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چکیده
مدیریت مسیر شغلی فرایندی است که مدیران از طریق آن ،برنامه مسیر کاری خود را طراحی
کرده و براساس آن ارزیابی میشوند .پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسش-
نامه لنگرگاه شغلی بر روی مدیران شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفت .برای این منظور تعداد 516
نفر از مدیران مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز در سراسر ایران که در سالهای  1397و 1398
مشغول فعالیت بودند به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و این پرسشنامه را پاسخ دادند.
پرسشنامه لنگرگاه شغلی توسط ادگار شاین ( )1985طراحی شدهاست و دارای  44گویه است .نتایج
این پرسشنامه در هشت لنگرگاه استقالل و خودمختاری ،چالش ،خالقیت و کارآفرینی ،مدیریتی،
کار و زندگی ،امنیت و ثبات ،خدمت و فنی -تخصصی قابل بررسی است .پس از گردآوری دادهها،
برازش آماری مدل اندازهگیری دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت که از
برازش خوبی برخوردار بود .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/89و ضریب دو نیم کردن
گاتمن  0/85برآورد شده است .بر این اساس میتوان گفت نسخه فارسی این پرسشنامه از روایی و
پایایی مطلوبی برخوردار است و میتواند در نمونه مدیران ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :لنگرگاه شغلی ،کارراهه ،روانسنجی ،تحلیل عاملی.
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مقدمه
از نگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی ،منابع انسانی توانمند ،مهمترین عامل موفقیت و بهرهوری
سازمان ها و صنایع است .نیروی انسانی در اثربخشی و کارایی نقش بسزایی دارد و در صورت حذف
آن ،عوامل دیگر سازمانی نتیجه بخش نخواهند بود ( Jokar, Ramezanpour, Etebarian
 .)Khorasgani & Varedi, 2015با توجه به سهم کلیدی نیروی انسانی در موفقیت سازمان ،از مهم-
ترین وظایف مدیریت ،تالش در جهت حفظ و توسعه شغلی کارکنان است ( & Costigan, Gurbuz,
 .)Sigri, 2018ارزیابی جایگاه فعلی افراد در کار ،تصمیمگیری در مورد جایگاهی که با آن بیشترین
تناسب را دارند و ایجاد تغییرات الزم برای رسیدن به آن را برنامهریزی مسیر شغلی میگویند ( Butler
 .)& Waldrop, Samsami & Karami, 1997مدیریت مسیر شغلی فرایندی است که کارکنان از
طریق آن ،برنامه مسیر کار ی خود را طراحی کرده و براساس آن ارزیابی میشوند ( Leong,
 .)Rosenberg, & Chong, 2014یکی از ابزارهای معتبر برای توسعه مسیر شغلی ،پرسشنامه
«لنگرگاههای شغلی» 1یا تکیهگاههای شغلی است که توسط ادگار شاین ( )Edgar Scheinدر سال
 1985طراحی شدهاست .مفهوم لنگرگاه شغلی مفهومی نسبتا پایدار است که در ابتدای بزرگسالی به
دست میآید و در سازمان معادل مفهوم خودپنداره فرد میباشد .رویکرد لنگرگاه مسیر شغلی با
بررسی و تاکید بر استعداد ،نگرش و نیازها ،ابزار مهمی برای بهبود تصمیمگیری شغلی به حساب
میآید .لنگرگاههای مسیر شغلی پایه و اساس مهمی برای مطالعهی مسیر شغلی درونی هستند.
مفهوم اصلی لنگرگاه شغلی برخاسته از پژوهشی است که شاین در دهه  1960انجام داد .در آن
پژوهش شاین تمایل داشت تا نحوه جذب فارغالتحصیالن رشتهی مدیریت را (دانشگاه  )MITدر
بازارهای کار بررسی کند و در خصوص این که چگونه با ارزشهای کارفرمای خود هماهنگ
می شوند مطالبی را دریابد .اما در سال  ،1973خود شاین به این نتیجه رسید که نمونهی قبلی بسیار
محدود بوده و فقط مردان بین  20تا  30سال را در بر میگرفته است .بنابراین در سال  1973تحقیق
خود را تکرار کرد و نهایتاً به این نتیجه رسید که تصویر ذهنی که افراد از خود دارند ،انتخاب های
آنها را هدایت میکند .مفهومی که در ادامه کار ،لنگرگاه شغلی نام گرفت (.)Schein, 2016
لنگرگاههای مسیر شغلی برخاسته از ارزیابی فرد از شایستگیها و استعدادهای خود که براساس
تجاربی که در دنیای واقعی به دست آورده ،شکل میگیرد؛ می باشد هم چنین ارزشها و نگرشهای
بنیادی شخص که نشأت گرفته از هنجارها و ارزشهایی است که در محیطهای کار با آنها روبرو
شده است؛ و محرکها و انگیزهها که شامل نیازهای درونی و انگیزههای بیرونی شخص است
( ،Ghasemi, 2016؛  )Feldmann & Bolino, 1996را شامل می گردد.
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مدیریت عمومی
امنیت /ثبات
کارآفرینی /خالقیت

