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پژوهشنامه تربیتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
شماره 34

مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانکهای
دولتی و خصوصی
1
دانیار جاویدی
تاریخ دریافت :تیر91
تاریخ پذیرش:دی91

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک-
های دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی انجام شده است .حجم جامعه  13بانک خصوصی و 7
بانک دولتی 1445(،نفر) بوده که 300نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند.
سپس به منظور سنجش بلوغ شغلی ،تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی به ترتیب از پرسشنامههای بلوغ
شغلی (لوکان ،)1984،پرسشنامه تعهد شغلی (آلن ،مییر و اسمیت  )1993،و پرسشنامه سهل انگاری
شغلی (تاکمن  )1990،استفاده شد .جهت تحلیل دادهها و تعیین برازش دادهها با الگو و مقایسه مدلها
از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید .یافتهها نشان داد ،بلوغ شغلی و تعهد شغلی با سهل
انگاری شغلی همبستگی منفی وجود دارد .اثر مستقیم بلوغ شغلی بر سهل انگاری شغلی و تعهد شغلی بر
سهل انگاری شغلی در کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی منفی و معنادار است .اما اثر مستقیم بلوغ
شغلی بر تعهد شغلی مثبت و معنادار است.همچنین نتایج نشان میدهد ،کارکنان بانکهای خصوصی،
دارای سهل انگاری کمتر و بلوغ و تعهد شغلی باالتری در مقایسه با کارکنان بانکهای دولتی هستند .در
بانکهای خصوصی ،ارزیابی و نظارت مستمر کار فرما ،استفاده از بازخورد نظرات مشتریان ،و بسیاری
عوامل دیگر تاثیر دارد .درحالیکه در بانکهای دولتی به دلیل ثبات نصبی شرایط شغلی کارکنان ،باال
بودن ساعات کاری ،کم رنگ بودن سیستم نظارت و ارزشیابی مستمر ،باعث پایین آمدن بلوغ و تعهد
شغلی کارکنان ،و باال رفتن میزان سهل انگاری آنها میگردد.
واژههای کلیدی :بلوغ شغلی ،تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی

مقدمه
اهمال کاری و تعلل در انجام تکالیف شغلی یکی از مشکالتی است که افراد مختلف در
محیطهای کاری با آن مواجه میشوند و بهطور مرتب با خود قرار میگذارند که مثال کار را فردا
 1دانشجوی دکتری مدیریت سازمانی دانشگاه وک روسیه
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یا روز دیگری انجام خواهند داد .بسیاری از این افراد میخواهند و در واقع آرزو دارند که بتوانند
تکالیف حرفهای خود را به موقع انجام دهند (کریستوفر.)2011 ،
الیس و کناس ،)2002( 1اهمالکاری را به عنوان « تمایل به دوری از انجام یک فعالیت ،وعده
به انجام دادن آن در زمان دیگر و استفاده از بهانهها و عذرهای متفاوت برای توجیه این تأخیر و
دوری از سرزنش ناشی از آن » تعریف کردهاند (به نقل از اکینسوال 2و
همکاران؛،2007ص .)369مک کاون و جوهانسون  ،)1991(3اهمال کاری را تأخیر یا دوری
از انجام وظایف و مسئولیتها ،تصمیمات یا تکالیفی که باید انجام شود ،تعریف میکند .هوول و
واتسون ( ) 2006در تعریف خود از اهمالکاری ،تجربه ذهنی ،ناراحتی ناشی از این تأخیر رابه
آن اضافه نموده و معتقدند که اهمالکاری در امور شغلی شیوع بیشتری دارد و آن را به عنوان
گرایش به الف)_ به تأخیر انداختن مداوم یا تقریبا مداوم وظایف شغلی و ب) تجربه اضطراب
مداوم یا تقریبا" مداوم مرتبط با این تأخیر ،تعریف کردهاند.
یکی از عوامل مهم در ارتباط نیروی انسانی شاغل در سازمانها و موسسات اقتصادی بلوغ
شغلی است که بر سهل انگاری یا عدم سهل انگاری شغلی تاثیر دارد .ممکن است چنین سواالتی
به ذهن هر فرد خطور کند که چرا افراد تمایل به انواع متفاوتی از مشاغل دارند؟ چرا هر فرد
شغل خاصی را انتخاب میکند؟ انسانها چگونه مشکالت شغلی خود را حل میکنند و خود را با
یک شغل خاصی سازگار میکنند؟ آنها از چه فرآیندی برای تثبیت و حفظ خودشان در موقعیت
شغلی استفاده میکنند (ساویکاس.) 2003 ،3
عالوه بر بلوغ شغلی ،تعهد شغلی یکی دیگر از ویژگیهای مهم در نیروی انسانی است،
زیرا یکی از شاخصهای برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد
میباشد .تعهد شغلی عبارتست از یک رابطه روان شناختی بین شخص و حرفهای که مشغول به
آن است و بیشتر مبنای عاطفی دارد .مسئلهای که در اینجا مطرح است این است ،چرا عدهای از

