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Abstract
The purpose of this study was to predict
job satisfaction based on resiliency and
self-efficacy in employees of the
Keshavarzi Bank of Yasuj. The present
study is a descriptive correlational study in
which its statistical society all employees
of Keshavarzi Bank of branches Yasuj
city.
In this research, a sample of 133 people
(110 males and 23 females) is based on
Morgan's table. Which were selected
using cluster sampling method. Data were
gathered by Researcher Questionnaire
(2003), Conner and Davidson Resiliency
and self-efficacy questionnaire by
Ollendeik et al. (1984) And job
satisfaction has been used. Data were
analyzed using Pearson correlation and
regression methods got analyzed. The
results showed that resiliency and selfefficacy are suitable predictors for job
satisfaction (P = 0.05). Also, resilience
was able to measure the level of work

چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر
مبنای تاب آوری و خود اثربخشی در کارکنان بانک
 پژوهش حاضر.کشاورزی شهرستان یاسوج بود
توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه ی آماری
آن کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان
 در این پژوهش نمونه آماری بر.یاسوج میباشد
 مرد و110(  نفر133 اساس جدول مورگان شامل
 که با استفاده از روش نمونه گیری، زن) می باشد23
 برای گردآوری داده ها از.خوشه ای انتخاب شدند
پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون
 خود اثربخشی اولندیک و همکاران،)2003(
 داده ها.) و رضایت شغلی استفاده شده است1984(
با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و
 نتایج به.رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
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 .)Pنتایج نشان داد که خوداثربخشی و تـاب آوری
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پیش بینهای مناسبی برای رضایت شغلی
هستند( .) P=0/05همچنین تاب آوری توانست ابعاد
رضایت از کار ،رضایت از همکاران ،رضایت از
ارتقا ،رضایت از سرپرست و رضایت از پرداخت را
پیش بینی کند اما خوداثربخشی تنها قادر به پیش بینی
رضایت از کار و رضایت از پرداخت بود (=0/05
دارای ارتبـاط متقابـل با رضایت شغلی می باشند.
واژگان کلیدی :تاب آوری ،خود اثربخشی ،رضایت
شغلی

مقدمه
امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل 1در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است،
زیرا شغل عالوه بر تأمین هزینه های زندگی ،ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی فرد
دارد و زمینه ساز بسیاری از نیازهای غیر مادی او نیز می باشد .در گذشته و حال از نیروی انسانی
به عنوان عامل مهم سخن به میان آمده است .امروزه کارگران و متخصصان ادارات و سازمانها
و صنایع توجه زیادی به نیروی انسانی دارند و تحقیقاتی را نیز در این زمینه انجام داده اند؛ از
اینرو برای سازمانها مهم است که کارکنان از شغل خویش رضایت داشته باشند(صیادی،
 .)1392نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه ،فردی است که زمینهای از عالیق و پیوندهای روحی
با شغل خویش داشته باشد(زندی دره غریبی و مهر افشار .)1388،از جمله عواملی که باعث
کارآمدی و پویایی نیروی انسانی در سازمانها میشود رضایت شغلی 2است .جکسون و
کوور( )2002رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری
عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف میکنند به این معنا که اگر شغل ،شرایطی مطلوب را برای
فرد فراهم کند ،فرد از شغلش رضایت خواهد داشت ،اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت
مطلوب را فراهم نکند ،فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان ،شغل خود را ترک
خواهد کرد.
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دست آمده نشان داد که تاب آوری و خود اثربخشی

