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Abstract
Introduction: The purpose of this research was to determine the role of subjective
occupational success in predicting occupational well-being.
Method: The sample consisted of 335 employees of an industrial company in Isfahan who
were selected by stratified random sampling method. The instruments used in this study were
subjective occupational success scale (Grebner, Elfering & Semmer, 2008) and occupational
well-being questionnaire (Hinkin, 1998). Regression analysis was used to analyze data as
well.
Results: Results indicated that subjective occupational success and its dimension had
significant connections with occupational well-being. Moreover, the results of multiple
regression analysis showd that career success and positive feedback were significant
predictors of occupational well-being.
Conclusion: According to success resource model of job stress, subjective occupational
success which has influences on health together with well-being and individual/organizational
job outcomes can both predict an employee’s occupational well-being.
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش موفقیت شغلی ادراکشده در پیش بینی بهزیستیشغلی صورتگرفته است.
روش :نمونه پژوهش حاضر شامل  553نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان بود که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از
جامعه آماری مورد پژوهش انتخاب شد .ابزارهای بهکار رفته در این پژوهش مقیاس موفقیت شغلی ادراکشده (گِریبنر ،ایلفرینگ و سِمر،
 )2002و مقیاس بهزیستی شغلی (هینکین )1992 ،بودند .تجزیه و تحلیل دادهها با روش همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که موفقیت شغلی ادراک شده و ابعاد آن روابط معناداری با بهزیستی شغلی دارند .همچنین نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد که موفقیت کارراهه و بازخورد مثبت پیشبینهای معناداری برای بهزیستیشغلی بودند.
نتیجهگیری :براساس الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی ،موفقیت شغلی ادراک شده به عنوان عامل اصلی سالمت ،بهزیستی و پیامدهای
مطلوب شغلی فردی و سازمانی میتواند در پیش بینی بهزیستی شغلی نقش داشته باشد.
کلیدواژهها :موفقیتشغلیادراکشده ،بهزیستی شغلی ،کارکنان
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مقدمه
بهزیستی شغلی از جدیدترین سازه موجود در عرصه روانشناسی
سازمانی و رفتار سازمانی مثبتگرا است و تاکنون به عنوان عدم
وجود تجارب منفی همچون اضطراب ،فشار روانی و فرسودگی
شغلی [ ،]1وجود احساسات و تجارب عاطفی و هیجانی خوشایند
[ ،]2و شادکامی در محل کار [ ]5تعریف شده است.
ریف ،عملکرد افراد را در بهزیستی روانشناختی با بهزیستی ذهنی
در شش بعد (تعادل عاطفی ،رضایت از زندگی ،عزت نفس ،منبع
کنترل ،افسردگی و اضطراب) مورد مقایسه قرار داد و به این
نتیجه رسید که در شاخص بهزیستی روانشناختی ،مولفههایی
مانند روابط مثبت با دیگران  ،استقالل ،هدفمندی و رشد
شخصی دیده می شود که در بهزیستی ذهنی دیده نمیشد ،در
کل وی به این نتیجه رسید که بهزیستی روانشناختی فراتر از
بهزیستی هیجانی و ذهنی است و به بیان دیگر شاخصهای
بهزیستی روانشناختی شکافی را که برای در نظر گرفتن سالمت
توسط بهزیستی ذهنی وجود دارد پر میکند [.]4
اخیراً شولتز [ ]3بر اساس تعریف ریف [ ،]3از بهزیستی
روانشناختی ( ،)psychological Well-beingابعادی را برای
بهزیستی شغلی ( ،)Occupational Well-beingشامل روابط
سازمانی مثبت ،خود پذیری حرفهای ،خودمختاری در شغل،
هدفمندی در شغل ،تسلط بر محیط و فرصتهای پیشرفت در
شغل معرفی کرده است .روابط سازمانی مثبت به عنوان شاخص
میزان حمایت اجتماعی است که کارکنان در محل کار دریافت
میکنند [ .]7به اعتقاد شولتز [ ،]3خودپذیری حرفهای به معنی
وجود احساسات مثبت نسبت به خود ،ارزشمندیها و تواناییهای
خویش است .خودمختاری در شغل ،بیانگر توانایی تصمیمگیری
کارکنان در این خصوص که وظایف چگونه ،به چه صورت و کجا
انجام شوند ،است [ .]2از دیدگاه وایت [ ]9هدفمندی در شغل
زمانی تحقق مییابد که کارکنان شغل خود را معنیدار ادراک
کرده و احساس میکنند که شغلشان نقش مهمی در تحقق
اهداف مهم سازمان دارد .پژوهشها نشان دادند که کارکنان با
تسلط بر شغل میتوانند بر جنبههایی از محیط کاری خود کنترل
داشته و بر برخی دیگر کنترل کمتری داشته باشند و این عامل
احساس عدم قطعیت را در افراد کاهش میدهد  .7فرصتهای
پیشرفت در شغل نیز عامل مهم دیگری در ارتقای سطح
بهزیستی شغلی است .فرصتهای رشد و پیشرفتِ کم در محیط
کار منجر به احساس ناخشنودی و کاهش بهزیستی میگردد ،زیرا
تالشها و نگرشهای افراد به پیشرفت های آنها در سازمان در
ادراک بهزیستی شغلی آنها نقش دارد [.]10
اصوال یکی از رویکردهای مهمیی کیه مییتوانید زمینیه را بیرای
افزایش بهزیستی شیغلی فیراهم نمایید ،وجیود منیابع الزم بیرای
تقویت و رشد این سازه سازمانی است .منابع میتوانند اعتقاد افراد
را به قابل حل بودن مشکالت ،توانایی دستیابی به اهداف و قابل
تحمل بودن موقعیت استرسزا تقویت کنند [ .]11چنین باورهایی
ارزیابی اولیه افراد را در مواجه با استرسها تحت تأثیر قیرار میی

