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چكيده
زمينه و هدف :سازمان مديريت پسماند همواره به دنبال آموزش شهروندان بهمنظور ترويج فرهنگ تفكيك زباله از مبدأ است و به همين
منظور با تدوين برنامههای آموزشی مدون ،نسبت به آموزش مديريت پسماند در بين عموم شهروندان اقدام مینمايد .اين مهم از طريق
آموزشگران مديريت پسماند شهرداری صورت میگيرد .ليكن سؤالی که در اين تحقيق مطرح است ،اين است که آموزشگران سازمان
مديريت پسماند شهرداری در انجام وظايف محوله خويش با چه چالش هايی روبرو هستند .چراکه معظالت و چالشهای شغلی بهعنوان
عوامل بازدارنده در اثربخشی آموزشها قلمداد میشوند.
روش بررسی :اين تحقيق بر پايه پرسشنامه آکفيلت و کوت صورت گرفته است که در آن  172آموزشگر شاغل در سازمان مديريت
پسماند شهرداری ،پاسخهای خود را به  5سؤال مطروحه در طيف ليكرت ارايه نمودند.
يافتهها :بررسی چالشهای شغلی نشان داد که سازمان محل اشتغال ،فرصتهای الزم و کافی برای يادگيری و رشد حرفهای فراهم نكرده
است و درعينحال  59درصد آموزشگران اعتقاد داشتهاند که سازمان ،زمينه الزم برای ترغيب به يادگيری و رشد شغلی بيشتر را فراهم
نمیکند .ليكن ،آموزشگران در سطوح سنی  25-20و بيش از  35سال بيش از سايرين به دنبال فرصتهايی برای رشد حرفهای هستند ،و
با افزايش سابقه خدمت ،افراد رغبت کمتری برای استفاده از فرصتهای رشد حرفهای دارند.
بحث و نتيجهگيری :نتيجه تحقيق نشان داد که تأثير عوامل سازمانی پيشرفت ،بيش از عوامل فردی است .يعنی افراد معتقد هستند که
بيش از آنکه خود برای پيشرفت و رشد حرفهای تالش کنند ،سازمان بايد اين امكان را برای آنان فراهم نمايد .ضريب رگرسيون
محاسبهشده برای سنجههای رشد حرفهای نشان داد که بخشهای مختلفی بر فرآيند رشد حرفهای اثرگذار هستند.
واژههای کليدی :مديريت پسماند ،آموزشگران ،رشد حرفهای ،سازمان.
 - 1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مديريت محيط زيست ،گرايش آموزش محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعی و محيط زيست ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،ايران
 -2استاديار گروه تخصصی مديريت محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعی و محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،ايران
*(مسوول مكاتبات)
 -3دانشيار گروه تعليم و تربيت ،دانشگاه شهيد مدرس ،تهران؛ ايران.
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Abstract
Background and Objective: Waste Management Organization (WMO) has always sought to educate
and promote citizens in waste separation from the source. WMO, by developing the training programs,
seeks to teach the concept of waste management operations to public citizens. This can be done
through the municipal waste management educators. However, the question that should be addressed
in this study is that: what challenges the municipal waste management educators are faced with in
carrying out their duties, knowing that the problems and challenges of a career in teaching are usually
considered as barriers.
Method: This study was carried out based on the questionnaires of Akphilet and Kout, in which 172
educators, working in municipal WMO, responded 5 questions on the Likert scale.
Findings: Occupational challenges check reveals that the place of employment has not provided the
necessary opportunities for learning and professional development. Yet, 59% of the educators believed
that the organization needed to encourage learning and did not provide the basis for more professional
development. However, the teachers of 20-25 and over 35 years old are seeking professional
development opportunities more than others, and people become less willing to use their professional
growth opportunities with the increase of their experience.
Discussion and Conclusion: The results showed that the influence of organizational factors of
progress is more than individual factors. The people believe that the organization have to provide the
basis for development and professional growth rather than attempting to make development and
professional growth by themselves. The regression coefficient calculated for professional development
measures showed that different parts affect the process of professional development.
Keywords: Waste management, Educators, Professional development, Organization.
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مقدمه
کاهش حجم زباله توليدی ضمن کاهش هزينههای جمعآوری،

