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 ی مارستانیکارکنان  بدرادراک شده    یشغل  تیبر اساس موفق  ی شغل  یستیبهز  ینیبشیپ

 2* ، بهرنگ اسماعیلی شاد1نسیبه فیروزه 

 چکیده

 رو کارکنان شغلی بهزیستی سازه  به  توجه  باشد. فلذامی  تأکید  مورد  سازمانی  هر  در  موجود  نیروهای  از  بهینه  استفاده  مقدمه:

 .  باشدیادراک شده م  یشغل تیبر اساس موفق یشغل یستیبهز  ینیبشیهدف پژوهش حاضر پ  است.  افزایش به

شاام   ی. جامعه آمااراست یاز نوع همبستگ یفیو از لحاظ نوع پژوهش توص یپژوهش از نظر هدف، کاربرد :پژوهش  روش

و  ینموناه بباج جادور کرجسانفر باه عناوان  154می باشد.امام رضا )ع( بجنورد  مارستانیباداری کارکنان نفر  257هیکل

( و 1998)  نیکایهن  یشاغل  یساتیپرسشانامه بهز  ابزار پژوهش عباار  باود ازساده انتخاب شدند.    یمورگان به روش تصادف

 ییایاقرار گرفت و پا دیاسات دیها مورد تائآنصوری و محتوایی   یی( که روا2008موفقیت شغلی ادراک شده گربنر و همکاران )

 اساتفادهspss21یافازار آماارها از نرمداده   یوتحلهیتجز  ی. برادیبرآورد گرد77/0و    89/0  بیکرونباخ به ترت  یآلفا  جیاز بر

 شد.

 نیاباه ا  کاهسات  ا  49/0ادراک شاده برابار باا    یشغل  تیموفق  یبتا برا  بیضرا  دارنشان داد که مق  تحلی  داده ها  یافته ها:

 حارافدر ان  رییادرصاد تغ  49  زانیادراک شده به م  یشغل  تیدر انحراف استاندارد موفق  رییواحد تغ  کی  یمعناست که به ازا

 خواهد شد.    جادیا  یشغل یستیاستاندارد بهز

کارکناان تااریر   شاده  ادراک  شاغلی  موفقیت  بر  شغلی  می توان نتیجه گرفت که بهزیستیبا توجه به یافته ها    گیری:نتیجه  

 دارد.

 

 ادراک شده یشغل  تیموفق ،روابط سازمانی مثبت  ،یشغل یستیبهز :یدیکل واژگان

  3/3/1399تاریخ پذیرش:           16/4/1398تاریخ دریافت:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ران یبجنورد، ا  ، یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ، آموزشی مدیریت گروه  . دانش آموخته ی کارشناسی ارشد1
 (esmaeili@bojnourdiau.ac.ir (. استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران )نویسنده مسئول2

خانواده و  ،  یمارستانیکارکنان  بدرادراک شده    یشغل  تی بر اساس موفق  یشغل  یست یبهز  ینیبش ی پاستناد: فیروزه ن، اسماعیلی شاد ب.  
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 : مقدمه

(. 1) کنادیم یاز وقت خاود را در آنجاا سا ر یبخش اعظم یسالاست که فرد از بزرگ ییهاطیمح نیتراز مهم  یکار  طیمح

ها را به خود مشغور داشته است. هر چند شغ  و حرفاه باه ها و ملتها، دولتاست که همواره ذهن انسان  یاشتغار از مسائل

 زیان  آنان  یو فرهنگ  یاسیس  ،یاجتماع   ،یبا بعد فردی، خانوادگ  یولشودیها مربوط مانسان  یشتیمع  -ظاهر، به بعد اقتصادی  

و  نیباه قاوان ایاکارکناان  یایاها به حقاو  و مزاسازمان رانیتوجه مد نیشتریب یفعل  طیدر شرا  (.2تنگاتنگ دارد )  یارتباب

 شودیمبذور م  یمنابع انسان  تیریمد  گریبه ابعاد د  یکمتر  توجهمعطوف شده و    یمنابع انسان  تیریمقررا  مرتبط با امور مد