مردم در مقایسه با بقیه افراد در شغل خود موفقترند و به طور حرفهای کار میکنند ،به کار خود
عشق میورزند و تالش میکنند ،در کار خود به رشد و پیشرفت دست مییابند و نسبت به
3 Kanas &Alless
4 Akinsola
5 McCown, & Johnson
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ارزشها و اهداف آن احساس مسئولیت باالیی میکنند ،اما عدهای دیگر به میزان کمتری از این
ویژگیها برخوردارند؟
براساس یافتههای کارس ول و آلن (2000؛ به نقل از کریستوفر  )2011،درگیری فکری
با شغل ،رضایت شغلی ،تعهد شغلی و رضایت سازمانی از عواملی هستند که ارتباط بسیار باالیی با
تعهد شغلی دارند .اما عواملی مانند استرس ابهام شغلی ،ابهام نقش ،حمایت ناظران و همکاران،
استقالل کاری ،مشارکت و منبع کنترل ،همبستگی متوسطی با تعهد شغلی دارند و عواملی مانند
سن ،جنس ،تحصیل ،وضعیت تاهل و درآمد ،همبستگی ضعیفی با تعهد شغلی دارند .عالوه بر
این نتایج ،بسیاری از تحقیقات اخیرمانند (برون2010،؛بوسکال و تبر 2011،و
کریستوفر )2010،نشان میدهد که سطوح باالی بلوغ شغلی به تعهد شغلی باال در افراد
مختلف( که دارای سن ،جنس ،نژاد و تحصیالت متفاوتی هستند) منجر میشود.برون ()2010
به بررسی تعهد شغلی در دانشجویان هنر ،دانشجویان معمولیو دانشجویان ورزشکار پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان ورزشکار عملکرد پایینتری در مقایسه با هر دو گروه دیگر
داشتند.
جین ( ،)2008در مطالعه ای به عنوان تاثیر برنامههای پیشرفت شغلی بر بلوغ شغلی و تعهد
شغلی و انگیزش تحصیلی در نمونههایی از آفریقای جنوبی با هدف مطالعه اثرات برنامه مداخله
شغلی بر بلوغ شغلی نشان داد که این برنامه میتواند موجب ارتقاء میزان تعهد و بلوغ شغلی افراد
شود .جین کِون ،لویوی ( ،)2009عدم عزت نفس ،خودکارآمدی و تمایل گرایی را به عنوان
پیش بینی کنندههای سهل انگاری شغلی میدانند .با توجه به اهمیت متغیرهای مذکور در
موفقیت و کارایی نیروی انسانی شاغل و سازمانها و موسسات اقتصادی ،توجه به رابطهی آنها با
یکدیگر و نیز توجه به مدیران در امر گزینش و آموزش کارکنان ،مقوالت فوقالذکر حائز اهمیت
بوده است .لذا پژوهشگر در صدد بررسی این مسئله است ،به چه میزان بین بلوغ شغلی ،تعهد
شغلی و سهل انگاری شغلی در کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی رابطه وجود دارد؟
 جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری:جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی استان خراسان
شمالی است .استان خراسان شمالی دارای  13بانک خصوصی و  7بانک دولتی است که بعلت
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کم بودن حجم جامعه از همه بانکها نمونه گیری شد .تعداد کارکنان هر دو بخش در مجموع
 1445نفر میباشند که از این تعداد  1307نفر مرد میباشند .جمعیت کارکنان هرکدام از این