دهد و آنها را به اموری چالشانگیز تبدیل مییکنید .بیه همیین
لحاظ پژوهشگرانی مانند ساننتاگ و فریز [ ]12نشیان دادنید کیه
منابع نقیش مهمیی در بهزیسیتی روانشیناختی و نییز عملکیرد و
کارآیی کارکنان دارد .تاکنون ،در پیژوهشهیایی منیابع سیازمانی
مانند کنترل شغلی و حمایت اجتماعی به عنوان پییش بیینهیای
بهزیستی شیغلی [ ]12و همچنیین متغیرهیای فیردی و شخصیی
همچون خودکارآمدی ،عزت نفس و جایگاه مهار درونیی نییز بیه
عنوان منابع مهم برای تقویت بهزیستی در سازمان مورد بررسیی
قرار گرفتهاند [ .]15به دلیل توجه زیاد به این منابع ،بعضی دیگیر
مورد غفلت واقع شدند .یکی از این میدلهیای جدیید کیه اخییرا
مطرح شده ،الگوی منبع غلبیه بیر اسیترس شیغلی Success
) Resource Model of Job Stressاسیت .در ایین الگیو،
موفقیت شیغلی ادراک شیده (Subjective Occupational
)Successبه عنوان عامل اصلی سالمت و بهزیستی کارکنان و
پیامدهای مطلوب شغلی فردی و شیغلی (همچیون نگیرشهیای
مثبییت نسییبت بییه سییازمان و افییزایش عملکییرد شییغلی) مییدنظر
قرارگرفته است [ ]14به اعتقاد گریبنر و همکاران [ ]13موفقییت
شغلی ادراکشده ،هرگونه رخداد مثبت و مهم شغلی است کیه بیا
اهداف کاری و رفتاری فرد در محیط کیار میرتبط اسیت و بیرای
افراد در قالب دستیابی به اهداف و یا پیشرفت در اهیداف منطقیی
معنی پیدا میکند .موفقیت شغلی ادراکشده دارای چهار بعد مهم
است [ ]15این چهار بعید شیامل تحقیق اهیداف ،موفقییتهیای
اجتماعییار ،موفقییت کارراهیه و بیازخورد مثبیت هسیتند .تحقیق
اهداف ،هسته اصلی موفقیت شغلی ادراکشده اسیت و بیه معنیی
دستیابی به اهداف از پیشتعیین شده در قالیب عملکیرد تکلیفیی
[ ]13و یا اهداف شخصی است [ ]13موفقیت اجتماعیار به عنوان
نتایج مطلوب و خوشایند رفتاری که با هدف ارتقا و بهبود موقعیت
دیگران صورت می گییرد ،تعرییف شیده اسیت .بیه عنیوان مثیال
فعالیییتهییای سرپرسییت در قالییب حمایییت از زیردسییتان و حییل
تعارضات بینفردی مثالی از این موفقیت اسیت .همچنیین انجیام
موفقیتآمیز وظایف شغلی نیز بیانگر موفقیت اجتماعیار دروننقش
یا عملکرد تکلیفی است .بازخورد مثبت به عنیوان قیدردانی و ار
نهادن به عملکرد خوب یک فرد (کیارایی) و کیفییت روابیط بیین
فردی و یا اسنادهای شخصی (دلبستگی و اعتمیاد) تعرییف میی
شود .این بُعد از آن جهت حائز اهمیت اسیت کیه افیراد ،بیازخورد
مثبتی که از سوی دیگران دریافت کردهاند را به عنیوان موفقییت
تعبیر و تفسیر میکننید [ .]14موفقییت کارراهیه نیوع دیگیری از
قدردانی از عملکرد بهینه است .موفقیتکارراهه به معنی دستیابی
به مراحل باال در کارراهه (مسیر شغلی) ییک فیرد اسیت .ارتقیا و
پیشرفتِ کارراهه ،افزایش سطح عملکرد شغلی و برقراری روابیط
کاری موفقیتآمیز مثالهیایی از موفقییت کارراهیه هسیتند [.]14
توجه به این نکته ضروری است که بیا توجیه بیه اهمییت سیازه
بهزیسییتی روانشییناختی در مباحییش روانشناسییی مثبییتنگییر ،در
مطالعییات انجییام شییده درکشییور تییاکنون بییه سییازه بهزیسییتی
روانشناختی که به طور ویژه مبتنی بر شغل و تحت تیأثیر محییط
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سازمان و زندگی شغلی فرد است ،پرداخته نشیده اسیت .از سیوی
دیگر ،توجه به موفقیت شغلی به عنوان مهمترین عامل در شکل
گیری بهزیستی شغلی به شناخت ساز و کارهای اثرگیذار در ایین
رابطه بسیار مهم و ضروری است .در نتیجه ،با توجه به آنچه گفته
شد ،هدف اساسی پژوهش حاضر تعییین نقیش الگیوی موفقییت
شغلی ادراک شده در پیشبینی بهزیستی شغلی و پاسیخگویی بیه
این سؤال است کیه آییا موفقییت شیغلی ادراک شیده و ابعیاد آن
(تحقق اهداف ،موفقییت اجتمیاعییار ،بیازخورد مثبیت و موفقییت
کارراهه) در کارکنان توانایی پیشبینی بهزیستی شغلی و ابعیاد آن
(شامل روابط سازمانی مثبت ،خود پذیری حرفیهای ،خودمختیاری
در شغل ،هدفمندی شغل ،تسلط بر محیط و پیشرفت در شغل) را
دارد؟

روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در استان اصفهان
در سال  1591بود .به دلیل وجود واحدهای عملیاتی و ستادی با
جمعیتهای متفاوت ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای به شیوه انتساب متناسب با حجم هر طبقه ،از میان
کارکنانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر و در سطوح
مدیریتی ،میانی و پایین سازمان بودند ،تعداد  553نفر ( 270مرد و
 33زن) به عنوان نمونه اصلی و  100نفر به عنوان نمونه
اعتباریابی (جهت بررسی روایی و اعتبار ابزار پژوهش) انتخاب
شدند .از نمونه اصلی تعداد 294پرسشنامه (نرخ پاسخ= 27/73
درصد) و از نمونه اعتباریابی تعداد  70پرسشنامه (نرخ پاسخ= 70
درصد) برگشت داده شدند 24 .درصد شرکتکنندگان مرد بودند و
میانگین سنی آنها نیز  52سال بود .تجزیه و تحلیل دادهها به
روش همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش ورود صورت گرفت .همچنین به منظور گردآوری دادهها از
ابزارهای زیر استفاده شد.
مقیاس موفقیتشغلیادراکشده :در پژوهش حاضر از مقیاس
 13مادهای موفقیت شغلی ادراکشده گریبنر و همکاران []13
استفاده گردید .این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس متشکل از
تحقق اهداف ( 5ماده) ،موفقیت اجتماعیار ( 3ماده) ،بازخورد مثبت
( 5ماده) و موفقیت کارراهه ( 4ماده) است .به سؤاالت در یک
طیف لیکرتی  7درجهای از ( 1هرگز) تا ( 7همیشه) پاسخ داده
میشود .پژوهشهای گذشته روایی مطلوب این مقیاس را مورد
تأیید قرار دادهاند [ .]17نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
)(CFAحاکی از روایی مطلوب و تأیید چهار عاملی بودن ساختار
و همچنین همسانی درونی این مقیاس بود .همچنین نتایج حاصل
از اعتبار مالکی نشان دهنده رابطه معنادار هر چهار بعد این
مقیاس با مقیاس بهزیستی روانشناختی و همچنین اعتبار همگرا
حاکی از همبستگی مثبت این سازه با منابع مرتبط با موقعیت و
همچنین اعتبار افتراقی حاکی از همبستگی منفی معنادار با
مقیاس فشار زاهای شغلی بود [ .]14در پژوهش حاضر نیز

شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار
 AMOS-18بر روی مادههای این مقیاس (،RMSEA=0/02
 )GFI=0/21 ،CFI=0/22نشان دادند که تمامی مادهها بار
عاملی معناداری بر عوامل خود داشتند که حاکی از روایی مطلوب
این مقیاس است .اعتبار این مقیاس در این پژوهش به روش
آلفای کرونباخ برای هر یک از خردهمقیاسهای تحقق اهداف،
موفقیت اجتماعیار ،بازخورد مثبت و موفقیت کارراهه به ترتیب
0/23 ،0/22 ،0/73و  0/72به دست آمدند.
مقیاس بهزیستیشغلی :به منظور سنجش بهزیستی شغلی از
مقیاس بهزیستی شغلی هینکین [ ]12استفاده گردید .هینکین
[ ]12این مقیاس را بر اساس مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف
( )PWBSارائه کرده است که در آن  3بعد مطرح شده توسط
ریف [ ]3به شکل اختصاصی به منظور بهکارگیری در محیط
شغلی اصالح شدهاند .به عنوان مثال ،بُعد "روابط مثبت با
دیگران" به عنوان "روابط شغلی مثبت" مورد تجدید نظر
قرارگرفت ،بهگونهای که همخوانی بیشتری با زمینه سازمان
داشتهباشد .به این ترتیب ،این مقیاس دارای  34ماده و  3خرده
مقیاس روابطسازمانی مثبت ( 9ماده) ،خود-پذیری حرفهای (9
ماده) ،خودمختاری در شغل ( 9ماده) ،هدفمندی شغل ( 9ماده)،
تسلط بر محیط ( 9ماده) و پیشرفت در شغل ( 9ماده) میباشد.
پاسخهای این مقیاس در یک طیف لیکرت  3درجهای از ( 1کامالً
مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) قرار میگیرند .شولتز [ ]3با انجام
تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار  AMOS-7روایی کل این
مقیاس و هر  3بُعد آن را در حد بسیار مطلوب و اعتبار ابعاد آن را
در دامنهای از  0/71تا  0/22گزارش نمود .در این پژوهش نیز
شاخصهای به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از
نرم افزار ،CFI=0/23 ،RMSEA=0/01( AMOS-18
 )GFI=0/23حاکی از روایی مطلوب این مقیاس است .اعتبار
این مقیاس نیز به روش آلفای کرونباخ معادل  0/23برای کل
مقیاس و برای خردهمقیاسهای آن در دامنهای بین  0/77تا
 0/29محاسبه شده است.