اساتفاده  امروزه (.4است ) یشغل طیو شرا طیزا، محاسترس یهاتیموقع نیترشدهاز شناخته  یکیاست که    یدر حال  نی(. ا3)

موجاود در هار  یهاتیمشاال  و حساسا یدگیاچیپ   یو به دل  باشدیم  دیمورد تأک  یموجود در هر سازمان  یروهایاز ن  نهیبه

از   نیمؤرر واقع شود؛ بنابرا  یاهداف سازمان  شبردیپ   توانددریم  یانسان  یرویتعهد ن  زانیم  یبر مبنا  روهاین  یریکارگبه  ،سازمان

کارکناان  یو شاغل یمساائ  روانا ینایبشیشاناخت و پ  ،دیابه آن نما یاژهیتوجه و ستیبایم یکه هر سازمان یجمله مسائل

 شاغ ، بار  مبتنی  بهزیستی  واژه  (.5است )  شیکارکنان رو به افزا  انیدر م  یشغل  یستیامروزه توجه به سازه بهزفلذا  .  باشدیم

(. 6)  رودمای  کاار  باه  شغ   مختلف  هایمؤلفه  به  واکنش  در  شدهتجربه  منفی  و  مثبت  هایهیجان  یا  عوابف  گیریاندازه  برای

 «داشاتن  روحیه  و  انرژی  احساس  وجد،  خشنودی،  آرامش،  آسودگی،  و  راحتی  احساس»  مثبت  عابفه   حوزه  دو  بر  متغیر  این

 عرصاه  در  موجود  هایسازه  جدیدترین  از  و  دارد  تأکید  «وحشت  و  خستگی  تنفر،  افسردگی،  مالر،  اضطراب،»  منفی  عوابف  و

 فشار اضطراب، همچون منفی تجارب وجود عدم عنوان به که  شودمی  محسوب  گرامثبت  سازمانی  رفتار  و  سازمانی  روانشناسی

 (.7)  شودمی تعریف  کار مح  در  شادکامی و خوشایند  هیجانی و  عابفی تجارب و احساسا  وجود  شغلی،  فرسودگی و  روانی

 ی(. بهزیسات8گاذارد ) یما ریتاار سازمانی–یشغل یبر عملکرد و بهره ور میبه بور مستق یبه عنوان سازه ا  یشغل  یستیبهز

داشاتن احسااس  ازهاا،یها و نخواسات نیبه اهداف، احساس تاأم  یابیامور، دست  یمشتم  بر احساس لذ ، خوشایند  یشغل

اسات   یو احسااس رضاایت از خاود و زنادگ  هاتیانجام وظایف و مسئول  نیمثبت درع   جانا یه  بهخوب نسبت به خود، تجر

 ،یشاغل  تیرضاا  عاداز چهاار ب  و متشک   عدیساختار چند ب  کیدارای    یشغل  یستیبهز( معتقدند  2011)  1پارکر و هیت(.9)

 .(10) است یشخص  یاحترام سازمان به کارکنان،توجه سرپرست و تداخ  کار با زندگ

عنوان مثاار، دنباار . به(11) دارد دیتأک  یاست و به شد  بر توسعه انسان  یزندگ  یوجود  یهامستلزم درک چالش  یستیبهز

دارد   یاریبسا  تیااهم  گارانیباا د  یفایک  طروابا  یفارد و برقارار  کیاعنوان  باه  شارفتینمودن اهداف معناادار، تحاور و پ 

(. 13با پیشرفت برای رسیدن به اهداف شخصی به بور مثبت رابطاه دارد ) یکه بهزیستی شغل  دهدیها نشان مپژوهش(.12)

ساط   یدارا کننادیمثبات را تجرباه م جانا یدارند و ه تیرضا شانیکه از زندگ یاز آن است افراد  یحاک  یشواهد پژوهش