بازيافت ،نهادينه کردن طرح تفكيك از مبدأ زباله است و

حمل ونقل ،بازيافت و يا دفع مواد زائد ،منجر به حفظ منابع

تفكيك از مبدأ بهعنوان اولين گام در امر بازيافت است (.)6

طبيعی و کاهش آلودگیها میشود(1و .)2بدين منظور الزم

از آن جا که نقش آموزشگران شهرداری برای آموزش مديريت

است که نگرش در بين شهروندان بهگونهای تغيير يابد که

پسماند در جامعه ،امری مهم محسوب میشود .در برخی موارد،

فزونی مصرف را به معنی فزونی ضايعات و آلودگی بيشتر

افراد باوجود داشتن رتبه علمی ممتاز ،در عمل نمیتوانند

محيطزيست بدانند .در اين ميان نقش آموزشگران مديريت

آموختههای خود را بهدرستی در محيط کار پياده کرده و در

پسماند شهرداری بسيار جايز اهميت خواهد بود(.)2

تالش برای عملی ساختن دانستههای خود ،بهرغم دانش باال

بهعبارتديگر ،با ارايه آموزش مناسب به افراد جامعه میتوان از

ناکام مانده و حتی در برخی موارد ،ندانسته و ناخواسته لطمات

موضوع پسماند بهرهبرداری اقتصادی نمود و مديريت مناسبی

جبرانناپذيری را بر پيكره اعضای سازمان وارد میکنند که

برای پسماند اعمال نمود .ابطحی و همكاران( )3در بررسی

جبران آن مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعفی است .برخی از

ميزان آگاهی ،آموزش و مشارکت عمومی در مديريت پسماند

افراد ،در هر رده شغلی گاه انتظارات خود را بهصورت شفاف و

در تهران اظهار داشتهاند که تنها حدود يكسوم مردم از سطح

روشن بيان نكرده يا بدون اطالع قبلی يا ارايه آموزش کافی و

آگاهی مناسب درزمينهی مديريت پسماند برخوردار هستند و

مناسب ،وظايف و امور جديدی را به همكاران خود در سازمان

سطح آموزش دريافتی  %86مردم ضعيف يا بسيار ضعيف بوده

واگذار میکنند که همين امر موجب پايين آمدن بازدهی افراد و

است .ليكن ،مشارکت عمومی در فعاليتهايی نظير پرهيز از

در نهايت عدم حصول به نتيجه مطلوب میشود .فراهم کردن

ريختوپاش پسماند و رعايت زمانبندی در انتقال پسماند به

زمينههای تشويقی برای آموزشگران میتواند مؤثرترين نقش را

مخازن جمعآوری نسبتاً مناسب بود ،درعينحال در زمينهی

در اين رابطه ايفا نمايد .بهخصوص اينکه آموزشگران سازمان

توليد پسماند و جداسازی اجزاء قابل بازيافت ،مشارکت نسبتاً

مديريت پسماند با هدف ترويج فرهنگ تفكيك زباله از مبدأ،

کمتری صورت گيرد( .)3بوتلهو( )4در تحقيقی در بررسی تأثير

مخاطبين مختلف را با روش چهره به چهره آموزش میدهند.