یافتهها
در ابتدا یافتههای توصیفی شامل توصیف ویژگیهای مربیو بیه
متغیرهای پژوهش حاضر در جدول  1و ضرایب همبسیتگی بیین
متغیرهای پژوهش در جدول  2نشان دادهشدهاسیت .بیا مالحظیه
جدول  2میتوان دریافت که ضیرایب همبسیتگی بیین موفقییت
شغلی ادراک شده و ابعاد آن یعنی تحقق اهداف ،موفقیت اجتماع
یار ،بازخورد مثبت و موفقیت کارراهه با بهزیستی شغلی به ترتیب
معییادل 0/24 ،0/51 ،0/59 ،0/55و  0/55و در سییطح p>0/001
معنادار هستند .عالوه بیر آن ،ضیرایب همبسیتگی بیین موفقییت
شغلی ادراک شده و ابعادش با بعد روابیط سیازمانی مثبیت برابیر
 0/31 ،/54 ،0/0،12/24و  ،0/43بیییا بعدخودپیییذیری حرفیییهای
 0/14 ،0/27 ،0/0،53/52و  ،0/45با بعید خودمختیاری در شیغل
 0/15 ،0/25 ،0/0،15/11و  ،0/57با بعد هدفمندی شیغل ،0/29
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معناداری با بهزیستی شغلی دارند و با  F= 53/229قادر به تبیین
 23درصد واریانس بهزیستی شغلی هستند.

 0/21 ،0/29 ،0/55و  ،0/53با بعد تسلط بر محییط ،0/21 ،0/15
 0/23 ،0/53و  0/53و بییا بعیید پیشییرفت در شییغل ،0/47 ،0/23
 0/53 ،0/12و 0/24به دست آمد که همه این ضرایب همبستگی
حداقل در سطح  P>0/001معنادار هستند.
برای بررسی این که بهزیستیشغلی تا چه اندازه و چگونه توسط
ابعاد موفقیت شغلیادراکشده شامل تحقق اهداف ،موفقیت
اجتماعیار ،بازخورد مثبت و موفقیتکارراهه ،پیشبینی میشود،
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش مرحلهای جهت تعیین قدرت
پیشبینیکنندگی هریک از مؤلفه های موفقیتشغلی ادراکشده
برای بهزیستی شغلی و ابعاد ششگانه آن (روابط شغلی مثبت،
خودپذیری حرفهای ،خودمختاری در شغل ،هدفمندی شغل ،تسلط
بر محیط و پیشرفت در شغل) انجام شده است که نتایج آن در
جدول  5نشان داده شده است.
نتایج مندر در جدول  5نشان میدهد که موفقیت کارراهه و
بازخورد مثبت از میان چهار بعد موفقیت شغلی ادراکشده رابطه