 یکاار  تیابه آن برساند. موفق  خواهندیاست که افراد م  یدر هر شغ ، نقطه اوج  تیموفق(.14)  باشندیم  یستیاز بهز  ییباال

 یادراک شاده باه معنا یشاغل تیاموفق (.15) شاودیکارکنان محساوب م یکار شرفتیدر پ  یرگذاریمهم و تأر اریعام  بس

 ییو بار رفتارهاا خواندیاست که عوابف مثبت را در فرد فرا م یدر رابطه با اهداف کار  یشِغل  عیمثبت فرد از وقا  یهایابیارز

 ریکارکناان تاأر  یاو سالمت حرفاه  یستیو ارتقاء بهز  یهمچون تعهد عابف  ییهاسط  تالش و کوشش و نگرش  شیمث  افزا

اسات کاه باا شاغلی  هرگونه رخداد مثبت و مهام ،یشغل تیموفق( 2008و همکاران ) 2الفرینگبه اعتقاد  (.16) دارد یاژهیو

 یر اهداف منطقاد شرفتیپ  و یا به اهداف یابیکار مرتبط است و برای افراد در قالب دستطیاهداف کاری و رفتاری فرد در مح

 
1.  Parker & Hyett 
2. Elfering et al 
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 طاهیادراک مثبت افراد ازمهار  های مربوط به ح( بیان می دارند که 2006) 1گرین هوس و پاور .(17) کند یا م دیپ  یمعن

خود نگار ش  مهارتهای به نسبت به اعتقادآنان،اگرفردی.دارد ریتأر افرادتجربه شده  جانا یو کاری براحساسا  و ه یخانوادگ

 طیمثبت باه محا جانا یاحساسا  و ه نیاانتقار  .(18) را تجربه خواهد کرد یاحساسا  و عوابف مثبت داشته باشد، یمثبت

کارکناان  کاه یخود را حفا  کناد. زماان یستیسالمت و بهز با وجود استرس و فشار کاری، یشود که فرد حت یم کار سبب

 جاهیو در نت ابادی یما شیباشند، احساس کارآمدی و توانمندی در آنان افازا نسبت به مهار  های کاری خود اعتماد داشته

 بارای مناسب هایتوسعه استراتژی در افراد به شغلی ازموفقیت آگاهی(.19) رابه دنبار دارد یشغل تیرضاعملکرد و  شیافزا

 یرا بارا ناهی، زمیادراک شاده شاغل زیآمتیاتجارب موفقدارد  بیان می (2007 ) 2زیوا (.20کند )می کمک شغلی پیشرفت

مثبات از جاناب   یبه اهاداف و بازخوردهاا  یابیمانند دست  ییهاتی. موفقآوردیکارکنان فراهم م  تیو توسعه شخص  یریادگی

ادراک شاده، باا کااهش  یشاغل زیآمتیمثبت کارکنان گردد. تجارب موفق یهایژگیو ییباعث رشد و شکوفا  تواندیم  گرانید

عواباف . دهد شیرا افزا یشغل یستیبهز ،یو جسمان یعابف ،یمشکال  رفتار  یاز قب یالزاما  شغل یمنف یامدهایاررا  و پ 

 یشاغل تیاموفق گریعبار  د به د؛ینما جیتشو گریبه اهداف د یابیفرد را در دست تواندیبه اهداف م یابیمثبت حاص  از دست

 نیچنا  یینهاا  جاهینت  .دهاد  شیبه اهاداف ساطوب بااالتر افازا  یابیدست  یکارکنان را برا  یآمادگ  زانیم  تواندیتجربه شده م

 .(21) خواهد بود  یشغل یستیبهز  شیافزا یندیفرا

نشان دادند که موفقیت شغلی ادراک شده و ابعاد آن روابط معنااداری باا بهزیساتی   خود  جی(در تحق1392)  ییایریو پ   ینعام

 یداریمعنا هاای نیباشیپ  ادراکشاده، یشغلتیابعاد موفق یتمام( نشان دادند که  1392نعامی و پیریایی ).  (7)  شغلی دارند