بخشها به تفکیک حدود  650نفر میباشد .از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
منظم  300نفر برای هر بخش انتخاب شدند.
ابزار پژوهش:
در این پژوهش جهت سنجش بلوغ شغلی از فرم کوتاه پرسشنامه بلوغ شغلی ( 1)CDIاستفاده
شد .این فرم توان محاسبه نمراتی را برای  4خرده مقیاس 2 ،خرده مقیاس مرکب ،و یک نمره
کلی داشت4 .خرده مقیاس اولیه این پرسشنامه شامل خرده مقیاسهای طرحریزی

شغلی(2)CP

شامل  20آیتم ،توصیف مشاغل ( 3)CEشامل  10آیتم ،اطالع از دنیای مشاغل( 4)WWشامل
 20آیتم و تصمیم گیری شغلی( 5)DMشامل  10آیتم میشد .دو خرده مقیاس مرکب شامل
نگرشبلوغ شغلی(6)CDAکه از مجموع نمرات خرده مقیاسهای طرحریزی شغلی و توصیف
مشاغل بدست میآمد .و دانش بلوغ شغلی( 7)CDKکه از مجموع نمرات خرده مقیاسهای
دنیای مشاغل و تصمیم گیری شغلی بدست میآمد .و نمره کلی از جمع نمرات دو خرده مقیاس
مرکب محاسبه میشد .پرسشنامه تعهد شغلی که توسط آلن ،مییر و اسمیت ()1993ساخته
شده دارای سه خرده مولفه میباشد که عبارتند از تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر که
با 18گزینه سنجیده میشوند .سئواالت پرسشنامه فوق با مقیاس  5درجهای لیکرت که از کامالً
موافقم شروع میشود و تا کامالً مخالفم ادامه مییابد ،اندازهگیری میشوند .به کامال موافقم
نمره صفر تعلق میگیرد و به سایر گزینهها موافقم ،بینظرم (بی طرفم) ،مخالفم و کامالً مخالفم
به ترتیب  1تا  3نمره تعلق میگیرد میر و همکاران ( .)1993پایایی این پرسشنامه با استفاده از
آلفای کرانباخ برای تعهد عاطفی 0/88و برای تعهد هنجاری0/81و در تعهد مستمر 0/84به
دست آمد .جزایری و همکاران ( )1385پایایی و روایی این پرسشنامه را به استفاده از آلفای
1

Career Development Inventory
Career Planning
3 Career Exploration
4 World of Work Information
5 Decision Making
6- Career Development Attitude
7- Career Development Knowledge
2
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کرانباخ و تحلیل عاملی به ترتیب برای تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر0/065
 0/53، 0/072،محاسبه کردند.
پرسشنامه سهل انگاری توسط تاکمن ( ) 1990ساخته شده که با  26ماده سنجیده می-
شود .سئواالت پرسشنامه فوق با مقیاس  5درجه ای لیکرت که از کامالً موافقم شروع میشود و
تا کامالً مخالفم ادامه مییابد .به کامال موافقم نمره صفر تعلق میگیرد و به سایر گزینهها
موافقم ،بینظرم (بیطرفم) ،مخالفم و کامالً مخالفم به ترتیب 1تا  3نمره تعلق میگیرد .نکته

قابل توجه در این پرسشنامه این است که گزینهها به صورت معکوس نمره گزاری میشوند .به این
معنا که نمره کم نشان دهنده عدم سهل انگاری و نمره باال نشان دهنده سهل انگاری باال است.
تاکمن ( )1990پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفایکرانباخ 0/84به دست آورد .جزایری
وهمکاران ( )1385پایایی و روایی این پرسشنامه رابه استفاده از آلفایکرانباخ و تحلیل عاملی
 0/72محاسبه کردند.
توصیف آماری متغیرهای پژوهش
به منطور اطالع از متوسط عملکرد و پراکندگی نمرات آزمودنی ها در هریک از متغیرهای
نهفته ،شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات در (جدول  )1ارائه شده
است.
جدول  1شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان در متغیر های برونزا
میانگین
حجم نمونه حداقل حداکثر
متغیرها
150
19
بلوغ شغلی
113/36
305
تعهد شغلی