شکل  -1ساختار جفتهای متقابل ناسازگار پیشنهادشده شاین

در پرسشنامهی لنگرگاههای شغلی شاین ،هشت شاخص یا لنگرگاه مورد ارزیابی قرار میگیرند:
لنگرگاه استقالل و خودمختاری :1تمایل افراد به مستقل بودن از سازمانها ،و داشتن برنامهی زمانی
و فضای کاری مخصوص خودشان؛ افرادی که این لنگرگاه را دارند ،حاضرند فرصت ارتقای شغلی را
به قیمت استقالل از دست بدهند؛ لنگرگاه چالش :2انگیزه برای حل مشکالت دشوار و غلبه بر رقبا؛
این افراد به سختی میتوانند کسانی را که چنین ویژگیهایی ندارند تحمل کنند؛ لنگرگاه خالقیت و
کارآفرینی :3نیاز درونی افراد برای ساختن چیزی که کامالً ماحصل تالش خودشان باشد؛ این افراد به
راحتی خسته میشوند و تمایل دارند از پروژهای به پروژهی دیگر حرکت کنند؛ لنگرگاه مدیریتی:4
تمایل افراد به تجزیه تحلیل و حل مشکالت در شرایطی که اطالعات کافی در دست نیست و مقداری
ابهام وجود دارد .همچنین به یکپارچه کردن افراد برای رسیدن به یک هدف مشترک نیز عالقهمندند؛
لنگرگاه کار و زندگی (سبک زندگی :)5نیاز باال به برقراری تعادل میان نیازهای و شخصی و ارتباطات
خانوادگی با الزامات مورد نیاز برای کار .برای نمونه ،مسائلی همچون مرخصیهای زایمان یا خدمات
مراقبت از کودکان برایشان مهم است؛ لنگرگاه امنیت و ثبات :6تمایل افراد برای حفظ امنیت شغلی
و آینده کاری بلندمدت در یک سازمان .این افراد تمایل باالیی به همرنگی و اجتماعپذیری با هنجارها
و ارزشهای سازمان دارند؛ لنگرگاه خدمت و وقف کار بودن :7تمایل افراد برای کمک و خدمت به
دیگران و ایجاد یک تغییر مثبت در دنیا .در این دسته ،اشخاص بیشتر بر اساس ارزشهایشان به
دنبال کار میگردند تا مهارتهایشان؛ لنگرگاه فنی تخصصی :8تمایل افراد به انتخاب شغل بر اساس
محتوای فنی آن؛ این گروه معموال از مدیریت میترسند و اجتناب میکنند (.)Schein, 1990
1
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یکی از فرضهای اولیهی شاین این بود که هر کسی فقط یک لنگرگاه شغلی دارد و امکان
داشتن دو یا چند لنگرگاه برای یک شخص وجود ندارد .البته لنگرگاه شغلی در صورتی در افراد بروز
می یابد که از تجربیات کاری مناسبی برخوردار باشند .شاین همچنین بیان می کند که مدل وی
فرایند ایجاد یک هویت حرفه ای با ثبات را در طول زمان تشکیل میدهد که باعث تمایز مدل وی از
مدلهای رایج انتخاب حرفه (همچون مدل فلدمن و بولینو )1996 ،میگردد ( Danziger & Valenc,
.)2005
این ویژگی کلیدی یعنی ساخت یک هویت حرفهای باثبات در طول زمان در نظریهی شاین
باعث شده است مدل وی در طول سالها مورد توجه قرار گیرد و بعد از مدل او ،مدلهای دیگری نیز
برای بررسی لنگرگاههای شغلی مطرح شوند .اغلب این مدلها همان مؤلفههای مطرحشده توسط
شاین را به نحوهی جدیدتری دستهبندی میکنند تا به الگوی کارآمدتری دست یابند .یکی از این
مدلها ساختار جفتهای متقابل ناسازگار است که توسط خود  Scheinدر سال  2006مطرح شده-
است( .)Cai, 2012در این ابزار ،ارتباط بین شش تا هشت شاخص این نظریه ،دو به دو در یک طیف
مقابل هم قرار میگیرند ،با این توضیح که یک فرد نمیتواند هر دو لنگرگاهِ دو سر طیف را همزمان
داشتهباشد .مدل دیگر مدل هشتضلعی لنگرگاه شغلی فلدمن و بولینو ( )1996است .در پژوهش
فلدمن و بولینو ،یک مدل جایگزین برای مدل شاین طراحی شده است .این مدل همچون شاین ،بیان
میکند لنگرگاهها خروجی دارند و شش مورد از این پیامدها را این گونه نام میبرند :موفقیت شغلی،
رضایت شغلی ،ثبات شغلی (که هر سه در نظریهی شاین هم دیده میشدند) به عالوهی سازگاری
نقش ،تعارض بیننقشی ،و بهزیستی روانشناختی (  .)Feldmann & Bolino, 1996تفاوت دیگری
هم بین این مدل و مدل شاین وجود دارد و آن این است که این پژوهشگران معتقدند بین سه بُعد
به وجود آورندهی لنگرگاهها که در الگوی شاین نام برده میشود (استعداد ،نیاز و ارزش) باید تمایز
قائل شد .بدین صورت که سه مورد از لنگرگاهها (توانایی فنی ،توانایی مدیریتی ،خالقیت و کارآفرینی)
براساس بُعد اول یعنی استعدادها ایجاد میشوند .امنیت و ثبات ،استقالل و سبک زندگی سه
لنگرگاهی هستند که براساس نیازهای افراد بنا میگردند .چالشطلبی و وقف هدف بودن نیز در
خدمت بُعد ارزشی هستند .به عبارتی میتوان گفت شاین پیشنهاد میکند که لنگرگاهها حاصل
یکپارچهسازی این سه بُعد هستند ،اما فلدمن و بلینو معتقدند لنگرگاهها در بین این سه بُعد به شدت
از هم تمایز یافتهاند ( .)Chapman and Brown, 2014تفاوت بزرگ دیگری نیز بین نظریهی فلدمن
و بولینو وجود داردکه حاکی از این است که آنها بر خالف شاین معتقدند افراد میتوانند بیش از یک
لنگرگاه داشته باشند .یک لنگرگاه ارزشمحور ،یک لنگرگاه استعدادمحور و دیگری نیاز محور میباشد،