satisfaction, satisfaction with colleagues,
satisfaction with promotion, Provide
satisfaction from the supervisor and
satisfaction with payment But selfefficacy was only able to predict
satisfaction with work and satisfaction
with payment (P = 0.05). The results
showed that self-efficacy and resilience
have a reciprocal relationship with job
satisfaction
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رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود و
منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند.
زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند ،مجموعه ای از خواستها ،نیازها ،آرزوها و تجربه های
و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد ،رضایت یا نارضایتی
شغلی را شکل می دهد .در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش
هایی است که کار فراهم می آورد(ویلم 1و همکاران .)2007 ،از آنجای یکه رضایت شغلی یکی
از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط
تنگاتنگ دارد ،در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد
کارکنان در سازمانها مؤثر باشد .در مطالعات سازمانی ثابت شده است که رضایت شغلی با عواملی
همچون ،غیبت ،استعفاء ،درگیری ،استرس شغلی ،و بیماری جسمی و روانی کارکنان رابطه ی
معکوس دارد (رابینز .)1998 ،2در اوایل دهه  1900مهندسان در مورد اثر شرایط کار و پرداخت
حقوق و دستمزد بر رضایت شغلی تاکید میکردند؛ در این زمینه ،متغیرهایی مانند کارآیی
فرد،استراحت در بین ساعات کار و عوامل محیطی مانند نور و صدا مورد توجه قرار گرفتند و
مدیریت علمی روی طراحی کار ،شرایط کاری ،طرحهای پاداش و ارتباط آن با افزایش تولید و
بهبود روحیه تاکید میکرد(مهمت دی و همکاران.)2009 ،
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است :نخست ،از جنبه انسانی که شایسته است
به کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم ،از جنبه رفتاری که توجه به رضایت
شغلی میتواند رفتار کارکنان را به گونهای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آنها
تاثیر بگذارد و در نتیجه منجر به بروز رفتارهای مثبت کارکنان گردد(اسپکتر .)2000،3به طور
کلی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان به دو دسته اصلی ،شامل عوامل محیطی و شغلی و
عوامل فردی تقسیم میگردد( .کریستوفر ،1996 ،4به نقل اززندی دره غریبی و مهر افشار.)1388،
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گذشته را ،که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند ،با خود به همراه دارند .عکس العمل ها
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گروهی دیگر از محققان عوامل مختلفی از قبیل میزان درآمد ،ارزش اجتماعی شغل ،شرایط
محیط کار و فرآوردههای آن را به عنوان عوامل احساس رضایت از شغل نام میبرند(شفیع
آبادی .)1389،رضایت شغلی یک پدیده چند عاملی است و گروهی از پژوهشگران بر این باورند
 .)1390از میان عوامل فردی که نقش بسزایی در افزایش یا کاهش رضایت شغلی دارند ،می
توان تاب آوری 2و خوداثربخشی 3را نام برد .مفهوم تاب آوری به صورت های مختلف تعریف

می شود .ورنر و اسمیت( )1992خود تاب آوری را "ساز و کار ذاتی خود اصالح گری انسان"

می دانند .بالک )2002(4بر این باور است که تاب آوری توانایی سازگاری سطح کنترل بر حسب
شرایط محیطی می باشد .در زمینه پیامدهای تاب آوری شماری از پژوهش ها به افزایش سطح
سالمت روان ،رضایت از زندگی و رضایت شغلی اشاره داشته اند .تاب آوری صرف مقاومت
منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدیدکننده نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت کننده فعال
و سازنده محیط پیرامونی خود است .در پژوهشی که به همبستگی تاب آوری در برابر فشار
روانی در کارگران چینی صورت گرفت ،نتایج نشان داد که تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری
با رضایت شغلی و کیفیت زندگی داشته و با بیماریهای جسمی و جراحت در کار رابطه منفی
دارد (سئول ،2009 ،5به نقل از ابراهیمی قوام .)1390 ،امیری( )1393نشان داد ،بین تاب آوری
با رضایت شغلی و شادکامی با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.آوی ،پاترا و
وست )2006 (6در مطالعه خود نشان دادند که عناصر عوامل روان شناختی مثبت شامل
خوداثربخشی ،امیدواری ،خوش بینی و تاب آوری پیش بینی کننده ی بسیار خوبی برای تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان هستند .هارت ،دولبیر ،کات لیبل و موکالیستر