305

سهل انگاری
شغلی

305

9

72

19

84

انحراف معیار
34/66

41/72

15/18

55/76

14/86

جدول  ،1شاخصهای توصیفی عملکرد کارکنان در متغیرهای نهفته را نشان میدهد .میانگین
و انحراف معیار برای متغیر نهفته بلوغ شغلی تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی به ترتیب(
)34/113،66/36؛ ()18/72،15/41؛ ( ) 86/14، 76/ 55بدست آمد .حداقل و حداکثرنمره
افراد در متغیرهای نهفته و نشانگرهای آنها در جدول آورده شده است.
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ماتریس همبستگی متغیرهای نهفته
جدول 3ماتریس همبستگیبین سهل انگاری شغلی،تعهد شغلیو بلوغ شغلی
سهل انگاری شغلی
بلوغ شغلی
تعهد شغلی
متغیر

تعهد شغلی
بلوغ شغلی
سهل انگاری شغلی

1
**0/65

1

**0/35

**-0/33

**-0/60

ماتریس همبستگی بین متغیرهای نهفته نشان میدهد که همبستگی بین بلوغ شغلی وتعهد
شغلی مثبت ) ** ) (0/46معنادار میباشد .با این حال همبستگی بین بلوغ شغلی با سهل انگاری
شغلی(**(-0/48و تعهد شغلی با سهل انگاری شغلی ) ** (-0/31منفی و معنادار میباشد .به طور
کلی این ماتریس نشان میدهد همبستگی متغیرهای نهفته برای انجام الگوی معادالت ساختاری
مناسب است.
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آزمون الگوی کلی پیشنهادی
هدف الگوی کلی طرح شده ،بررسی نقش بلوغ شغلی وتعهد شغلی در رابطه با سهل انگاری شغلی است .نتایج حاصل از تحلیل آماری در جدول(-4
 )6ارائه میشود.
جدول  ،4 -4شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری کلی پس از حذف اثرهای غیرمعنادار
مجذور کای

درجه

X2/ df

آزادی

/16
1638

468

3/50

سطح

ریشه خطای

ریشه استاندارد

شاخص

شاخص تعدیل شده

شاخص برازندگی

معناداری

میانگین مجذورات

میانگین

نیکویی

نیکویی برازش

تطبیقی

تقریبی

باقی مانده ها

برازش

0/049

0/048

0/98

0/001

0/96

0/97
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نمودار  :1-4الگوی اندازه گیری متغیرهای نهفته و نشانگرهای آنها در کارکنان بانکهای خصوصی
تعهدعاطفي

تعهدهنجاري

تعهدمستمر

0/73

0/76

0/78
خودنمايي

خودآگاهي

تعهدشغلی

0/93
0/73

خودمعلولسازي

0/88

(-7/04 )-0/40
)-9/08

دانش بلوغ شغلي

سهل انگاری شغلی

(3/95 )-06//2189()-0/44

نگرش بلوغ شغلي

بلوغ شغلی

/80
0/76
اطالع ازدنياي مشاغل 0

0/73
0/66
توصيف مشاغل

0/71

طرحريزيشغلي
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نمودار  :2-4الگوی اندازه گیری متغیرهای نهفته و نشانگرهای آنها در کارکنان بانکهای دولتی
تعهدمستمر