و افراد میتوانند بین این لنگرگاهها که تعارضی با هم ندارند به یک اندازه درگیر باشند .مدل دیگر
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مدل هشت ضلعی لنگرگاه شغلی بریستو ( )2004است که مشابه مدل فلدمن و بولینو است اما در
طیفبندیها تفاوتهای کوچکی دارد .و درنهایت مدل هشتضلعی لنگرگاه شغلی چپمن است .چپمن
و براون ( )2014معتقدند نظریهی ارائهشده توسط فلدمن و بولینو که نظریهی شاین را ناقص خوانده-
اند ،شواهد تجربی کافی برای یافتهها و بیانیههایشان ارائه نمیکند .بنابراین چپمن سعی میکند با
استفاده از دو پیشنهاد فلدمن و بولینو (جمعپذیری لنگرگاهها و روابط تکمیلکننده و دوطرفهی بین
آنها) نظریهی خود را بیان کند ( .)Chapman and Brown, 2014در این مدل رابطهی بین چالش،
خالقیت و توانایی فنی و کارکردی ،رابطهای مکمل است؛ درحالیکه رابطهی بین ثبات و چالش،
رابطهای است دوطرفه و ناسازگار.
با وجود مدلهای مختلفی که وجود دارد ،در میان تمامی این مدلهای مطرح ،مدل اصلی ادگار
شاین از عمومیت و شهرت بیشتری برخوردار است و در محیطهای کاری اعتبار و کاربرد بیشتری
دارد .پژوهشهای انجامشده در زمینه مدل شاین( )1980بیانگر آن است که لنگرگاههای شغلی بر
گزینههای انتخاب شغل تاثیر دارند ( )Barclay, Chapman, & Brown, 2013و مسیرهای شغلی را
جهت میدهند ( )Chapman & Brown, 2014و از این رو متمایز و حائز اهمیت هستند .همچنین
تاکید اصلی شاین در نظریه لنگرگاه ،تجانس و تناسب است .او بیان میکند در صورتی که افراد بین
لنگرگاههای شغلی خود و مشاغلشان تناسب ایجاد کنند ،موفقتر عمل خواهند کرد ،یعنی کارآمدی
و موفقیت شغلی ،رضایت شغلی باالتر و ثبات شغلی بیشتری خواهند داشت ( .)Schein, 1987به
بیانی دیگر ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،ثبات شغلی و کیفیت کاری حاصل تناسب بین محیط کار
و لنگرگاه شغلی شاغالن است (.)Aydogmus, 2018
برای مثال ،در پژوهشی بزرگ که به تاثیر لنگرگاههای شغلی ادگار شاین بر رضایت شغلی
پرداخته شد ( )Danziger & Valency, 2005نمونهای بزرگ و ناهمگون ( 1847نفر از زنان و مردان،
با مشاغل مختلف) مورد مطالعه قرار گرفت و توزیع لنگرگاهها در این نمونه بررسی شد و نتایج نشان
داد رایجترین لنگرگاه شغلی سبک زندگی است و فنی/کارکردی جایگاه دوم را دارد .همچنین بین
افرادی که استخدامشده و دریافتکننده ی حقوق بودند با افرادی که شغل آزاد داشتند در چهار
لنگرگاه تفاوتهای بزرگی مشاهده شد .عالوه بر این ،بین زنان و مردان نیز به جز در دو لنگرگاه
(فنی/کارکردی و امنیت و ثبات) تفاوتهای معنادار وجود داشت .این پژوهش تایید میکند که تناسب
و همخوانی بین شغل فرد و لنگرگاه شغلی او بر رضایت شغلی وی تاثیر مثبت میگذارد.
کووتزی و شرودر ( )2014نیز با استفاده از یافتههای چندین پژوهش درمورد تاثیر لنگرگاههای
شغلی افراد بر تجارب ذهنیشان از شغل و حرفهی خود ،دریافتند که نوع لنگرگاه شغلی تاثیر مهمی
بر تجارب افراد از موفقیت ذهنی در شغلشان میگذارد .به همین دلیل است که چارچوب شاین از
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لنگرگاههای شغلی ( )1990همچنان ابزار مهمی در روانشناسی صنعتی و مشاوره شغلی به حساب
میرود که افراد با کمک آن میتوانند بینشی عمیقتر به نیازها ،تمایالت و عالئق خود به دست آورند.
زیرا لنگرگاه شغلی مفهومی است که در طول زمان ایجاد شده و تبدیل به بخشی از هویت شخص و
خودپنداره وی میگردد .بنابراین ،فرد انتخابهای شغلی یا مسیرهای شغلی خود را براساس آنها
برنامهریزی میکند .باوجود این وسعت کاربرد ،پژوهشهای محدودی ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
فلدمن و بولینو ( )1996پیشنهاد کردند که برای تعیین ساختار عاملی تیپشناسی لنگرگاههای
شغلی از روش تحلیل عاملی استفاده شود .نوردویک ( )1996بر روی پرسشنامه تحلیل عامل تاییدی
انجام داد و به یک ساختار چهار عاملی دست یافت .هرچند که نتایج پژوهش وی به دلیل این که از
مقیاس نسبی استفاده کرده ،نمیتوانند مستقیما با کارهای دیگر مقایسه شوند( .)Nordvik,1996
ایجباریا و همکاران ( )1991با اجرای پرسشنامه روی  464متخصص تکنولوژی اطالعات و تحلیل
عاملی آن ،یک ساختار  11عاملی را به دست آوردند که در آن  3لنگرگاه (امنیت ،کارکرد فنی و
چالش) هرکدام به دو شاخه تقسیم شدهاند .با این حال ،نمونهی آنها بسیار همگون بوده و بنابراین
یافتهها را نمیتوان به جمعیتهای دیگر تعمیم داد(  .)Igbaria et al., 1991پترونی ( )2000تحلیل
عاملی بر روی  25گویه پرسش نامه انجام داد و به یک ساختار نه عاملی رسید که در آن لنگرگاه
امنیت به دو شاخه تقسیم میشود :امنیت سازمانی و امنیت جغرافیایی .اما اندازهی نمونهی کوچک
پژوهش( 151نفر) که از متخصصان تحقیق و توسعه بودند ،برای حمایت از چنین تحلیلی محدود
