباقپذیریتفاوتمعناداریوجودنداشت.دراینراستایافتههایاینپژوهشبانتایج
ایروانی)2016(،سلطانزادهوهمكاران انواری، نظریوهمكاران)2018(، پژوهشهای
)2016(،صفریوهمكاران)2016(،بیگیولسانی)2015(،صالحیوهمكاران)2004(،
وهمكاران )2018(،هو2 )2017(،جینورا1وهمكاران )2005(،بتوهمكاران صالحی
)2014(،كوئن3وهمكاران)2010(،زیكسوساكس4)2009(،كانفروهمكاران)2001(،
ساكسوآشفورث)2000(،ونبرگ5وهمكاران)1999(،كت6وهمكاران)2006(همسو

نیست.
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدوگروهافرادجویایكارِبهكارگماردهوافرادجویایكارِ
درحالانتظارِمراكزكاریابیازنظرنیمرخمسیرشغلیبایكدیگرتفاوتدارند.میتواندر
تبیینایننتیجهبیانداشتكهمقولهتغییرشغلدرقلبمسیرشغلیاست.مسیرشغلی،شامل
تمامشغلهاییمیشودكهافرادنیازدارنددرآنهافعالیتكنندتادرنهایتبهشغلموردنظر
خودبرسند.یكیازمتغیرهایاصلیتأثیرگذاربرانتخابمسیرشغلی،خودكارآمدیاست.
خودكارآمدییعنیباورهایفرددربارهتواناییانجامموفقیتآمیزوظایف)بندورا،1997(.
حیطه در كه افرادی است. افراد،خودكارآمدی كاریابی در مؤثر عوامل از یكی همچنین
خاصیكارآمدیاندكیدارندممكناستیاازآنكاردوریكنند)كاریكهفردنمیخواهد
برایآنتالشكندوبنابراینشانسیبرایماهرشدندرآنندارد(یابهآننزدیكشوند

)كاریكهفردمیخواهدبرایآنتالشكندوفرصتماهرشدندرآنراپیدامیكند(.
خودكارآمدیدربلندمدتبررفتارتأثیرمیگذارد.اگرافراد)افرادجویایكاروافراد

درحالانتظار(خودكارآمدیباالییداشتهباشندایناحتمالوجودداردكهدررویاروییبا

1. Ginevra   2. Hou   3. Koen
4. Zikic and Saks  5. Wanberg  6. Cote
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موانع،شكستها،تجاربناخوشایند،پیامهایدلسردكننده،افسردگیوتبعیضپایداریكنند.
خودكارآمدیپایینموجبترسازانجامتصمیمیاتعهدبهتصمیممیشود)بتوهمكاران،
2017(.ویژگیاصلیخودكارآمدیایناستكهبهجایوابستگیبهیكویژگیكلیبه

رفتاریخاصوابستهاست)بندورا،1977(.
درپژوهشفعلیبینخودكارآمدیدوگروهبهكارگماردهشدهودرحالانتظارتفاوت
معناداریمشاهدهنشد.درباوربسیاریازافراداینفكرنهادینهشدهكهبراییافتنشغل
مسیرطوالنیدرپیشرواستوایستادگیدراینمسیرنهایتموفقیتآمیزخواهدبود.
یكیدیگرازدالیلاینامربهطولمدتزمانثبتنامبرمیگردد.طولمدتثبتنامافراد
شركتكنندهدرپژوهشششماهاستوهنوزمدتزمانزیادیصرفنشدهوفردجویای

كارهنوزامیدواربهیافتنشغلمناسباست.
همكاران و كانفر دارد. وجود معنیداری تفاوت گروه دو بین رفتاركاریابی بعد در
»كاریابی انگیزهدهنده2تصوركردهاند: و فرایندخودتنظیمی1 بهعنوان را كاریابی )2001(
الگویهدفمندوارادیازاعمالیاستكهباشناساییوتعهدبهدنبالكردناهدافاستخدام
تعیینشدهاند. قبال كه میكند فعال را كاریابی رفتارهای استخدام3، اهداف میشود«. آغاز
بنابراین»افراداعمالیرابرایبهدستآوردنشغلجدیدیااستخداممجدد،تعریف،خلق