از  یچون بخش  که  نکته اشاره دارند  نی( به ا1392و همکاران )  ینور.  (22)  هستند  یخانواده و عملکرد شغل-تعارض کار  یبرا

است،  نییقاب  تب  اهآن  یخودکارآمد  زانیتفاو  در م  جیزا از بر  یدگیتن  یمعلمان به تجارب شغل  یجانیه  یهادر پاسخ  زیتما

زا   یدگیاتن  یدر مواجه با تجارب شاغل  ریگضربه  یدر معلمان به عنوان عامل  یخودکارآمد  یباورها  تیبر ضرور  تقو  توانیم

 .(23) کرد  دیتأک

خانواده و بهزیستی شغلی بار عملکارد  شاغلی -( در تحقیج خود نشان دادند که تعادر کار2017و همکاران )  3گاریدو-مدینا

و بهزیستی شغلی رابطاه  ( نشان داد که بین کیفیت شرایط کاری2015و همکاران ) 4آردنون نتایج تحقیج . (24) تاریر دارد

وبهزیستی  کلّی بهزیستی بر سازمانی وشرایط شغلی ( خصوصیا 2011وهمکاران ) 5ببج پژوهش پیسانتی .(25) وجود دارد

 آناان  شاغلیبهزیساتی    وکااهش  هیجاانی  تانش  اسات  قادر  شغلی نامناسب  شرایط  که  ایگونهبه  مؤرراست؛  پرستاران  شغلی

 مرباوط ابعاد پرستاران توسط شغلی بهزیستی داد ( نشان2010و همکاران ) 6شالک مطالعا  .(26) کند تبیین و بینیراپیش

 .(27) شاودمی بینایپیش و سرپرساتان همکاران ازجانب حمایت و شغ  مهار شغلی، و مقتضیا  شرایط یعنی کار مح  به

 در پایین حمایت دریافت و شغ  در مهار پایین شغ ، باالی ( نشان داد مقتضیا 2010و همکاران )   7نتایج تحقیج لسچینگر

 (. 28)کند می بینیپیش را پایین بهزیستی و باال های تنشواکنش کار، مح 
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باه سامت  یروانشناسا کاه اماروزه، مطالعاا   نیبا توجه به ا  زیاست و ن  پرتنش  که شغ  پرستاری از مشال   نیبه ا  توجهبا  

توانناد بار ساالمت و  یم کهمتمرکز شوند  ییرهایبر متغ  طهیح  نیپژوهش ها در ا  است  عوام  مثبت است، الزم  ریتأر  یبررس

و  یفارد نیکه در آن ارتباط ب  یمشالل  یبه بور کلداشته باشند.    یمثبت  ریی آنان تأر  نهیبه  زعملکردیپرستاران و ن  یستیبهز

 ناهیزم ،یعایرا به عهده دارند، باه باور بب یو درمان یوجود دارد و کارکنان آن نقش امور مراقبت  یاگسترده  یروابط اجتماع 

گوناه  نیا  در مقاب کننده ینقش بازدارنده و تعد یشغل یستی. بهزشودیم ایمه هایمشکال  و ناراحت یبرخ  یریگشک   یبرا

این است که آیا موفقیات شاغلی ادراک شاده قاادر باه   پژوهش حاضر  پرسش اصلی  رو،  نیاز ا  (.29مسائ  و مشکال  دارد )

 .می باشد؟پرستاران  یشغل یستیبهز  پیش بینی

 

 : روش پژوهش

کارکناان  هیاشاام  کل آمااریاست. جامعه   یاز نوع همبستگ  یفیو از لحاظ نوع پژوهش توص  یپژوهش از نظر هدف، کاربرد

و مورگاان باه   یجدور کرجس  بر اساسنفر به عنوان نمونه    154.  باشدینفر م  257امام رضا )ع( بجنورد به تعداد    مارستانیب

 ساده انتخاب شدند.    یروش تصادف

 :استفاده شدبهزیستی شغلی و موفقیت شغلی ادراک شده  پرسشنامه   دوها از هآوری دادجهت جمع