بود( .)Petroni, 2000به طور مشابه ،سامر و همکاران ( )2005نیز بر روی نمونه ای  66نفری تحلیل
عاملی از پرسشنامه انجام دادند ،که نمونهی  66نفری آنها نیز برای تحلیل حاضر غیر قابل اتکا بود
(.)Sumner et al., 2005
مطالعهی مارشال و بنر ( )2003نمونهای ناهمگون از  423دانشجوی تحصیالت تکمیلی در پنج
کشور مختلف در بر داشت و یک ساختار  9عاملی را به دست آورد .لنگرگاه کارآفرینی-خالقیت در
دو عامل مجزا وجود داشت :خالقیت ( 3سوال) و کارآفرینی (دو سوال) .نتایج مارشال و بنر به پارادیم
خود شاین بیشترین شباهت و نزدیکی را دارند( .)Marshal & Bonner, 2003فلدمن و بولینو ()2014
نیز که خود الگویی از لنگرگاههای شغلی طراحی کردهاند که پیشتر نیز به آن اشاره شد ،معتقدند
روشی که شاین از طریق آن به الگوی هشت عاملی خود رسیده ،میتواند دچار مشکالتی باشد (وی
از نمونهای همگون از دانشجویان  MBAاستفاده کرده است) که باعث میشود پرداختن به اعتبار این
پرسشنامه نیازمند دقت و تالش بیشتری باشد .یکی از پژوهشهایی که به این مشکالت مطرح شده
میپردازد توسط لیانگ و دستیاران ( )2014با استفاده از نمونهای از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
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با قصد بررسی اعتبار زیرمقیاسهای این پرسشنامه و هم چنین محاسبهی همبستگی و اعتبار واگرا
و همگرای آنها با عوامل پرسشنامه رغبتهای شغلی هالند ( )Holland, 1973انجام شد .این محققان
به این نتیجه رسیدند که این پرسشنامه ،به نمرهی  0.76در اندازهی کفایت نمونه کیزر-مایر-الکین1
دست یافت .در این ابزار (مقیاس) ،نمرات باالی  0.60نشاندهندهی واریانس مشترک کافی بین
سواالت است .همچنین از آنجایی که تایید شده بود برخی سواالت این پرسشنامه مربوط به بیش از
یک عامل هستند ،ساختار عاملی سواالت نیز با روش تحلیل عاملی برای هر لنگرگاه مورد مطالعه قرار
گرفت و نتیجه این شد که سواالت هرکدام از لنگرگاهها ساختار تک عاملی داشتند ،به جز سواالتی
که مربوط به لنگرگاه چالش و سبک زندگی بودند .از دیگر دستاوردهای این پژوهش ،محاسبهی
آلفای کرونباخ زیرمقیاسها بود (این شاخص برای لنگرگاههای شایستگی فنی ،استقالل ،امنیت
شغلی ،کارآفرینی ،خدمت ،چالش طلبی و سبک زندگی به ترتیب عبارت است از،0.81 ،0.87 ،0.80 :
 0.72 ،0.87 ،0.85 ،0.91 ،0.84و  )0.63و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  41سوالی  0.76به
دست آمد .همانطور که گفته شد یکی از اهداف این پژوهش محاسبهی همبستگی بین لنگرگاههای
شغلی و عالئق شغلی هالند بود که اعتبار همگرای پرسشنامهی لنگرگاههای شغلی را تایید کرد.
کاستیگان و دستیاران ( )2016نیز معتقدند که اعتبار این ابزار و ویژگیهای روانسنجی آن باید با
دقت بیشتری مورد مطالعه قرار بگیرد و خود سعی کردند در نمونهای بزرگ ( 469نفر که از دو جامعه
و فرهنگ متفاوت انتخاب شدهاند) اعتبار صوری پرسشنامهی لنگرگاههای شغلی ادگار شاین را
بررسی کنند .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که پرسشنامهی هشت عاملی اصلی شاخص-
های تناسب خوبی را نشان نداد و در نتیجه یک الگوی نه عاملی لنگرگاه شغلی میتواند از پرسش-
نامهی اولیهی شاین (هشت عاملی) اعتبار صوری بهتر و واریانس بینفرهنگی قابلقبولتری نیز
داشتهباشد .لذا با توجه به پژوهشهای صورتگرفته ،این سوال مطرح میشود که آیا مدل هشت
عاملی شاین برای استفاده مناسب است یا خیر؟ هم چنین با توجه به این که پیشینهی مطالعات
انجامشده در ایران بر روی لنگرگاههای شغلی عمدتاً در جهت کاربرد ابزار به منظور پیشبینی
لنگرگاهها در آینده شغلی افراد و یا در محیطهای کاری محدود و متفاوت با پژوهش فعلی صورت
گرفتهبودند ،نیاز به پژوهشی که شاخصههای روانسنجی ابزار پرکاربرد لنگرگاه های شغلی راجهت
استفادههای آتی در سازمانهای کشور مورد بررسی قرار دهد به شدت احساس میشد.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس لنگرگاه شغلی در
نمونه مدیران ،شرکت انتقال گاز ایران بود.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy
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روش ،جامعه و نمونه آماری پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی با رویکرد روانسنجی است .جامعه آماری پژوهش را مدیران
مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز و ستاد تهران تشکیل میدادند .با توجه به این که در این قبیل
پژوهش ها ،توصیه میشود که از نمونه های  500نفری استفاده شود ( .)Hooman, 2017تعداد 516
نفر از مدیران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در پژوهش شرکت کردند .به دلیل
پراکندگی جغرافیایی مدیران و این که روشهای انتخاب تصادفی ممکن نبود ،از روش نمونهگیری