جدول .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

موفقیتشغلی ادراک شده

33/97

17/29

تحقق اهداف

14/74

4/73

موفقیتاجتماعیار

23/94

7/71

بازخورد مثبت

15/13

5/57

موفقیت کارراهه

10/99

5/52

بهزیستی شغلی

122/30

35/39

روابطسازمانیمثبت

51/32

9/10

خود-پذیری حرفهای

51/14

9/19

خودمختاری در شغل

51/49

2/95

هدفمندی شغل

51/04

2/33

تسلط بر محیط

51/57

12/9

پیشرفت در شغل

51/93

9/30

جدول  .2جدول ضرایب همبستگی موفقیت شغلی ادراک شده با بهزیستی شغلی
متغیرهایمستقل
متغیرهایوابسته

بهزیستی شغلی
روابطسازمانیمثبت
خود-پذیری حرفهای
خودمختاری در شغل
هدفمندی شغل
تسلط بر محیط
پیشرفت در شغل

موفقیتشغلی ادراک شده

تحققاهداف

موفقیتاجتماعیار

بازخوردمثبت

موفقیتکارراهه

0/55
0/24
0/52
0/11
0/29
0/15

0/59
0/12
0/53
0/15
0/55
0/21

0/51
0/54
0/27
0/25
0/29
0/53

0/24
0/31
0/14
0/15
0/21
0/23

0/55
0/43
0/45
0/57
0/53
0/53

0/23

0/47

0/12

0/53

0/24


p< 0/001

همچنین ،ابعاد بازخورد مثبت ،تحقق هدف و موفقیتکارراهه
بیشترین نقش را در تبیین واریانس ابعاد شش گانه بهزیستی
شغلی ایفا میکنند.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد موفقیت شغلی ادراکشده
با بهزیستی شغلی بود .نتایج حاصل ،حاکی از وجود رابطه معنیادار
بین این متغیرها است که همسو با یافتههای پیشیین اسیت []15
[ .]14اصوالً شرایطِ کیاری کارکنیان سیازهای فراگییر اسیت کیه
سالمتشغلی افراد یعنی داشتن تجربههای کاری همراه با پاداش
و قدردانی و به دور از تنش و سایر پیامدهای منفی را بیرای فیرد
به دنبال دارد [ .]19مدل موفقیت شغلی ادراک شیده بیه واسیطه
چند ساز و کار میتواند در پیشبینی بهزیستی شغلی نقش داشیته
باشد .ساز و کار اول مبتنی بر هیجانات و عواطیف مثبیت اسیت.
موفقیت شغلی ادراک شده هیجانات و عواطف مثبیت کارکنیان را
افزایش میدهد .تحقیقات نشان دادهاند که عواطف و هیجانات در



p<0/0001

پیش بینی موفقیت و پیشرفت امور شغلی نقش مهمی ایفاء میی
کنند ،دوم این که موفقیت شغلی ادراک شده میتوانید توانمنیدی
منابع دیگر از جمله باورهای مربو به توانمندیهای خود در حل
مشکالت و دسیتیابی بیه سیطوح مطلیوبی از عملکیرد شیغلی را
افزایش دهد [ ،]19برای مثال طبق دیدگاه بندورا [ ]20میؤثرترین
روش برای افزایش خودکارآمدی از طریق تجارب موفقیت حاصل
میگردد .بنابراین میتوان گفت که تجارب موفقییت آمییز ادراک
شده با افزایش خودکارآمدی ،زمینه را برای تیالش و مقاومیت در
مواجه با دشواریها و ناکامیها افزایش دهد [ .]21سوم ایین کیه
تجارب موفقیت آمیز شغلی ادراک شده ،زمینه را برای یادگیری و
توسعه شخصیت کارکنان فیراهم مییآورد .موفقییتهیایی ماننید
دستیابی به اهداف و بازخوردهای مثبت از جانب دیگران میتوانید
باعش رشد و شکوفایی ویژگیهای مثبت کارکنیان گیردد .چهیارم
این که تجارب موفقیت آمیز شغلی ادراک شده ،با کاهش اثرات و
پیامدهای منفی الزامات شغلی از قبیل مشکالت رفتاری ،عیاطفی
و جسمانی ،بهزیستی شغلی را افزایش دهد [ ]22و باالخره سیاز و
کار پنجم این است که عواطف مثبت حاصل از دستیابی به اهداف
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میگیرد ،حمایت از همکاران ،صرف زمان برای کمک به آمیوزش
همکاران ،اجتناب از تعارضهای بین فردی و منفیی و توجیه بیه
حقوق یکدیگر [ ،]22زمینه را برای افزایش بهزیستی شغلی فراهم
میکند .موفقیت کار راهه نییز بیه عنیوان ییک احسیاس دهنیی
موفقیت از طریق افزایش انگیزش ،عملکرد شغلی و وفیاداری بیه
سییازمان [ ،]29نقییش مهمییی در افییزایش بهزیسییتی شییغلی دارد.
پیشرفت در هیدف و دسیتیابی بیه آن بیا افیزایش عیزت نفیس،
خودکارآمدی و جایگاه مهار درونی و نیز افزایش اشتیاق به کیار و
کاهش فرسودگی شغلی [ ]50میتواند بهزیستی شغلی را افزایش
دهد.