7

( )2003مطالعه ای را در مورد رابطه بین سخت رویی ،حمایت سرپرست و همبستگی گروهی
به عنوان پیش بینی کننده های رضایت شغلی انجام دادند .نتیجه پژوهش بیانگر این بود که سخت
رویی باال ،حمایت سرپرست و همبستگی گروهی ،با سطوح باالی رضایت شغلی رابطه دارند.
1.
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که نقش عوامل فردی در این میان بارزتر است(اشمیتز،تیومن و ایرمن ،2000،1به نقل از امینی،
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از سویی دیگر خوداثربخشی که به عنوان اطمینان از خود ،در مؤقعیت های شغلی تعریف می
شود ،با فراهم کردن آمادگی ذهنی و روانی زمینه را برای تصمیم گیری در مؤقعیت های شغلی
هموار می کند .فردی که از سطوح خوداثربخشی باالیی برخوردار است  ،تمایل بیشتری برای
از خود نشان می دهد .به عبارتی خوداثربخشی با مساعد ساختن دیدگاه فاعلی فرد درباره توانایی
هایش بر رفتارهای خود تغییر دهنده تأثیر می گذارد و از این رهگذر آمادگی عمل را در فرد
ایجاد می کند .سپس این حس آمادگی روانی می تواند رضایت از شغل را برای فرد فراهم
کند(رحیم زاده ،بیات ،اناری .)1388 ،بر اساس تحقیقات نظری و تحلیلی ،خود اثر بخشی تابعی
از رضایت ازکار ،احساس آسایش و آرامش ذهنی ،کیفیت تعامالت افراد با یکدیگر ،وجود نظام
تشویقی ،داشتن تخصص و سابقه کار دیده شده است .از آنجا که سطح فشارهای روانی ناشی
از شغل ،طی دهه های اخیر افزایش مداوم داشته است ،جهت پیشگیری ،کاهش خطرات
تهدیدکننده سالمت کار(سازمان  ،پرسنل) میبایست تالش قابل مالحظه ای صورت پذیرد(نیتو،1
 .)2005از سویی بر اساس نتایج پژوهش ها خواثربخشی قادر به پیش بینی رضایت شغلی بوده
است .حسینی( )1392به این نتیجه رسید که بین خود اثربخشی با رضایت شغلی ارتباط مثبت و
معنی داری وجود دارد ،همچنین مشخص شد خود اثربخشی قادر به پیش بینی رضایت شغلی
میباشد .پاداشی( )1388نشان داد که بین رضایت شغلی و خوداثربخشی رابطه معنی دار وجود
دارد.
بنابراین شناخت چگونگی متغیرها تاب آوری و خوداثربخشی و درک اهمیت نسبی آنها در
تاثیرگذاری بر رضایت شغلی میتواند زمینه را برای باال بردن کیفیت فعالیت شغلی کارکنان بانک
ها فراهم کند .نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که نارضایتی شغلی از علل اصلی
نرخهای باالی ترک شغل ،غیبت ،تاخیر ،شکایت ،ناراحتیهای جسمانی و روانی و ...است ،که
این مسائل به نوبه خود موجب کاهش کارآیی سازمان و عملکرد ضعیف کارکنان میگردد .بدین
ترتیب که رضایتمندی شغلی و بررسی عوامل موثر بر آن نه فقط در مدیریت منابع انسانی،
بلکه در روانشناختی صنعتی سازمانی نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است .بنابراین
با توجه به مطالب گفته شده سؤال پژوهش حاضر این چنین است که آیا تاب آوری و خود
١
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درگیر شدن در فعالیت های شغلی یا مؤفقیت در چالش های به وجود آمده در این مؤقعیت ها
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اثربخشی پیش بینهای مناسبی برای رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان یاسوج
میباشند؟

روش پژوهش
شعب بانک کشاورزی شهرستان یاسوج در سال  1395تشکیل می دهند .نمونۀ آماری در این
پژوهش شامل  133نفر از کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان یاسوج می باشد که برای
انتخاب آنها از روش نمونه گیری خوشهای استفاده شد .بدین صورت که با استفاده از لیست
تمامی شعبهای بانک کشاورزی 6 ،شعبه به صورت تصادفی انتخاب و جهت اجرای پژوهش،
ابتدا اهداف پژوهش حاضر برای گروه نمونه تشریح گردید و قبل از اجرای پرسشنامه ها به آنها
گفته شد که همه اطالعاتی که در اختیار آزمونگر قرار میدهند ،جنبه محرمانه داشته و در اختیار
دیگران قرار داده نمی شود .معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل  3سال سابقه کار و داوطلب
شرکت در پژوهش بود .ابتال به بیماری های جسمی یا روان پزشکی و عدم همکاری معیارهای
خروج از پژوهش حاضر بود .جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون ،
تحلیل رگرسیون و نرم افزار آماری ( )SPSSاستفاده شد.
ابزار پژوهش
1