در دسترس استفاده شد .محدوده سنی افراد شرکتکننده بین  25تا  57سال بود 482 .نفر (93/4
 )%از این تعداد را مردان و  23نفر ( )% 4/5را زنان و  11نفر ( )% 2/1نیز این سؤال را پاسخ ندادند.
از نظر وضعیت تحصیالت تعداد  7نفر( )%1/4دیپلم ،تعداد  20نفر ( ،)% 3/9فوقدیپلم ،تعداد 271
نفر ( )% 52/5کارشناسی 205 ،نفر ( )% 39/7کارشناسی ارشد و  13نفر ( )% 2/5نیز سطح تحصیالت
خود را گزارش ندادند .از نظر رشته تحصیلی تعداد  320نفر ( )%62/4فنی مهندسی ،تعداد  107نفر
( )20%/7رشتههای مدیریت ،تعداد  62نفر ( )%12/0علوم انسانی ،تعداد 13نفر ( )%2/5علوم پایه و
 14نفر ( )%2/7نیز وضعیت رشته تحصیلی خود را مشخص نکردند.
ابزار پژوهش
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه لنگرگاه شغلی شاین ( )1985استفاده شد و جمعآوری
دادهها با رعایت کلیه مالحظات اخالقی (محرمانگی و رضایت آگاهانه) انجام شد.
پرسشنامه لنگرگاه شغلی :برای اولین بار توسط ادگار شاین در سال  1985طراحی شد.
تمرکز آن بر شناسایی لنگرگاههای شغلی افراد در مسیر حرفهای است .این پرسشنامه دارای 44
گویه است و هشت لنگرگاه استقالل و خودمختاری ،چالش (یا تنوع) ،خالقیت و کارآفرینی ،مدیریتی،
کار و زندگی (یا هویت) ،امنیت و ثبات ،خدمت و فنی/کارکردی را شناسایی میکند .پاسخها بر روی
طیف لیکرت چهار درجهای با گزینههای کامال موافق( ،)4موافق( ،)3مخالف( ،)2کامالً مخالف()1
پاسخ داده میشوند .نمرات مربوط به هر لنگرگاه با هم جمع میشوند و باال بودن نمره شرکتکننده
در هر لنگرگاه نشاندهنده ترجیح وی در لنگرگاه موردنظر است .برای اجرای پرسشنامه ،ابتدا
پرسشنامه لنگرگاههای شغلی به فارسی ترجمه شد و سپس به انگلیسی برگردانده شد و مقایسه آن
با نسخه اصلی انگلیسی توسط متخصص زبان نشان داد که بین دو پرسشنامه هماهنگی وجود دارد.
سپس به منظور بررسی قابل فهم بودن ،پرسشنامه در اختیار  20نفر از افراد شرکتکنندگان قرار
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گرفت تا واضح بودن سواالت بررسی شود .به هر کدام از سواالت یک پاسخ پنج گزینهای با طیف
لیکرت اختصاص داده شد که به ترتیب از غیرقابل فهم (نمره صفر) تا کامال واضح (نمره  )4نمرهگذاری
شد .پاسخها با استفاده از معیار قابلفهم بودن میانگین باالی نمره این  20نفر انجام شد که باالتر از
 3.5بوده است و سواالت مورد تأیید بود و نیازی به تغییر در سؤاالت وجود نداشت .برای جمعآوری
دادهها پس از هماهنگیهای الزم به مراکز شرکت انتقال گاز (مناطق دهگانه کشور و ستاد تهران)
مراجعه شد و پس از ارائه توضیحات و روشن کردن اهداف ،پرسشنامهها در اختیار مدیران قرار گرفت
و پس از تکمیل جمعآوری شد .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزارهای  SPSS-24و Lisrel
استفاده شد.
یافتهها
پیش از بررسی برازش مدل ساختار عاملی تاییدی با دادهها ،پیشفرضهای نرمال بودن توزیع
متغیرها ،وجود رابطه خطی میان آنها ،متغیرهای مشاهدهشده چندگانه (داشتن حداقل  2متغیر
مشاهده شده برای هر متغیر نهفته برونزا و درونزا) ،مدلی بیشازحد مشخصشده ،1عدم همخطی
چندگانه 2بین متغیرها و فاصلهای بودن مقیاس اندازهگیری بررسی گردید .رعایت پیشفرض اول با
توجه به نتایج آزمون تکمتغیره و چندمتغیره نرمال بودن در نرمافزار لیزرل بررسی شد .همچنین
بروندادهای نرمافزار لیزرل ،و برازش یافتن مدلهای ساختاری نشان داد که پیشفرضهای «مدلی
بیش از حد مشخصشده» و «عدم همخطی چندگانه» بین متغیرها نیز رعایت شدهاست .پیشفرض
مربوط به متغیرهای مشاهده شده چندگانه نیز در مرحله مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی)
رعایت شد .پیشفرض مربوط به وجود رابطه خطی در بررسی ماتریس کوواریانس و همبستگی و
نهایتاً مفروضه فاصلهای بودن مقیاس اندازهگیری با توجه به ماهیت دادهها مورد تأیید قرار گرفت.
ابتدا برازش آماری مدل اندازهگیری دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل  8/8مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به این که نمونه اصلی پرسشنامه لنگرگاه شغلی نشان میدهد ابزار دارای
 8عامل است ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید .مدل مورد بررسی شامل مدل  8عاملی ،با بار
شدن  44سوال روی  8عامل بود .در جدول 1بارهای عاملی ،خطای استاندارد برآورد پارامترها ،آزمون
 tبرای بررسی معنیداری پارامترها و ضریب تبیین پارامترها ارائه شده است .با توجه به نقض مفروضه
نرمال بودن از روش بیشینه درستنمایی ماکسیمم مقاوم در برابر نقض مفروضه نرمال بودن توزیع
برای برآورد مدل و از شاخصهای شاخص مجذور خی ،شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازش
over identified model
multicollinearity