آموزشوپرورش بر توليد زباله در مراکز مراقبتهای بهداشتی

اين تحقيق با هدف اثربخشی موثر اين آموزشها ،به بررسی

خصوصی اروپا اظهار داشته است که سطح کمی و کيفی

چالشهای رشد حرفهای آموزشگران میپردازد .شناخت

آموزش کارکنان مراکز خصوصی ارايه دهنده خدمات بهداشتی

چالشهای شغلی آموزشگران و ارايه راهكارهای مناسب ترغيبی

درمانی سرپايی در زمينه مديريت پسماند پزشكی نامناسب

میتواند تاثير معنیداری در عملكرد آموزشگران مديريت

است( .)4يافتههای تحقيقات بيانگر لزوم آموزشهای

پسماند داشته باشد.

زيستمحيطی در جامعه و ضعف ميزان اطالعرسانی است.
جامعه آماری ،بیاطالعی و ناآگاهی مردم را مهمترين عامل
ايجاد و پيشرفت معضالت زيستمحيطی میداند( .)5تحقيقات
مختلف نشان میدهد که رفع مشكالت بهداشتی و
زيستمحيطی مربوط به زباله کالنشهرهای بزرگ مثل تهران
بدون بسترسازی و توسعه فرهنگ تفكيك زباله در مبدأ ميسر
نخواهد بود و امروزه تنها راهكار مناسب جهت تحقق بهينه

روش بررسی
در اين پژوهش ،تحليل مدل رشد حرفهای(شكل  ،)1با استفاده
از نرم افزار  Amosانجام گرفته است .با استفاده از تحليل
مسير تالش شده است تا اثر هريك از مولفهها در فرآيند رشد
حرفهای بررسی شود .نرم افزار  Amosرا میتوان يكی از
موفقترين نرم افزارهای کامپيوتری دانست که به طور خاص
برای مدلسازی معادله ساختاری طراحی شده است .مدل سازی
معادله ساختاری ،تحليل ساختارهای کواريانس ،مدل سازی
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علی و تحليل ساختارهای گشتاوری مجموعه اصطالحاتی

پنهان دارند و نرم افزارهای طراحی شده برای آن نيز اغلب از

هستند که همگی يك رويكرد خاص به تحليل آماری متغيرهای

همين واژهها و اصطالحات اخذ شدهاند.

شكل  -1مدل رشد حرفهای
Figure 1. Model for professional development

هر چند هدف اصلی از طراحی نرم افززار  ، Amosمزدلسزازی

محسوب میشود( .)11در تحليزل مسزير از انزواع تكنيزكهزای

است اما قابليت اجرای مجموعهای از تحليلهای کمی و آمزاری

رگرسيون چندگانه ،تحليل عزاملی ،همبسزتگی چنزد متغيزره و

معمول نيز بهوسيله آن وجود دارد .به دليل پنهان(مكنون) بودن

تحليزززلهزززای واريزززانس و کوواريزززانس چندگانزززه ماننزززد

متغير اصلی پژوهش (رشد حرفهای) ،برای بررسی دغدغزههزای

 MANOVA, ANOVA, ANCOVAاستفاده میشزود.

شغلی آموزشگران از روش تحليل مسير استفاده گرديد .تحليزل

مقادير سی وی آر محاسبه شده برای  5گويه مزورد بررسزی در

مسير تكنيكی برای بررسی ارتباط و وابستگی ميان متغيرهزايی

جدول  1ارايه شده است و همگی بزاالتر از  0/49بزوده و قابزل

است که بزه صزورت غيرمسزتقيم و بزا اسزتفاده از چنزد گويزه

قبول است.

اندازهگيزری شزده اسزت و نزوعی از مزدل معزادالت سزاختاری
جدول -1نسبت اعتبار محتوای مربوط به هر گويه در پرسشنامه حرفهای
Table 1. Proportion of professional content validity of each item in the questionnaire