تعهدعاطفي

0/69

0/78

0/68

تعهدهنجاري

تعهدشغلی
دانش بلوغ شغلي

0/81

خودنمايي

(-3/94 )-0/19

(3/56)0/18

خودآگاهي

0/79
0/78

بلوغ شغلی

0/88

طرح ريزي شغلي

0/86

(-5/01)-0/17
سهل انگاری شغلی

0/72

0/75

0/83

خودمعلول سازي
نگرش بلوغ شغلي

اطالع ازدنياي مشاغل

توصيف مشاغل
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در این الگو مقادیر داخل پرانتز ضرایب مسیر استاندارد شده و اعداد خارج پرانتز مقادیر
معناداری  tمیباشند .اثرات مستقیم اثر مستقیم بلوغ شغلی و تعهد شغلی بر سهل انگاری شغلی
درکارکنان بخش دولتی و خصوصی معنادار میباشند .باالترین ضریب مسیر مربوط به مسیر بین
بلوغ شغلی و سهل انگاری شغلی ( )-0/44درکارکنان بخش خصوصی است .بعد از آن ضرایب
مسیر بین تعهد شغلی بر سهل انگاری شغلی درکارکنان بخش خصوصی ( )0/40و سپس از
مسیر بین بلوغ شغلی و تعهد شغلی ( )0/34درکارکنان بخش خصوصی است .ضعیفترین
ضریب مسیر نیز بین بلوغ شغلی و تعهد شغلی ( )0/18درکارکنان بخش دولتی است است.
ضرائب استاندارد نوشته شده داخل پرانتزها نشان دهنده قدرت اندازه گیری این متغیرها میباشد.
با توجه با این که اثر غیرمعنادار در الگو وجود ندارند برازش الگو مجددا مورد آزمون قرار نمی-
گیرد.
جدول  4شاخص های برازندگی الگوی اندازه گیری در دو الگوی با محدودیت و بدون محدودیت

فرض میشود الگوی با محدودیت صحیح است
شاخصهای

2

df

p

NFI

RFI

IFI

TLI

برازندگی
الگوی بدون
محدودیت

48/489

8

00

/020
1
0

021
0

0/012

/
0

0/013

جدول  4نشان میدهد که تفاوت مجذور کای در دو الگو(  )48/489با توجه به تفاوت
درجه آزادی آنها در سطح  0/001معنادار است .بنابراین دو الگوی تفاوت معناداری در شاخص-
های برازندگی باهم دارند.تفاوت این دو الگو در علت برازش بهتر الگوی بدون محدودیت در
برابر الگوی با محدودیت معناداری بارهای عاملی در بین دو گروه است .تفاوت دو الگو در
شاخصهای فوق به ترتیب (از چپ به راست) عبارت است از ()0/012( ،)0/021(، )0/020و
( )0/001که در مجموع تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان میدهند.
بحث و نتیجه گیری
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سهل انگاری در انجام تکالیف شغلی یکی از مشکالتی است که سازمانهای دولتی و
خصوصی با آن مواجه میشوند .زیرا بسیاری از کارکنان این سازمانها در انجام یک تکلیف
شغلی تعلل میکنند و به طور مرتب با خود قرار میگذارند که مثال"فردا" انجام خواهند داد.
بسیاری از این کارکنان میخواهند و در واقع آرزو دارند که بتوانند مسولیتهای شغلی خود را به
موقع انجام دهند .یکی از دالیلی که نمیتوانند بر سهل انگاری خود فائق آیند پایین بودن بلوغ
شغلی کارکنان است .این نتایج با یافتههای (مونیز و کانستنین 2010وان ارد2003 ،1مارسا
سیس 2002 ،2درای دن 2002 ،از المر2000 ،3درای دن وننان 2002 ،ماریا سیس2002 ،
فراری و دوویدو 2000 4،تامسون 2004 ،فراری و دیازمورالز  )2006،همسو میباشد.
یافتههای (گاردن )2007 ،همسو با یافتههای تحقیق حاضر نشان داد ،کارکنانی که
فرصتهای بیشتری برای تحلیل نحوه وکیفیت کارشان در شغل مورد نظر صرف میکنند از بلوغ
شغلی باالتری برخوردارند و کمتر دچار سهل انگاری شغلی میشوند .به عبارت دیگر کارکنان
دارای بلوغ شغلی باالتر درباره خودشان(توانمندیها و نقاط ضعف) بیشتر میدانند .در نتیجه در
موقعیتهای کاری کمتر دچار خطا میشوند .از این رو چنین افرادی تجارب مثبتی را در حوزه
شغلی کسب میکنند و از عزت نفس باالتری هم برخوردارند .از سوی دیگر افرادی که از بلوغ
شغلی پایین تری برخوردارند و به دلیل انگیزه و یا توان پایین درباره توانمندیها و نقاط ضعفشان
کمتر فکر میکنند درنتیجه دائما با اشکال و تجارب منفی در حوزه کاری مواجه میشوند .از این
جهت دچار سهل انگاری شغلی میشوند.که این مساله منجر به کاهش عزت نفس آنها و گسترش
دیدگاه منفی نسبت به آن شغل و حتی سایر کارکنان میشود .این نتایج با یافتههای (درای دن
وننان2002 ،ماریا سیس 2002،فراری و دوویدو 20005تامسون 2004 ،فراری و دیازمورالز،
 2006شافر 2002 ،6سیگلمن و رایدر ) 2003،7همسو میباشد.