میتواند فرد را در دستیابی بیه اهیداف دیگیر تشیویق نمایید .بیه
عبارت دیگر موفقیت شغلی تجربه شده میتوانید مییزان آمیادگی
کارکنان را برای دستیابی به اهداف سیطوح بیاالتر افیزایش دهید
[ ،]25نتیجه نهایی چنین فرایندی افزایش بهزیستی شغلی خواهد
بود.
در خصوص نقش بازخورد مثبت به عنوان یکی از ابعیاد موفقییت
شغلی ادراک شده در پیشبینی بهزیستی شیغلی بایید گفیت کیه
بازخورد مثبت ،تعامل مثبت و شفاف سرپرسیتان بیا زیردسیتان را
افزایش میدهد .این موضوع زمینه را بیرای رضیایت از تعیامالت
سازمانی فراهم آورد [ .]24عالوه بر آن بازخورد مثبیت و سیازنده،
خودکارآمدی کارکنان را بهبود میبخشد که این عامیل بیه نوبیه
خییود در افییزایش احساسییات مثبییت بییه خییود ،ارزشییمندیهییا و
توانمندیهای خود نقش مهمیی ایفیاء مییکنید [ .]23همچنیین
بازخورد میتواند زمینه را برای استقالل شیغلی نییز فیراهم آورد.
بازخودهای مثبت و ویژه باعش اصالح و افزایش کمیت و کیفییت
عملکرد شغلی و تسلط بر انجام تکیالیف شیغلی مییگیردد [.]23
متغیر رفتار اجتماعیار نیز به عنوان یکیی دیگیر از ابعیاد موفقییت
شغلی ادراک شده در پیشبینی بهزیستی شغلی نییز نقیش قابیل
توجهی دارد .در شرایط رفتار اجتماعیار کارکنان نه تنها وظیایف و
تکالیف شغلی خود را انجام میدهند ،بلکه داوطلبانه به همکیاران
خود کمک میکنند و تالش بیش از اندازه در محل کار به عمیل
میآورند ،زمینه را بیرای بهزیسیتی شیغلی فیراهم مییآیید [.]27
همچنین در موقعیتهایی که رفتار اجتماعیار میورد حماییت قیرار