عالمت

گويه

CVR

اختصاری
فراهم نمودن فرصتهای الزم و کافی برای يادگيری و رشد توسط سازمان

E1

86%

اغلب می توانم فرصتهايی که موجب پيشرفت شغلی ام می شود را دنبال کنم

E2

100%

ترغيب سازمان برای يادگيری و رشد بيشتر

E3

73%

وجود انگيزهی درونی برای يافتن فرصت هايی برای رشد حرفه

E4

100%

وجود فرصت های الزم و کافی برای کسب مهارت های جديد در سازمان

E5

73%

با استفاده از فرمول کوکران ،پرسشنامه تدوين شده بين 200

يافتهها و نتايج

نفر شاغل در مديريت پسماند شهرداری توزيع گرديد و در

بيشترين آموزشگران شاغل در مديريت پسماند در فاصله سنی

نهايت تعداد  172نفر به سواالت پرسشنامه پاسخ دادهاند.

بين  26الی  30سال قرار داشتهاند که در حدود  43/6درصد از
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شاغالن را تشكيل میدهند .بررسی وضعيت تحصيلی

هستند .از نظر تفكيك جنسيتی نيز  93درصد آموزشگران زن و

آموزشگران نشان میدهد که  57درصد آموزشگران دارای

 7درصد مرد بودهاند .وضعيت کلی پاسخهای آموزشگران به

تحصيالت ليسانس میباشند و درمجموع در حدود  72درصد

سواالت رشد حرفهای در جدول  2ارايه شده است .همان گونه

آموزشگران دارای تحصيالت ليسانس و باالتر بودهاند .همچنين

که در جدول مزبور ديده میشود ،به ترتيب تعداد ،33/7 ،44/2

بررسی سابقه خدمتی پاسخ گويان نشانمیدهد که حدود 64

 ،45/9 ،40/7و  50درصد از پاسخدهندگان با نظر موافق به

درصد دارای سابقه کم تر از  5سال 34 ،درصد بين  6تا 10

سواالت  1الی  5پاسخ دادهاند.

سال و کم تر از  3درصد دارای سابقه خدمتی  11تا  15سال
جدول  -2بررسی چالشهای فرآيند رشد حرفهای
Table 2. Check the challenges of professional growth

شماره

کامال

گويه

سوال

موافقم

موافقم

1

فراهم نمودن فرصتهای الزم و کافی
برای يادگيری و رشد توسط سازمان

2

اغلب می توانم فرصت هايی که موجب
پيشرفت شغلی ام می شود را دنبال کنم

3

ترغيب سازمان برای يادگيری و رشد
بيشتر

4

وجود انگيزهی درونی برای يافتن فرصت-
هايی برای رشد حرفهای

5

وجود فرصت های الزم و کافی برای کسب
مهارت های جديد در سازمان

نظری

مخالفم

ندارم

کامال
مخالفم

فراوانی

9

76

29

35

23

درصد

5/2

44/2

16/9

20/3

13/4

فراوانی

20

58

37

38

19

درصد

11/6

33/7

21/5

22/1

11

فراوانی

22

70

33

29

18

درصد

12/8

40/7

19/2

16/9

10/5

فراوانی

31

79

23

27

12

درصد

18

45/9

13/4

15/7

7

فراوانی

23

50

42

35

22

درصد

13/4

29/1

24/4

20/3

12/8

با استفاده از آزمونهای آماری از قبيل One- ،t-student

يك طرفه و آزمون آماری  LSDدر سطح معناداری 95

ANOVA؛  Two-ANOVAو  LSDنسبت به بررسی

درصد ،تنها بين سابقه خدمت "پنج سال و کم تر" و "شش تا

نگرش پاسخدهندگان به رشد حرفهای مورد بررسی قرار گرفته

ده سال" تفاوت معنادار نشان داد .در بقيه سطوح سابقه خدمت

است .در اين بررسی نگرش آموزشگران مديريت پسماند

تفاوت معناداری در نگرش به رشد حرفهای نشان نداد .نمودار

شهرداری به تفكيك جنسيت ،سابقه خدمت ،سن ،و ميزان

-2الف نشان میدهد که با افزايش سابقه خدمت ،افراد رغبت

تحصيالت شاغالن نسبت به رشد حرفهای مورد آناليز قرار

کم تری دارند تا به دنبال فرصتهايی برای رشد حرفهای باشند.