 شاده ( ترجماه1392پیریاایی ) و نعاامی توساط بار اولین پرسشنامه (: این1998)هنیکین  بهزیستی شغلی پرسشنامه -الف

 بعد 6آن در که  است  کرده  ( ارائه1989ریف )  شناختیروان  بهزیستی  مقیاس  بر اساس  را  مقیاس  ( این1998هینکین )  .است

 باا مثبات رواباط" بُعاد مثاار، عنوانبه . اندشده اصالب شغلی درمحیط کارگیریبه منظور به شک  اختصاصی شده به مطرب

داشاته  سازمان زمینه با بیشتری همخوانی که ایگونهبه نظرقرار گرفت تجدید مورد "مثبت روابط شغلی" عنوانبه " دیگران

 9ای )حرفاه مااده(، خودپاذیری 9مثبات ) روابط سازمانی مقیاس خرده 6و ماده 54مقیاس دارای این ترتیب، این به . باشد

مااده(  9شاغ  ) در پیشارفت مااده( و 9محایط)  بار  ماده(، تسلط  9شغ  )  ماده(، هدفمندی  9شغ )  در  مختاری  ماده(، خود

ساؤاال    گیرناد.  ( کاامالًموافقم قرارمی5( کامالًمخالفم تاا )1از )  ایدرجه  5بیف لیکر     در  مقیاس  این  هایباشد. پاسخمی

( به صاور  3-4-7-8-11-13-14-18-19-21-23-24-25-27-28-30-31-35-36-38-40-41-43-45-49-52-53)

 گذاری شده است. معکوس نمره

 بسایار  حاد در را بُعادآن 6هر و مقیاس این ک  روایی AMOS-7افزار  نرم با تأییدی عاملی تحلی  انجام با  (2008شولتز )

 هایشااخ  دادندکاه ( نشان1392پیریایی ) و نعامی. نمود گزارش 82/0تا  71/0از ایدردامنه را ن آ ابعاد پایایی و مطلوب

( =RMSEA 01/0و  =85/0GFI= ،86/0CFI) AMOS-18 افازار نارم از اساتفاده باا تأییدی عاملی ازتحلی  آمده دست به

 بارای و مقیاس ک  برای 85/0معادر  کرونباخ آلفای روش نیز به مقیاس این پایایی .است مقیاس این مطلوب ازروایی حاکی

 شده است. محاسبه 89/0تا  77/0بین ایدامنه در آن  هایخرده مقیاس

 مقیااس ایان .است شده ( ساخته2008) و همکاران سؤار توسط گربنر 16دارای  :موفقیت شغلی ادراک شده پرسشنامه  -ب

مثبت  ماده( بازخورد 6اجتماع یار ) موفقیتماده(   3تحقج اهداف )  یعنی  شده  ادراک  شغلی  موفقیت  سازه  مقیاس  خرده  چهار

( 7( تا همیشه )1از هرگز ) ایدرجه 7 لیکر  بیفدر  مقیاس  هایماده  به  و  سنجدماده( رامی  4کارراهه )  ماده( و موفقیت  3)

 ( نشاان2010)وگانساتر  پریاو .انادقرارداده موردتأییاد را مقیاسن ای مطلوب روایی گذشته هایپژوهش .شودمی داده پاسخ

 همساانی  وهمچناین  ساختار  بودن  چهار عاملی  تأیید  و  مطلوب  روایی  از  حاکی  عاملی تأییدی  تحلی   از  حاص   نتایج  دادندکه

 .(30) است  مقیاس این  درونی
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 ایان  ( روایای1392پیریایی )  و  نعامی  .است  شده  ( ترجمه1392پیریایی )  و  نعامی  توسط  در ایران  بار  اولین  برای  مقیاس  این

 RMSEA= 20/0مقیااس ) این هایماده روی بر AMOS- 18ازنرم افزار  استفاده با عاملی تأییدی تحلی  روش به را مقیاس