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ( .)2۰۰3این پرسشنامه را کانر و دیویدسون
( )2003با مرور منابع پژوهشی  1979 -1991حوزه تاب آوری تهیه کردند .بررسی ویژگی های
روان سنجی این مقیاس در شش گروه ،جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های
اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران
استرس پس از سانحه انجام شده است .تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه
به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده و
می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید .پرسشنامه تاب آوری کانر
و دیویدسون  25عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) تا پنج (همیشه
درست) نمره گذاری می شود .نتایج مطالعه مقدماتی مربوط به ویژگی های روان سنجی مقیاس
پایایی و روایی آن را تأیید کرده است (کانر و دیویدسون  .) 2003،همسانی درونی ،پایایی باز
1

. Connor & Davidson
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پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان
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آزمایی و روایی همگرا و واگرای مقیاس ،کافی گزارش شده است .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
وجود پنج عامل(شایستگی /استحکام شخصی،اعتماد به غرایز شخصی /تحمل عواطف
منفی،پذیرش عواطف مثبت/روابط ایمن ،مهار ومعنویت) را برای مقیاس ،تاب آوری تأیید کرده
 0/89گزارش کرده اند .همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله  4هفته
ای  0/87بوده است .پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در معاینات مقدماتی
نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأئید قرار گرفته است (بشارت .)1383 ،روایی این
سازه در ایران در سال  1386توسط بشارت تائید شده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ  0/91به دست آمد.
پرسشنامه خوداثربخشی اولندیک 1و همکاران( .)1984این مقیاس توسط اولندیک و
همکاران(اولندیک1984 ،؛ اوزولد و کرو )1986 ،ساخته شده است و مقیاسی  17ماده ای است.
پاسخ های این سؤاالت از گزینه ی"کامال مخالفم" " مخالفم"" ،حد وسط" " ،موافقم" تا "

کامال موافقم" می تواند متفاوت باشد .ضرایب پایایی آزمون در تحقیقات قبلی از طریق اسپیرمن-
براون با طول برابر 0/76و با طول نابرابر 0/76و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر با  0/76به
دست آمد و آلفای کرونباخ با همسانی کلی سؤاالت برابر 0/79به دست آمد .این آزمون دارای
دو نوع اعتبار است :الف) :برای سنجش اعتبار سازه ای ،امتیازات به دست آمده توسط آن با
اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شد .بر اساس بررسی انجام شده همبستگی منفی
بین نمرات مقیاس خوداثربخشی و نمرات مقیاس کنترل درونی -بیرونی راتر( (r=40/0به دست
آمد .همبستگی مثبت بین مقیاس بیگانگی از خود و مقیاس شایستگی بین فردی با امتیازات
خوداثربخشی دارای همبستگی مثبت( (r=46/0بود: .در اعتبار مالکی آزمون اثر بخشی به بررسی
همبستگی آن با حوز های نظامی حرفه ای و آموزشی پرداخته شده است (به نقل ازعسگری و
همکاران .)1382 ،در تحقیق حاضر ،برای تعیین اعتبار ،در همبستگی با مقیاس رضایت از زندگی
 0/49به دست آمده است و پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ و تصنیف برای کل مقیاس به
ترتیب 0/85و  0/83می باشد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  0/88به دست آمد.