ودنبالمیكنند«.
اسمیتز4)2014(مقدماترفتاركاریابیفعالرامشخصكردهاست.منظورازمقدمات
منابع از را فرصتهایشغلی كاریاب، آن در كه است اطالعاتی كاریابی،جمعآوری رفتار
اطالعاتیمختلفجستجومیكند.رفتاركاریابیفعالعماًلبادرخواستدادنكارشروع
میشود.افزایشدررفتاركاریابیمنجربهمصاحبههایشغلیبیشترمیشودومصاحبههای

1. self-regulatory   2. motivational
3. Employment goals  4. Smits



      396      396

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، بهار 1401، شماره 84

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Spring 2022, No 84

      396

شغلیبیشترمنجربهپیشنهادشغلیبیشترشدهوپیشنهادشغلیبیشترهمبهاستخداممنجر
میشود.درنتیجه،كاریابیفرایندیپویاستكهشاملرفتارهاوفعالیتهایكاریابیمتنوعی
استكهدرطولدورهكاریابیفردتغییرمیكند.عالوهبراین،تغییراتدررفتاركاریابیبه

پیامدهایكاریابیمنجرمیشود.
انتظارات خودارزیابیها، شخصیت، از عبارتند رفتاركاریابی بر مؤثر عوامل ازجمله  
عمومی،متغیرهایاجتماعیوانگیزشیوویژگیهایدموگرافیك.تحقیقاتكانفروهمكاران
)2001(درخصوصافرادیكهكارشانراازدستدادهاند،نشاندهندهاینواقعیتاست
كهچندینبعدازابعادشخصیتی)ازجملهبرونگرایی،روانرنجویووجدانگرایی(رابطه
قویتریبارفتاركاریابیدركاریابانجدیددارد،درحالیكهچندینپیشبینیكنندهموقعیتی
)زجملهمقدماتاستخدامیوحمایتاجتماعی(رابطهقویتریبارفتاركاریابیدربین

افرادیكهكارشانراازدستدادهاند،نشانمیدهد.
استیونس1)1973(دربررسیرابطهبینویژگیهایشخصیتیورفتاركاریابیبهاین
نتیجهرسیدكهافرادسرسخت،مستقلوغیرعصبیاهدافكاریمشخصیدارندودربه
دستآوردنشغلبسیارموفقند.برعكسافرادروانرنجورووابستهرفتارمنفعلیداشتهودر
رسیدنبهكارباشكستمواجهمیشوند؛بنابراینشخصیتمیتواندرویكاریابیازطریق
بهكارگیریراهبردهایجستجویمختلفوتصمیمبرایرفتاركاریابیاثربگذارد.ازدیگر
عواملمؤثربررفتاركاریابی،شدتكاریابیاست.عزتنفسونیازمالی،شدتكاریابیرا

پیشبینیمیكندوشدتكاریابی،استخدامراپیشبینیمیكند.
یانوسوهمكاران)2018(معتقدندشدتكاریابیتحتتأثیرعزتنفسكاریابهاست.

پژوهشهایمتعددبهایننتیجهرسیدهاندكهعزتنفسپیشبینیكنندهنتایجورفتاركاریابی
و بیشتر شغلی پیشنهاد دریافت كوتاهتر، بیكاری دوره با باال عزتنفس همچنین است.

1. Stevens 
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اجتماعی حمایت نیز اجتماعی متغیرهای بحث در است. مرتبط استخدام بیشتر احتمال
موردتوجهاست.حمایتاجتماعیبهشبكهدوستانوخانوادهاشارهداردكهبرایكاریابها
مشورت،مساعدتودلگرمیرافراهممیكنند.حمایتاجتماعیبرایافرادبهعنوانمنبع

مقابلهكنندهودارایاهمیتخاصیاست.
نتایجپژوهشحاضرنشاندادرفتاركاریابیوباوركاریابیدرگروهافرادبهكارگمارده
آن تبیین در بود. برخوردار انتظار حال در كار جویای افراد به نسبت بهتری میانگین از
میتوانگفتباورهاوواقعیتهابهندرتباهمهماهنگمیشوندوافرادعمومًابهواسطه
باورهایخودهدایتمیشوند.موفقیتهایافرادعمومًاباباورهایخودكارآمدیآنانبهتر
پیشبینیمیشوند.افرادیكهكارآمدیباالییدارندپسازشكستیابرخوردبهموانعخود
رازیرسؤالنمیبرندوآنشكسترابهتالشناكافی،دانشناقصویامهارتكمنسبت