( ،)82/0  =CFI  81/0( و  =GFI یاک  هار  بارای  آلفاای کرونبااخ  روش  باا  را  مقیااس  این  پایایی  همچنین  مطلوب و  ( درسط 

 85/0، 82/0، 76/0معادر  ترتیب به کارراهه و موفقیت مثبت  بازخورد  اجتماع یار،موفقیت    اهداف،  تحقج  هایمقیاس  ازخرده

 کردند. گزارش 87/0و  

از  ییایاپا گردید.دیتائ نفر از متخصصان دانشگاهی 10ییاین دو پرسشنامه بر اساس نظر و محتوا  یصور  ییدر این پژوهش روا

 تحلیا  شادند.  21نساخه    SPSSافازار  نرم  وسایلهه  باهاا    داده  .دیابرآورد گرد77/0و    89/0  بیکرونباخ به ترت  یآلفا  جیبر

 واتسون و تحلی  رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفتند. -دوربین روشهای آماری آزمون

 

 :  یافته ها

  ی( را زناان تشاک65/50هاا )نفر آن  78کنندگان مرد و  را شرکتدرصد(  35/49کنندگان در پژوهش حاضر )نفر از شرکت  76

ساار  45 یها مربوط به سن باالآن نیو کمترنفر(    58)  30  ریز  یپژوهش در گستره سن  یهایتعداد آزمودن  نیشتریب  .دهدیم

 ارائه شده است. 1در جدور   مولفه های پژوهش یفیابالعا  توص  .باشدیمنفر(   9)

 

 ابالعا  توصیفی متغیرها  -1جدور 

Table 1- Descriptive information of variables 

انحراف  

 استاندارد

  کمترین  بیشترین میانگین 

 روابط سازمانی مثبت 19 43 2792/28 3333/4

 ای خود پذیری حرفه 20 94 2792/32 64019/7

 خودمختاری در شغ   20 49 2273/30 25248/5

 هدفمندی شغلی  20 69 8117/29 26273/5

 تسلط بر محیط 14 45 1039/29 58496/4

 پیشرفت در شغ  17 41 4481/29 53316/4

نمره ک  بهزیستی   149 284 79152/1 98181/21

 شغلی

 تحقج اهداف 3 21 9416/14 01402/5

 موفقیت اجتماع یار 6 42 9805/29 58608/7

 بازخورد مثبت  3 21 8766/13 77527/3

 راههموفقیت کار  4 28 2727/19 66565/4



 یمارستانیکارکنان  بدرادراک شده  یشغل تی بر اساس موفق یشغل یستیبهز  ینیبش یپ

 

نمره ک  موفقیت شغلی   16 112 0714/78 00839/18

 ادراک شده

 

بدست   یسط  معنادار  نکهیبا توجه به ا  2جدور    جیبر اساس نتابرای تعیین نوع آزمون آماری از آزمون نرمالیته استفاده شد.

 یهاااز روش  تاوانیها نرمار باوده و مداده  یگرفت که همگ  جهینت  توانیم  باشدی( م<0.05P)  یاز سط  بحران  شتریآمده ب

 .رداستفاده ک کیپارامتر یآمار

 اسمیرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف   -2جدور 

Table 2 - Results of the Kolmogorov-Smirnov test 

آماره کولموگراف  

 اسمیرنف 

 معناداری 

 08/0 678/0 بهزیستی شغلی 

موفقیت شغلی ادراک 

 شده

537/0 07/0 

 

از روش ، «پیشبینی موفقیت شغلی ادارک شاده بار اسااس بهزیساتی شاغلی  »  فرضیه پژوهش مبنی برجهت پاسخگویی به  

هاای تحلیا  رگرسایون )بررسای هام خطای و فرضآماری تحلی  رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در اداماه ابتادا پیش

 گرسیون ارائه شد.استقالر خطاها( ارائه و پس از آن نتایج بدست آمده از تحلی  ر

 بین و متغیر وابستهبررسی هم خطی بین متغیرهای پیش  -3جدور 

Table 3-Linear study between variables 

 VIF تولرانس 

 1 1 موفقیت شغلی ادراک شده 

 