1
2
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مقایسهای ( ،)CFIخطای ریشه مجذور میانگین تقریب ( ،)RMSEAباقیمانده ریشه مجذور میانگین
( ،)RMRو شاخصهای ، NFIو شاخص  IFIبرای برازش مدل استفاده شد.بررسی مقادیر بارهای
عاملی حاکی از آن است بارهای عاملی سئواالت  29 ،28 ،1و  40روی مولفه اصلی معنیدار نیست
و بنابراین این چهار سئوال از مدل حذف گردیدند .بررسی برازش مدل حاکی از آن بود که مدل با
دادهها برازش خوبی دارد ،و نتایج پژوهش از مدل  8عاملی حمایت میکند .شاخصهای ،NFI ،CFI
 GFIبر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب داللت دارد و شاخصهای  RMSEAو  RMRبر برازش
مطلوب و مناسب داللت دارد و بر مبنای شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی برازش رضایت-
بخش هست (جدول 2و نمودار .)1
نتایج سنجش اعتبار (پایایی) ابزار نیز نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/89
و برای خردهمقیاسهای فنی  ،0/69خدمت  ،0/67استقالل  ،0/71تنوع  ،0/77مدیریت ،0/75هویت
 ،0/61امنیت  ،0/59و خالقیت  0/68است .ضریب دونیمه کردن گاتمن برای پرسشنامه لنگرگاه
شغلی  0/85برآورد شدهاست.
جدول  -1مقادیر بارهای عاملی