گرفت.

همان گونه که در نمودار -2ب ديده میشود شاغالن سنی 31

بررسی نگرش مردان و زنان به سنجههای رشد حرفهای با

الی  35سال کم ترين رغبت به رشد حرفهای داشتهاند .نمودار

استفاده از آزمون  t-studentنشان داد که تفاوتی بين نگرش

 3نشان میدهد که دارندگان مدرک ليسانس بيشترين تمايل

مردان و زنان به رشد حرفهای وجود ندارد .آزمون آناليز واريانس

به رشد حرفهای داشتهاند.
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الف

شكل -2ميزان انگيزهی درونی برای يافتن فرصت برای رشد حرفه (گويه  ) pd3با سابقه خدمت(الف) و سن (ب)
)Figure 2. The competitor of E4 with job experience(A) and age(B

شكل -3ميزان تمايل جستجوی فرصتهای پيشرفت شغلی با ميزان تحصيالت
Figure 3. The amount of interest in exploring opportunities for career advancement with education

بحث
مدل معادالت ساختاری(يا Structural Equation Model

دنبال کنم" برابر  ،0/95تاثير سنجه " در اين سازمان ترغيب

) يك ساختار علی خاص بين مجموعهای از متغيرهای غيرقابل

می شوم تا به دنبال يادگيری و رشد بيشتر باشم" برابر ،0/93

مشاهده است( .)13در شكل  4رابطه بين مولفههای موثر بر

تاثير سنجه " اغلب ترغيب می شوم تا به دنبال فرصت هايی

رشد حرفهای با مولفه اصلی ارايه شده است .ميزان تاثير سنجه

باشم تا برايم رشد حرفه ای را به دنبال آورد" برابر  0/85و

" در اين سازمان فرصتهای الزم و کافی برای يادگيری و رشد

باالخره تاثير سنجه " هميشه فرصت های الزم و کافی برای

فراهم بوده است" بر مولفه اصلی برابر يك ،تاثير سنجه " اغلب

يادگيری مهارت های جديد در اين سازمان وجود دارد" بر

می توانم فرصت هايی که موجب پيشرفت شغلی ام می شود را

شاخص رشد حرفهای برابر  1/14میباشد.
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شكل-4رابطه بين مولفههای موثر بر رشد حرفهای با مولفه اصلی
Figure 4. Factors affecting the growth of the professional relationship between the main components

از آن جا که ضرايب رگرسيون ارايه شده در مدل (شكل )4

گردد .اين ضرايب در جدول  3ارايه شدهاند .نكته قابلتوجه اين

استاندارد شده نيستند لذا مقايسه گويهها ،نتايج واقعی را ارايه

است که تاثير عوامل سازمانی پيشرفت بيش از عوامل فردی

نخواهد داد .برای مقايسه بهتر اين ضرايب ،بهتر است اقدام به

است .يعنی افراد معتقد هستند که بيش از آن که خود برای

استانداردسازی ضرايب رگرسيون محاسبه شده ،شود .با

پيشرفت و رشد حرفهای تالش کنند ،سازمان بايد اين امكان را

استاندارد کردن ضرايب رگرسيون ،اين ضرايب مستقل از واحد

برای آنان فراهم نمايد.