نتیجهگیری
مهمتیرین عامیل بهیره وری در سیازمانهیا و در نهاییت شیکوفایی
هر جامعهای در بهبود جامعه ،منیابع انسیانی اسیت و پیرورش منیابع
انسانی آن نهفته است .بدین سیبب اسیت کیه سیازمانهیا بیا ییاری
متخصصان رفتیاری و منیابع انسیانی ،توجیه خاصیی را بیه پیرورش
کارکنان مبذول میدارنید .از سیوی دیگیر ،تأکیید دییدگاه روانشناسیی
مثبتگرا بر توانمنیدیهیا و داشیته هیای فیرد اسیت و معتقید اسیت
هدف روانشناسیی بایید ارتقیاء سیطح زنیدگی فیرد و بالفعیل کیردن
استعدادهای نهفتیه وی باشید .از ایین رو روانشناسیی مثبیتگیرا بیه
موضییوعات مثبییت زنییدگی بشییر نظیییر شییادکامی ،خردمنییدی،
خودآگیاهی ،بهزیسیتی ،تابیووری ،خوشیبینی مییپیردازد و سیعی میی
کند با نگیاهی علمیی و عملیی حضیور ایین مؤلفیههیای مثبیت را در
زندگی بشر هموارتر سازد.

جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد موفقیتشغلی ادراکشده با بهزیستیشغلی به روش مرحلهای
متغیرهای پیش
بین

موفقیتکارراهه
بازخوردمثبت
موفقیتکارراهه
بازخوردمثبت
بازخوردمثبت
تحققاهداف
موفقیتکارراهه
تحققاهداف
بازخوردمثبت
تحققاهداف
موفقیتکارراهه
تحققاهداف
بازخوردمثبت
تحققاهداف
موفقیتاجتماعیار

متغیر مالک

بهزیستی شغلی
روابط سازمانی مثبت
خودپذیری حرفهایِ
خودمختاری در شغل
هدفمندی شغل
تسلط بر محیط
بهزیستی شغلی

همبستگی چندگانه
)(MR

ضریب تعیین
)(RS

B

β

t

P

0/55
0/31
0/43
0/31
0/14
0/59
0/57
0/49
0/17
0/49
0/53
0/32
0/35
0/47
0/34

0/11
0/23
0/21
0/23
0/02
0/13
0/14
0/24
0/051
0/242
0/15
0/27
0/29
0/22
0/50

3/205
4/525
1/435
0/34
2/223
1/314
1/425
0/37
2/423
1/371
1/592
1/132
0/705
1/112
0/53

0/42
0/41
0/34
0/24
0/73
0/71
0/32
0/53
0/92
0/95
0/35
0/34
0/27
0/72
0/53

7/415
3/522
2/531
5/723
3/922
3/397
7/772
3/229
7/94
7/35
2/152
3/502
2/531
2/935
4/313

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/019
0/001
0/001

الگوی منبع غلبه بر استرس شغلی بیانگر آن است که موفقیت
شغلی ادراک شده عامل اصلی ارتقا سطح سالمت ،بهزیستی و
پیامدهای مطلوب شغلی فردی و سازمانی کارکنان بوده و به
واسطه چند ساز و کار میتواند در پیشبینی بهزیستی شغلی نقش
داشته باشد .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد میشود که

F

P

53/229

0/0001

53/257

0/0001

12/020

0/0001

52/701

0/0001

52/452

0/0001

23/725

0/0001

42/231

0/0001

برای افزایش بهزیستی شغلی ،نقش و اهمیت موفقیت شغلی
ادراک شده برای مدیران و سرپرستان سازمانها طی جلسات
آموزشی گوشزد شود و مهمتر از آن این که در این برنامههای
آموزشی ،مهارتها و روشهای عملی افزایش موفقیت شغلی
کارکنان به مدیران و سرپرستان آموخته شود تا به مدد این
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پژوهشهای توصیفی محدویتهایی مانند تبیین علّی و تعمیم
.پذیری نتایج دارد
 از کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش:تشکر و قدردانی
.یاری رسانیدند سپاسگزاریم

 در.مهارتها بتوان بهزیستی شغلی کارکنان را افزایش داد
خصوص محدویت این مطالعه باید گفت که با تمام دقت و
 روش نمونه،مالحظات به عمل آمده از جمله در انتخاب نمونه
گیری و جلب همکاری مشارکت کنندگان و استفاده از پرسشنامه
 این پژوهش نیز مانند سایر، اما به واسطه ماهیت،های معتبر
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