شماره
2

27
35
38
41
4
21
37

گویه
برای من دارای اهمیت است که در بعضی حوزههای فنی و
حوزههای کاری خاص ،از تخصص و شایستگی بسیار باالیی
برخوردار شوم.
پست مدیریتی را تنها موقعی میپذیرم که در حوزه
تخصصیام باشم.
ترجیح میدهم در حوزه تخصصی خود باقی بمانم تا این که
در حوزه غیرتخصصی خود ارتقا یابم.
توجه عمدهام در زندگی این است که در حوزه تخصصی خود
به شایستگی دست یابم.
من ترجیح میدهم در حوزه تخصصی خود باقی بمانم تا این
که به مدیر کلی ارتقا یابم.
همیشه به دنبال مسیر ترقیای هستم که بتوانم به دیگران
خدمت کنم.
برای من مهم است که از تواناییها ،مهارتها و استعدادم در
جهت خدمت در یک امر مهم استفاده نمایم.
مشاهده تغییرات در دیگران که به علت تالشهای من حاصل
گردیده ،برایم از اهمیت باالیی برخوردار گردیدهاست.

انحراف
میانگین
استاندارد

چولگی کشیدگی بارعاملی
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من به دنبال یک مسیر ترقیای هستم که به من این اجازه را
بدهد تا به نیازهای اساسی خود از طریق کمک به دیگران
دست پیدا کنم.
استفاده از مهارتهای متقابل شخصی و یاریکنندگی در
خدمت به دیگران برای من حائز اهمیت است.
من دوست دارم شاهد این باشم که افراد به علت تالشهای
من دچار دگرگونی شوند.
برای من مهم است که مسیر ترقیام از انحصارات و
محدودیت سازمانی فارغ باشد.
در طول مسیر ترقی ،عالقهمندم که از آزادی و استقالل کاری
برخوردار باشم.
برای من مهم است که دارای یک مسیر ترقیای باشم که در
انتخاب ساعات کاری ،انتخاب کار و آینده کاریام ،حداکثر
استقالل و آزادی را به من اعطا نماید.
من نمیخواهم که به وسیله یک سازمان یا سازمان جهانی
محدود شوم.
برای من مهم است که فرصت و شانس ادامه سبک و شیوة
زندگیام را داشته باشم و به وسیله قوانین یک سازمان
محدود نشوم.
برای من اهمیت دارد که مسیر ترقیای را دنبال کنم که از
تنوع وظایف و پروژههای کاری برخوردار باشد.
برای من داشتن چالشهای متنوع و تمامنشدنی در مسیر
ترقیام حائز اهمیت است.
تمایل به مشارکت در بیشتر حوزههای کاری برای مسیر ترقی
من جنبه انگیزشی داشتهاست.
برای من مهم است که مسیر ترقیام مقدار زیادی انعطاف-
پذیری به من بدهد.
در طول مسیر ترقی خود با بهرهگیری از استعدادم در حوزه-
های مختلف کاری برانگیخته شدهام.
ارتقاء به یک پست مدیریتی برای من مهم است.
دوست دارم به سطحی از مسئولیتپذیری در سازمان برسم
که کیفیت تصمیماتم واقعاً تفاوت پیدا کند.
من تمایل دارم که فردی همهفنحریف باشم ،نه یک شخصی
که در یک حوزه تخصصی ویژه وارد میشود.

201

3.08

.594

-.442

1.459

0/42

3.29

.491

.376

-.083

0/62

3.11

.692

-.706

1.075

0/44

3.04

.649

-.314

.307

0/42

3.36

.575

-.430

.473

0/58

2.97

.698

-.510

.773

0/53

2.95

.607

-.311

.717

0/58

3.02

.652

-.334

.656

0/47

3.25

.616

-.474

1.062

0/58

2.84

.645

-.027

-.249

0/64

3.10

.603

-.215

.393

0/67

3.12

.568

-.462

2.541

0/44

3.11

.512

-.300
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فرایندهای سرپرستی ،اثرگذاری ،هدایت و کنترل افراد در
تمام سطوح سازمان برای من دارای اهمیت است.
قرار گرفتن در پست مدیریتی ،برای من مهم است.
میخواهم به پستی دست یابم که این فرصت را به من بدهد
تا مهارت تحلیل را با مهارت سرپرستی تلفیق نمایم.
من دوست دارم خودم را با سازمانم تعیینهویت کنم و
شخصیت خودم را با آن پیوند دهم.
این که خودم را با یک کارفرمای باشخصیت و قدرتمند
تعیینهویت کنم ،برای من از اهمیت زیادی برخوردار است.
دوست دارم که دیگران مرا با سازمان با و شغلم تعیینهویت
کنند.
برای من مهم است که دیگران من را با عنوان پستم (مورد
شناسایی قرار دهند) مرا با عنوان پستم صدا کنند.
برای من مهم است که به وسیله حرفهام تعیینهویت شوم.
به علت اهمیتی که ارتقا برای من دارد ،دوست دارم در مکان
جغرافیایی کنونی باقی بمانم و تمایلی به جابهجایی ندارم.
من برای ثبات زندگی خود تمایل دارم که استقالل خود را
قربانی کنم.
سازمانی که از طریق کار و مزایای تضمینشده ،بازنشستگی
مطلوب و آینده تضمینشده برای من امنیت میآورد برای
من حائز اهمیت است.
سازمانی که پایداری و ثبات بلندمدت را برای من به ارمغان
میآورد ،برای من دارای اهمیت است.
برای من دارای اهمیت است که از مهارتم در ساختن یک
موسسه بازرگانی جدید استفاده نمایم.
در طول مسیر ترقی خود هنگامی که نتایج کار خود را
میبینم ،خوشحال میشوم.
برای من مهم است که چیزی را بسازم که تماماً به وسیله
خودم ساخته شده باشد و یا ناشی از ایده من باشد.