چنین میزان باشد. هممیباشد هم خطی کمی بین متغیرها موجود  با توجه به مقادیر عام  تورم واریانس که بیشتر از یک می

 باشد.است که مناسب می 4/0تولرانس بیش از 

 واتسون جهت تعیین استقالر خطاها  -مربوط به آزمون دوربین-4جدور 

Table 4 - Cameron-Watson test to determine the independence of errors 

 واتسون  –آماره دوربین   متغیر مالک 

 1.578 بهزیستی شغلی 
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را   (شده توسط معادلا  رگرسایونبینیتفاو  بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش)آماره دوربین واتسون، آزمون استقالر خطاها  

قرار دارد فرض وجود همبساتگی باین خطاهاا رد  5/2تا  5/1انجام داده و چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصل  

 کرد.توان از رگرسیون استفاده شود و میمی

را مشااهده کارد.  یهمبساتگ بیضار  شده یو مجذور تعد  یهمبستگ  بیمجذور ضر  ،یهمبستگ  بیضر  توانیم  5در جدور  

وارد معادلاه شاد   نیباشیپ   ریاازآنکاه نماره متغمشاهده کرد کاه پس  یهمبستگ  بیدر ستون مجذور ضر  توانیم  نیهمچن

در نموناه حاضار بودناد. در ساتون   یشغل  یستیبهز  ینیبشیدرصد قادر به پ   24حدوداً    زانیادراک شده به م  یشغل  تیموفق

اظهاار   تاوانیم  صاور نی. بدباشادیم  را ییتغ  نیا  یداریمعن  انگریبوده که نما  000/0برابر با    یداریمعن  زانیم  یداریمعن

 است.  شدهرفتهیپذ یپژوهش هیکرد که فرض

 

 بر اساس موفقیت شغلی ادراک شده  بهزیستی شغلی رابطه گام بهرگرسیون گامنتایج تحلی    -5جدور 

Table 5 - Results of step-by-step regression analysis of job welfare relationship based on 

perceived job success 

 

 

 های تغییریافته آماره

مجذور  
R  

ل
تعدی

شده
 

مجذور  
R

 

R
مدل 

 

ی  
معنادار

F  تغییریافته
 

D
f2

 

D
f1

 

F 
تغییریافته

 

مجذور 
R

 
تغییریافته  
 

0.000 15

2 

1 48.26

1 

0.241 0.236 0.24

1 

0.49

1 

موفقیت شغلی  

 ادراک شده

است که به صور  معناادار  49/0مقدار ضرایب بتا برای موفقیت شغلی ادراک شده برابر با  6مطابج نتایج ارائه شده در جدور

بینی و تبیین بهزیستی شغلیدر نمونه حاضر بوده و به این معناسات کاه باه ازای یاک واحاد تغییار در انحاراف پیشقادر به 

 درصد تغییر در انحراف استاندارد بهزیستی شغلی ایجاد خواهد شد. 49استاندارد موفقیت شغلی ادراک شده به میزان 

 بینی بهزیستی شغلی ضرایب بتا جهت پیش -6جدور 

Table 6- Beta coefficients for predicting job well-being 

سطح   tآماره  بتا خطای معیار B متغیرها 

 معناداری 

 0.000 19.156  6.910 132.367 ثابت 

موفقیت شغلی ادراک 

 شده

0.599 0.086 0.491 6.947 0.000 
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 : بحث و نتیجه گیری

 داد نشاان حاضار پژوهش نتایج. باشدی می بر اساس موفقیت شغلی ادراک شده شغل  یستیبهزپیش بینی  پژوهش    نیهدف ا

 یدر بهباود عیو تسار ماارانیسالمت ب.  شودمی بینیپیش شده ادراک  شغلی  موفقیت  اساس  بر  کارکنان  شغلی  بهزیستی  که

و  یساتیاز ساالمت و بهز یبخشا نکهیا به است و با توجه  یو بهداشت  یکارکنان مراکز درمان  یستیو بهز  سالمتآنان، متأرر از