میدهندكههمهاینهاقابلاكتساباست)بندورا،1994،بهنقلازشماعیزاده،2005(.
افرادبهكارگماردهشدهازباورقویتریدرموردكاریابیبرخوردار بهنظرمیرسد
بودهوچوناعتقادداشتندكهمیتوانندموانعوكمبودهارابرطرفكنندازرفتارهایكاریابی
بیشتریهماستفادهكردهاندودرنهایتنسبتبهافرادیكهازنظرباورورفتاركاریابی

ضعیفتربودندخیلیزودتربهشغلمناسبدستیافتند.
افسردگی، فردی، حساسیت ابعاد برای كه نشان كوواریانس تحلیل نتایج همچنین
كار )افرادجویای بیندوگروه در معناداری اختالف پارانویاوروانپریشی پرخاشگری،
جسمانی، ابعاد برای و داشت وجود انتظار( حال در كار جویای افراد و گمارده بهكار
كووریت متغیرهای حذف از بعد معناداری اختالف مرضی ترس و اضطراب وسواس،
)جنسیتوتحصیالت(بیندوگروهوجودندارد.نتایجحاصلههمسوبایافتههایمطالعات
همكاران و رضایی مطالعات ،)1992( همكاران و پریس1 ،)1399( همكاران و رحیمی

1. Price 
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)2017(،زهراكار)2009(،كیدوایوسارور)2015(،لورنس)2015(وهوانگوهمكاران
)2014(است.

باتوجهبهاینكهابعادحساسیتفردی،افسردگی،پرخاشگری،پارانویاوروانپریشی
انتظار افرادجویایكاردرحال پایینترازگروه افرادجویایكاربهكارگمارده درگروه
استمیتواندرتبیینایننتیجهبیانداشتسالمتروانیكاریابهاییكهشغلجدیدیپیدا
كردهاند)افرادجویایكاربهكارگمارده(نسبتبهسالمترواندرافرادبیكارویاناراضی
ازشغلبیشتراست.شواهدنشاندهندهاینواقعیتاستكهكاریابیباسالمتروانكاریابها
مرتبطاست.بهاینصورتكهكاریابهاییكهبادرگیركردنخودشاندركاریابیشدیدبا
اگر یابدخصوصًا بهبود بیشتریداردكهسالمتروانشان بیكاریمقابلهمیكنند،احتمال

كاریپیداكنند)ونبرگ1997،1(.
شخصیت است. فرد شخصیت شغل، یك انتخاب برای عوامل مهمترین از یكی 
موقعیتهای به پاسخ در است ممكن كه است بینظیر و پایدار ویژگیهای از مجموعهای
مختلفتغییركند.كاماًلروشناستكهبیكاریوازدستدادنشغلبااثراتروانشناختی
وجسمیمنفیشاملنشانههایاختالالتروانی،پریشانیوافسردگیهمراهاست)هوانگ
وهمكاران،2014وونبرگ،1997(.ازطرفدیگر،مدتطوالنیكاریابیوبههمراهآن
بیكاریمیتواندبهكاهشنمرهسالمتروانمنجرشود.مطالعاتاالهلمادرموردبیكاران

نشاندادهكهبیكاریتهدیدعمدهایبرایآسایشروانیاست.
درمطالعاتمتعددنشاندادهشدهكهمیانبیكاریجواناناختالالتخفیفروانپزشكی
رابطهایوجوددارد.بیشترینپیامدهایروانشناختیبیكارشدگیشاملمشكالتافسردگی،

اضطراب،پرخاشگری،وسواسوشكایاتجسمانیبودهاست.كتوهمكاران)2006(نقش
ویژگیهایشخصیتیراكهشاملهیجانپذیریمثبتومنفی،وظیفهشناسیوخودكارآمدی