اندازه گيری خود شده و امكان مقايسه بين آن ها ميسر می-
جدول -3تاثير سنجهها بر رشد حرفهای
Table 3. The impact of prostration on professional development

مقدار تاثير(استاندارد شده)

سنجه(گويه)
فراهم نمودن فرصتهای الزم و کافی برای يادگيری و رشد توسط سازمان

0/806

اغلب می توانم فرصتهايی که موجب پيشرفت شغلی ام می شود را دنبال کنم

0/745

ترغيب سازمان برای يادگيری و رشد بيشتر

0/691

وجود انگيزهی درونی برای يافتن فرصت هايی برای رشد حرفه

0/681

وجود فرصت های الزم و کافی برای کسب مهارت های جديد در سازمان

0/641

به منظور بررسی سطح معنیداری ضرايب تاثير ،از ضرايب

مقادير واريانس محاسبه شده ،استفاده میشود .در جدول 4

رگرسيون برآورد شده ،ضرايب رگرسيون استاندارد شده ،و از

مقادير واريانس محاسبه شده ارايه شدهاند.
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جدول -4مقادير واريانس محاسبه شده
Table 4. variance values calculated

Estimate
0/767

S.E.
0/145

C.R.
5/286

P
***

E1

0/617

0/087

7/089

***

E2

0/758

0/099

7/684

***

E3

0/765

0/098

7/770

***

E4

0/791

0/098

8/061

***

E5

0/537

0/059

6/052

***

رشد_حرفه_ای

در جدول  ،5مقدار احتمال معناداری( )Pبرابر *** محاسبه

میشود .يعنی سنجهای انتخاب شده برای متغير رشد حرفهای

شده است .اين به معنای صفر بودن اين مقدار تا سه رقم اعشار

بر اين متغير تاثيرگذار هستند.

است .بنابراين در سطح معنی داری  0/95درصد ،ضريب

فرض نيكويی برازش مدل با فرض تعداد  ،10 ،15و  5پارامتر

رگرسيون محاسبه شده معنادار بوده و بنابراين فرضيه تاييد

مورد بررسی قرار گرفته است و نتايج مربوطه در جدول  5ارايه
شده است.

جدول -5بررسی نيكويی برازش مدل
Table 5. Evaluation of goodness of fit

Model

NPAR

CMIN

درجه آزادی

P

CMIN/درجه آزادی

Default model

10

5/461

5

0/362

1/092

Saturated model

15

0/000

0

Independence model

5

308/556

10

0/00

30/856

که در جدول مزبور؛

نتيجه گيری

 : NPARنشان دهنده تعداد پارامترهای مدل است .به عنوان

در تحقيق مزبور ،پرسشنامهای با هدف تعيين چالشهای

مثال مدل پيش فرض ما دارای  10پارامتر ،مدل اشباع شده ما

پيشروی رشد حرفهای آموزشگران شاغل در مديريت پسماند

دارای 15پارامتر و مدل مستقل ما دارای  5پارامتر است.

شهرداری بر پايه پرسشنامه آلكفت طراحی گرديد .مقدار آلفای

 :CMINنشان دهنده آماره  chi-squareاست که برای

کرونباخ پرسشنامه برابر  0/838محاسبه شده است .اين مقدار

آزمون نيكويی برازش هر مدل به کار میرود.

چون بيشتر از  0/75است قابل قبول بوده و پايايی ابزار گرد

 :DFنشان دهنده درجه آزادی هر مدل است.

آوری اطالعات تاييد گرديد .بررسی آماری شرکت کنندهگان در

 :CMIN/DFآماره ای است که از تقسيم آماره chi-square

پروسه اجرای تحقيق نشان داد که بيشترين درصد پاسخ

بر درجه آزادی آن به دست میآيد و برای سنجش آزمون

گويان(  44درصد) دارای سنی بين  26تا  30سال بودهاند و نيز

نيكويی برازش مدل به کار میرود.

 75درصد دارای تحصيالت ليسانس و يا باالتر داشتهاند .حدود

فرض صفر اين آزمون مناسب نبودن مدل و فرض مقابل مناسب

 64درصد شاعالن دارای سابقه کم تر از  5سال 34 ،درصد بين

بودن مدل برازش شده را نشان میدهد .با توجه به مقدار آماره

 6تا  10سال و کم تر از  3درصد دارای سابقه  11تا  15سال

 Pکه برابر صفر است ،فرض صفر رد شده و مدل برازش شده

هستند و حدود  93درصد پاسخ گويان زن و تنها  7درصد مرد

که همان متغير مستقل است ،مناسب است.