افراد دارای تعهد شغلی کم دارای سهل انگاری اجتنابی هستند .بجای این که به عنوان
فاقد تشخیص توانایی مالحظه شوند ،بعنوان فرد فاقد تالش مالحظه میشوند .فراری ()2006
1 VonEerd
2 Maryasis
3 -Elmer
4 -Dovido
5 -Dovido
6- Shaffer
7- Sigelman & Rider
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نیز در این ارتباط معتقد است افرادی که دارای تعهد شغلی کم هستند ،به شکل زیرکانهای سهل
انگاری میکنند .این افراد خیلی هوشیارند ،خیلی در مورد برداشت دیگران در مورد خود نگران
هستند و نیازمند تایید اجتماعی هستند ،بنابراین وقتی با تکلیفی روبرو میشوند که در آن ترس
از شکست وجود دارد و یا توانایی آنجام آن را ندارند ممکن است ترجیح دهند که سخت کار
نکنند زیرا فقدان تالش در مقایسه با فقدان توانایی کمتر تهدید کننده است و از جهت تهدید
عزت نفس کمتر با ثبات است .از این رو ممکن است دیگران عدم توانایی او را به عدم تالش
نسبت دهند ،نه عدم توانایی وی.کارکنان سهل انگاری که دارای تعهد شغلی کم هستند ،در
بسیاری از موارد بجای انجام دادن تکالیف مهم و ضروری حوزه شغلی تکالیف یکسان را دوبار
انجام میدهند و بیشتر خود را مشغول انجام فعالیتهای سرگرم کننده میکنند .و از انجام
فعالیتهای هدفمند اجتناب میکنند .چنین رفتارهایی در کوتاه مدت و یا درازمدت منجر به
دریافت بازخورد منفی برای فرد میگردد .و نهایتا در فرد احساس حقارت و شرم ایجاد میکند.
همچنان که (هوانگ ) 2006،همسو با یافتههای تحقیق حاضر نشان داد عکس العملهای
نامناسب و پیامدهای نامطلوب برای کارکنان سهل انگار و دارای تعهد پایین منجر به کاهش
انگیزه و کاهش توان و منفی شدن نگرش این افراد شده و در نتیجه بر روابط آنها با دیگر
کارکنان و مشتریان تاثیر گذار خواهد بود و در مجموع تعداد زیاد این افراد در یک سازمان،
کارایی آن سازمان را به شدت کاهش خواهد داد.
کارکنان دارای بلوغ شغلی باال وجدان کاری ،رضایت قلبی و تعهد والتزام عملی نسبت به وظیفه
هایی دارند ،که قرار است آنها را انجام دهند ،به گونهای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او
نظارهگر نباشد ،باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.

هویت شخصی و خود انگاره شغلی نیز بر اساس مطالعات (اونس ،ویسوس واران و
اشمید )2003،و همسو با یافتههای تحقیق حاضر ،یکی از دالیل ارتباط بلوغ شغلی و تعهد
شغلی است .هویت مناسب و خود انگاره مثبت منجر به تعامل مناسب فرد با دیگران میشود و
موجب میشود این افراد تصمیم گیریهای مناسبی در شرایط حساس داشته باشند .از طرفی
(لینمور و برون  )2010،نیز بیان کرده است که خودانگاره مثبت ،میزان تالش و موفقیت کاری
را نیزتحت تأثیر قرار میدهد .چرا که یک خودانگاره غیر واقع بینانه میتواند به یک تصمیم
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شغلی غیر واقع بینانه منجر شود .و پیامدهای نامطلوبی بر تعهد شغلی و بلوغ شغلی فرد داشته
باشد.
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