1. Wanberg 
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كاریابیاست،دروضوحكاریابی،شدتكاریابیونتایجكاریابیبررسیكردهاست.آنها
دریافتندكههیجانپذیریمثبتوضوحكاریابیراپیشبینیمیكندووضوحكاریابیشدت

كاریابیراپیشبینیمیكند.
ایننتایجبیانمیكندكهافرادجویایكارباهیجانپذیریباالكارپیدامیكنند.زیراآنها

وضوحكاریابیوهمچنینجستجوبرایكاریابیراافزایشمیدهند.
ونبرگوكانفرمعتقدهستندكهناتوانیدركاریابیمنجربهاسترس،افسردگیواضطراب
است)ساكسوآشفورث،2002(.افرادیكهبهدنبالكارهستند،درطولدورهكاریابی
خود،سطوحباالیاسترسراتجربهمیكنندكهمنجربهاجتناب،كنارهگیریودرماندگی
آنهامیشود.استرسناشیازاینموقعیتباعثمیشودكهآنهادستازجستوجوبكشند.
افرادجویایكاردرحالانتظاربهسببجستجویمكرربراییافتنشغلازنیمرخبالینی
فردی، حساسیت وسواس، اضطراب، پرخاشگری، از آنها اغلب و برخوردارند نامطلوبی
شكایاتجسمانی،روانپریشی،تصوراتپارانوییدی،افسردگیوترسمرضیرنجبردهو
ازسوییباتوجهبهشرایطدشواریكهپیشرویافرادجویایكاربهكارگماردهوجود
كاریابهایی میتوانگفت برخوردارهستند.پس نامطلوبی بالینی نیمرخ از نیز ایشان دارد
كهبهشكلبهتری)باشدتبیشتروپرتالشتر(درگیركاریابیمیشوند،احتمالبیشتری
داردكهمصاحبهشغلیبیشتروپیشنهادشغلیبیشتریداشتهباشند،سریعترشغلیبهدست
آورند،تناسببیشتریدرشخص-شغلوشخص-سازمانبهدستآورندوسرانجام،
بهزیستیروانشناختیبهتریراتجربهكنند.واتسونوهیوبارد1)1996(درتحقیقخودنیز
بهایننتیجهرسیدندكهافرادیكهروانرنجوریباالییدارندبیشتربهاسترسبهاینشیوهها
پاسخمیدهند:رهاكردنتالش،رویایروز،منحرفكردنخودوشكایتكردنازدیگران.
شیوههاییچونانزواطلبی،كنارهگیریازدیگرانوخودرانكوهشكردنكهفاقدكاراییو

1. Watson and hubbard 
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اثربخشیشناختهشدهاست.لذاروانرنجوریبانقصدرحلمسئله،تصمیمگیریوابستهو
نامصممبودندرشغلمرتبطشدهاست.

ازمحدودیتهایپژوهشحاضرمیتوانبهمدتزمانثبتنامیاشارهكردكهبازهزمانی
ابزارهای یكسالهدرنظرگرفتهشد.همچنینشیوههایارزیابیمتغیرهادراینپژوهش
خودگزارشگریبود.اینپژوهشدرشهرنجفآبادازاستاناصفهانانجامشدهاستوباید
درتعمیمنتایجبهسایرشهرهاجانباحتیاطرعایتشود.باتوجهبهمحدودیتهایذكرشده
پیشنهادمیشودازمدتزمانبیشتریبرایانتخابافراددرپژوهشاستفادهشودوامكان
بررسیرابطهنیمرخمسیرشغلیوویژگیهایشخصیتدرطوالنیمدتبركاریابیبررسی
شود.همچنینپیشنهادمیشوداینپژوهشدرسایرشهرهاهمانجامونتایجآنهابایكدیگر

مقایسهشود.

مالحظات اخالقی
اینپژوهشدرقالبپایاننامهكارشناسیارشدوباهزینهپژوهشگرانجامشدهاست.
كامال پژوهش اطالعاتشركتكنندگاندر است. نداشته منافعیوجود تعارض هیچگونه

محرمانهبودوافرادبرایشركتدرپژوهشرضایتكاملداشتند.
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