بودهاند.
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بررسیها نشان داد که حدود  44درصد معتقد بودند که در

سال بيش از دو رده سنی ديگر است .همچنين گرايش سنجه

سازمان محل اشتغال خود ،فرصتهای الزم و کافی برای

"اغلب ترغيب می شوم تا به دنبال فرصت هايی باشم تا برايم

يادگيری و رشد حرفهای فراهم بوده است و در عين حال تنها

رشد حرفه ای را به دنبال آورد"در سطوح سنی  25-20و بيش

 41حدود آموزشگران معتقد بودند که ترغيب برای يادگيری و

از  35سال بيش از دو رده سنی ديگر است .نگرش افراد با

رشد شغلی بيشتر در سازمان وجود دارد .همچنين تنها 34

سطوح مختلف تحصيلی در سنجه " اغلب می توانم فرصتهايی

درصد میتوانند فرصت هايی که موجب پيشرفت شغلی میشود

که موجب پيشرفت شغلیام می شود را دنبال کنم" متفاوت

را دنبال کنند 46 .درصد اظهار داشتهاند که" اغلب ترغيب می

است .گرايش به اين سنجه در سطوح تحصيلی فوق ديپلم و

شوم تا به دنبال فرصت هايی باشم تا برايم رشد حرفه ای را به

ليسانس باال و در سطوح تحصيلی ديپلم و کارشناسی و باالتر

دنبال آورد" .از طرف ديگر تنها  29درصد از آموزشگران معتقد

پايين است.

بودهاند که هميشه فرصت های الزم و کافی برای يادگيری
مهارت های جديد در سازمان وجود دارد.
بررسی ميزان تاثير هريك از سنجهها بر رشد حرفهای نشان داد
که تاثير عوامل سازمانی بر پيشرفت بيش از عوامل فردی است.
يعنی افراد معتقد هستند که بيش از آن که خود برای پيشرفت
و رشد حرفهای تالش کنند ،سازمان بايد اين امكان را برای آنان
فراهم کند .ضريب رگرسيون محاسبه شده برای سنجههای رشد
حرفهای ،در سطح معنی داری  0/95درصد ،معنادار بوده و
بنابراين اين فرضيه که "فرآيند رشد حرفهای دارای بخشهای
مختلفی است که بر آن اثرگذارند" تاييد میشود.
تفاوت معناداری بين نگرش مردان و زنان به سنجههای رشد
حرفهای وجود ندارد .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که جنسيت
افراد چالشی برای فرآيند رشد حرفهای ايجاد نمیکند .نگرش
افراد با سطوح مختلف سابقه خدمت در سنجه "اغلب ترغيب
میشوم تا به دنبال فرصت هايی باشم تا برايم رشد حرفه ای را
به دنبال آورد" متفاوت است .با افزايش سابقه خدمت ،افراد
رغبت کم تری دارند تا به دنبال فرصتهايی برای رشد حرفهای
باشند.
نگرش افراد با سطوح مختلف سنی در سنجههای "اغلب ترغيب
می شوم تا به دنبال فرصتهايی باشم تا برايم رشد حرفه ای را
به دنبال آورد" و " اغلب می توانم فرصت هايی که موجب
پيشرفت شغلی ام می شود را دنبال کنم" متفاوت است .گرايش
سنجه "اغلب میتوانم فرصتهايی که موجب پيشرفت شغلیام
می شود را دنبال کنم" در سطوح سنی  25-20و بيش از 35

تشكر و قدردانی
بر خود الزم می دانيم که از همكاری صميمانه کارکنان سازمان
مديريت پسماند شهر تهران تشكر و قدردانی نماييم.
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