3.33

.574

-.306

.101

0/58

2.76

.740

-.217

-.185

0/65

3.09

.583

-.387

1.855

0/59

2.99

.711

-.370

.046

0/69

3.07

.665

-.329

.132

0/51

2.77

.730

-.159

-.059

0/74

1.95

.715

.612

.641

0/40

2.62

.769

.012

-.420

0/60

2.51

.756

.051

-.184

0/13

2.14

.723

.440

.251

0/12

3.42

.579

-.529

.089

60

3.29

.551

-.133

.327

0/66

2.64

.723

.030

-.156

0/26

3.63

.501

-1.014 -.717

0/47

2.81

.754

-.608

0/35

-.012

نمودار  -1آمارههای استانداردشده سواالت پرسشنامه لنگرگاههای شغلی روی مدل  8عاملی

جدول  -2شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه لنگرگاه شغلی
CMIN/DF

RMSEA

GFI

CFI

NFI

IFI

RMR

روش ها و مدل های روان شناختی /سال یازدهم /شماره  / 40تابستان ( 1399صص )193-210
4/12

0/072

0/90

0/91

0/90

0/89

203
0/037

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه لنگرگاه شغلی در مدیران
شرکت انتقال گاز و بررسی روایی و پایایی این مقیاس بود .بدین منظور تعداد  516نفر از کارکنان
مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز در سراسر ایران مورد مطالعه قرار گرفتند .برازش آماری مدل توسط
روش تحلیل عاملی تأییدی صورت پذیرفت .نتایج نشان دادند که بارهای عاملی سواالت 29 ،28 ،1
و  40معنیدار نبود و این سواالت از مدل اصلی حذف گردید و سایر سواالت به قوت خود باقی ماند.
بررسی برازش مدل با دادهها حاکی از آن بود که مدل با دادهها برازش خوبی دارد ،و نتایج پژوهش
از مدل  8عاملی حمایت میکند .همچنین مشخص شد که پایایی این پرسشنامه نیز مناسب بوده و
با نتایج پژوهش دنزیگر و ولنسی ( )2005همسو بوده است.
بنابراین لنگرگاه استقالل و خودمختاری به تمایل افراد به مستقل بودن از سازمانها ،و داشتن
برنامهی زمانی و فضای کاری مخصوص خودشان اشاره دارد(گویه های  .)39 ،36 ،23 ،18 ،3لنگرگاه
چالش (یا تنوع) ،به انگیزه برای حل مشکالت دشوار و غلبه بر رقبا اشاره دارد(گویه های ،14 ،12 ،5
 .)32 ،31 ،24لنگرگاه خالقیت و کارآفرینی به نیاز درونی افراد برای ساختن چیزی که کامالً ماحصل
تالش خودشان باشد ،اشاره دارد (گویه های  .)34 ،19 ،9در این لنگرگاه گویه  29به دلیل داشتن
بار عاملی ضعیف حذف گردید .لنگرگاه مدیریتی به تمایل افراد به تجزیه تحلیل و حل مشکالت در
شرایطی که اطالعات کافی در دست نیست و مقداری ابهام وجود دارد ،اشاره دارد (گویه های،10 ،6
 .)30 ،25 ،11لنگرگاه کار و زندگی (یا هویت) نیاز باال به برقراری تعادل میان نیازهای و شخصی و
ارتباطات خانوادگی با الزامات مورد نیاز برای کار اشاره دارد (گویه های  )26 ،22 ،20 ،13 ،7لنگرگاه
امنیت و ثبات به تمایل افراد برای حفظ امنیت شغلی و آینده کاری بلندمدت در یک سازمان اشاره
دارد (گویه های  )33 ،17 ،16 ،8در این لنگرگاه گویه  28به دلیل داشتن بار عاملی ضعیف حذف
گردید .لنگرگاه خدمت و وقف کار بودن نیز به تمایل افراد برای کمک و خدمت به دیگران و ایجاد
یک تغییر مثبت در دنیا اشاره دارد (گویه های .)44 ،43 ،42 ،37 ،21 ،4لنگرگاه فنی تخصصی به
تمایل افراد به انتخاب شغل بر اساس محتوای فنی آن اشاره دارد (گویه های .)41 ،38 ،35 ،27 ،2
در این لنگرگاه گویه 1و  40به دلیل داشتن بار عاملی ضعیف حذف گردید .وجود هشت عامل در
پرسشنامه موجب می شود تا مسیر شغلی افراد از منظر عوامل مختلف بررسی شده و با نگاه جامعی
به آینده شغلی افراد نگریستهشده و تصمیمگیری انجام پذیرد .این یافتهها با پژوهش شاین (،)1990
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مارشال و بنر ( ،)2003لیانگ و دستیاران ( )2013و پژوهش فلدمن و بولینو ( )2014همسو است.
این یافته نشان میدهد که مدل هشتعاملی شاین به خوبی تفاوتهای موجود را بین مسیرهای
حرفهای مدیران ایرانی نشان میدهد و میتواند ابزار مناسبی برای انتخاب مدیران و تصمیمگیریهای
سازمانی باشد .یافتهها با مطالعه کاستیگان و دستیاران ( )2016و دنزیگر و ولنسی ( )2008ناهمسو
است زیرا آنان معتقدند اعتبار این مقیاس و ویژگیهای روانسنجی آن باید با دقت بیشتری مورد
بررسی قرار بگیرند .در این رابطه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد :اول این که در پژوهشهایی
که نتایج مدل شاین را تایید نمیکنند ،مدل نهعاملی به جای مدل هشتعاملی پیشنهاد شدهاست.
در مدل نهعاملی مقیاس خالقیت-کارآفرینی به عنوان دو لنگرگاه مجزا نگریسته میشود .این یافتهها
نشاندهنده یک تفاوت معنایی احتمالی بین خالقیت و کارآفرینی است .در واقع ،با توجه به دیکشنری
 ،)2006( compact Oxford Englishکارآفرینی مربوط به شروع یک تجارت است ،و خالقیت استفاده
از تصور و ایده های اصیل برای خلق یک چیز ،که در اغلب موارد به این معنی نیست که تبدیل به
یک تجارت میشود .نگاهی دقیق به سواالتی که لنگرگاه کارآفرینی -خالقیت را ()Schein, 1990
تشکیل میدهند ،نشان میدهد که دو سوال  9و  19مربوط به راهاندازی یک تجارت جدید هستند
(مثال مورد  9که میگوید برای من دارای اهمیت است که از مهارتم در ساختن یک موسسه بازرگانی
جدید استفاده نمایم .).و دو سوال دیگر (29و  )34مرتبط با خالقیت هستند (برای مثال :برای من
مهم است که چیزی را بسازم که تماماً بوسیله خودم ساخته شده باشد و یا ناشی از ایده من باشد.).
در این رابطه با توجه به این که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سوال  29دارای بار عاملی
ضعیف بوده و از فرایند تحلیل کنار گذاشته شده و سه سوال دیگر یک عامل را تشکیل میدهند،
میتوان برای تبیین آن به تفاوتهای فرهنگی و زبان به عنوان دو عامل موثر در تفاوت نتایج اشاره
کرد .در فرهنگ سازمانهای دولتی که نمونه پژوهش حاضر را تشکیل میدهد ،خالقیت و نوآوری،
اساس کارآفرینی است( )Bayat, Bayat & Bekzadeh, 2017و رابطهی دوطرفهای از لحاظ مفهوم
بین این دو مولفه برقرار است و نمیتوان بین این دو مفهوم تمایز قایل شد و آنها را در دو عامل
مجزا طبقهبندی کرد .هرچند که این موضوع در شرکتهای خصوصی میتواند متفاوت باشد .بنابراین
در پژوهش حاضر برخالف مدلهای جدید که بعد از شاین مطرح شدهاند و دو عامل خالقیت و
کارآفرینی را از هم مجزا در نظر گرفتهاند ،مدل هشت عاملی تایید گردید .مطالعه حاضر به عنوان
آزمونی دقیق از اعتبار پرسشنامه لنگرگاه شغلی است که هم از نظریه لنگرگاه شغلی هشت عاملی
شاین پشتیبانی میکند و هم این که لزوم اصالح مجدد گویههای غیرمعنیدار را برجسته میکند.
تغییرات پیشنهادی در پرسش نامه و چارچوب مفهومی مدل لنگرگاه ،این مقیاس را به ابزاری معتبر
و مطمئن هم برای ساختن نظریه و هم برای استفاده عملی و تشخیصی توسط مشاورین شغلی در
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سازمانهای ایرانی تبدیل میکند .آزمون لنگرگاههای شغلی یک خودارزیابی است که برای سنجش
جهتگیریهای شغلی در مدیریت انتخابهای مرتبط با شغل مؤثر است .لنگرگاههای شغلی اشاره به
ارزشهای مهمی دارند که در میان گزینههای شغلی موجود برای افراد ،دستهبندی متناسب با فرد را
برایش مشخص میکند .تاکید مقیاس لنگرگاه شغلی بر این است که فرد بتواند درکی از ارزشهای
خود پیدا کند و مسیر شغلی پیش رو را متناسب با خودانگاره فردی بنا نهد .در این صورت است که
فرد با انتخابی صحیح می تواند به رضایت شغلی برسد .با توجه به اعتبار به دست آمده برای این
مقیاس ،می توان از آن هنگام استخدام ،ارزیابی عملکرد و ارتقای کارکنان و مدیران استفاده کرد .این
ابزار همچنین در محیطهای سازمانی مشابه نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .هرچند که الزم
است برای تعمیم نتایج به حیطههای دیگر مثل سازمان های خصوصی ،احتیاط شود.
پیشنهاد میشود در آینده در پژوهش های طولی بیشتر از این ابزار استفاده گردد؛ بدین شرح
که بررسی شود آیا لنگرگاههای شغلی ،الگوهایی همراستا با مسیر شغلی به وجود میآورند یا با آن
متفاوتند .هم چنین بررسی گردد که آیا افراد پس از گذر سالیان ،از کار در مشاغل همگرا با لنگرگاه
شغلی خود رضایت بیشتری دارند یا یا این که تفاوتی بین مشاغل وجود ندارد؟ همچنین میتوان
جدای از جهتگیری فردی ،تأثیر جهتگیریهای فرهنگی را نیز بر لنگرگاههای شغلی سنجید .از
نظر اگر ( )2018جهتگیریهای فرهنگی از طریق ابعاد فرهنگی (اختالف قدرت ،جمع-
گرایی/فردگرایی ،تحمل ابهام ،مردساالری ،جهتگیری بلندمدت/کوتاهمدت ،و سرسخت/سهلانگار)
سنجیده میشوند و میتوان به صورت بینفرهنگی رابطه میان جهتگیری فرهنگی و لنگرگاه شغلی
افراد را مورد مطالعه قرار داد .هم چنین پیشنهاد میشود کفایت روانسنجی این مقیاس در جوامع
دیگر(همچون شرکت های خصوصی) ارزیابی و نیز در مطالعات بعدی در کنار ابزار فوق از سایر
ابزارهای سنجش گرایش و رغبتهای شغلی و سازمانی نیز استفاده شود و روایی بین این مقیاس و
کارایی آن در ارتباط با سایر متغیرها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
سپاسگزاری
از مدیرعامل محترم وقت شرکت انتقال گاز ایران جناب آقای دکتر سعید توکلی و کلیه
مدیران شرکتکننده در این پژوهش که با حضور خود انجام پژوهش را ممکن ساختند ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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