 نیاا  انیامسأله در م  نیبه ا  توجه  نشأ  گرفته از ادراکشان باشد، لزوم  تواند  یآن م  تیریو مد  مارستانیب  تعهد آنان در قبار

 .  (19)  باشد یم یقشر از کارکنان الزم و ضرور

آناان در مراقبات از بیمااران مهام و ماؤرر   یابهبود عملکارد حرفاه  برای سالمت کلّی پرستاران وکارکنان و  یبهزیستی شغل

کاار، نحاوه و  یهااطیمعتقدناد عواباف افاراد در مح پردازانهیانظر  یبرخادر رابطه با عوام  مورر بر بهزیستی شغلی،  است.

 نکاهیا  دهاد؛  یرفتار آنان را شک  م  شان،یکار  طیو شرا  طیاد از محادراکا  افر  .دهدیقرار م  ریها را تحت تأرتفکر آن  یچگونگ

دارند، با همکاران و سرپرستان خاود چگوناه تعاما    یانتظارات  ازشغلشان چه  نند،یب  یخود را چگونه م  یکار  طیکارکنان مح

از موفقیت شغلی  ادراک افراد(.31بستگی دارد ) امور نیبه ادراک آنان از ا ست،یچ تیریاز اقداما  مد  برداشتشان  و  کنند  یم

 ییایاریو پ   ینعااماین نتیجه با یافته هاای    .(20)  کندیمناسب برای پیشرفت شغلی کمک م  یهایدر توسعه استراتژ  آنهابه  

نیز همسو می باشاد. آنهاا ( 2011و همکاران )  یسانتیپ  . همچنین یافته های تحقیج با یافته های(22) همسو است  (1392)

مطالعاا  شاالک  و . (26) پرساتاران ماؤرر اسات یخصوصیا  شغلی و شرایط ساازمانی بار بهزیساتی شاغلنشان دادند که  

پرستاران توسط ابعاد مربوط به مح  کار یعنی شرایط و مقتضیا  شاغلی، مهاار  یبهزیستی شغل د( نشان دا2010همکاران )

 .(27)  ، که با یافته های پژوهش حاضر همسو می باشدشودیم ینیبشیشغ  و حمایت از جانب همکاران و سرپرستان پ 

 می شود:شنهادیپ با عنایت به یافته های پژوهش  

 از تاا شاود مساتند و شده  تعریف  روشن  و  واض   صور   به  کارکنان  برای  ستانبیمار  امر  جاری  و  اصلی  فرایندهای  و  اهداف  -

 در آن هایسانجه  و  شاود  مکاتباه  گاردد،  ربات  بایاد  آن  انجاام  و  اهاداف  تماام  گردد،  جلوگیری  کارکنان  بین  در  سردرگمی

 و  توسعه  که  کرد  مشخ   بتوان  و  کرد  گیریاندازه  آمده  بدست  که  موفقیتی  سط   بتوان  تا  شود  گیریاندازه  مناسب  هایزمان

 .شودمی  کارکنان  شغلی بهزیستی افزایش  باعث امر این. خیر یا است نیاز بیشتری بهبود

تاا باعاث  ردیاقرار گ جیمورد تشو یرفتار کار یو ارج نهادن به عملکرد خوب برا  یعنوان قدردانبازخورد مثبت بههمچنین    -

 شود.  یشغل یستیبهز شیافزا

  محدودیتهای پژوهش حاضر عبار  بودند از:

 نشد.  استفاده مصاحبه و  مشاهده جمله از  هاروش  سایر و  گردید استفاده پرسشنامه از  فقط  زمانی  محدودیت  علت به  -1

 زمان بر بودن توجیه جامعه آماری بر دالی  انجام این پژوهش و توصیف متغیرها برای آنان.-2

 

 تضاد منافع 

 .ندارد وجود منافعی تضاد  گونه هیچ که  نمایند می  اعالم  مقاله نویسندگان
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