Allendek
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است(کانر و دیویدسون .)2003،کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را
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پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت ،کندالی و هیوسین .)JDI)1پرسشنامه رضایت شغلی
)(JDIکه گاهاً پرسشنامه خشنودی شغلی نیز نامیده میشود در اصل یک شاخص توصیفی شغل
است اما برای سنجش رضایت شغلی نیز به کار میرود .این پرسشنامه در سال  1969توسط
میشود .پرسشنامهی یاد شده برای نخستین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز توسط شکرکن و
ارشدی ( )1369ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه حاوی  72سوال بسته پاسخ می
باشد که در مقابل هر یک سه گزینه ،بله ،نه ،نمیدانم ،وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده،
عبارت را به دقت مطالعه کرده ،سپس نوع موافقت خود را با هریک از عبارات با عالمت ضربدر
مشخص نماید .پرسشنامه ی مذکور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد که شامل،
ماهیت کار ( 18سوال) ،سرپرست ( 18سوال) ،همکاران ( 18سوال) ،دستمزد ( 9سوال) و ترفیع
( 9سوال) است .برای سنجش رضایت شغلی فرد ،بایستی امتیازات هر یک از ابعاد را جداگانه
محاسبه و سپس امتیازات تمامی ابعاد را با هم جمع کرد .مطالعات انجام شده توسط کندال و
هیولین( 1969و  )1972ضریب پایایی آنرا  0/92تا  0/89و برای خرده آزمون ها در مطالعه اول
بین  0/59تا  0/92و در مطالعه دوم  0/62تا  0/90به دست آورده است .اعباریان و امید پناه
()1392آلفای کرونباخ این پرسشنامه را( )0/95به دست آوردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ  0/90به دست آمد.

یافته ها
در این پژوهش از بین  133کارمند بانک  110نفر مرد و  23نفر زن بودند که همگی جزو
کارمندان رسمی بانک بودند .میانگین سنی کارکنان  34/98سال و انحراف معیار  7/47بود .از
نظر سابقه کاری این کارکنان همگی بین  7تا  9سال سابقه کار بودند .در جدول ( )1اطالعات
توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرها ارائه شده است .در جدول (2و )3خالصه نتایج رگرسیون
چندگانه گزارش شده است.

Smith, Kundaly & Hyvssyn 1.
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اسمیت ،کندال و هیولین ساخته شد و در بیش از  1000موسسه و شرکت برجسته استفاده
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جدول ( )1اطالعات توصیفی و ماتریس همبستگی تاب آوری ،خوداثربخشی و رضایت شغلی و
خرده مقیاسهایش در کارکنان
متغیرها

2

1

.2خوداثربخشی

**0/41

1

.3رضایت شغلی

**0/22

**0/22

**

**

.4خرده مقیاس کار

0/30

0/35

3

5

1
**

1

0/43

.5خرده مقیاس سرپرست

*0/22

0/16

**0/37

**0/24

1

.6خرده مقیاس همکاران

**0/23

*0/19

**0/49

0/12

0/15

**

*

**

**

0/43

0/30

**

1
0/09

1

 .8خرده مقیاس پرداخت

**0/22

-0/05

*0/21

0/01

0/14

-0/03

*0/19

1

میانگین

49/49

28/13

163/89

43/50

35/53

36/20

20/25

23/87

انحراف استاندارد

16/17

7/68

14/39

5/67

4/83

8/44

4/04

4/44

.7خرده مقیاس ارتقا

0/22

0/18

7

0/26

* P < 0/05

**P< 0/01

نتایج جدول ( )1نشان می دهد که بین خوداثربخشی و تاب آوری با رضایت شغلی رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین خرده مقیاسهای رضایت از کار ،همکاران ،سرپرست،
ارتقا و پرداخت با تاب آوری و بین خرده مقیاسهای رضایت از کار ،همکاران و ارتقا با
خواثربخشی نیزرابطه معناداری دیده شد.
جدول ( )2خالصه ضرایب رگرسیون پیش بینی رضایت شغلی بر اساس تاب آوری و
خوداثربخشی
پیش بین

مالک
-

مقدار

R

R2

F

B

Beta

T

Sig

-

-

-

148/34

-

29/23

0/000

0/14

0/15

1/69

0/05

0/30

0/16

1/75

0/05

ثابت
تاب آوری
خوداثربخشی

رضایت شغلی
0/27

0/07

5/06

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که متغیرهای تاب آوری و خوداثربخشی قادر به پیش بینی
رضایت شغلی در نمونه های مورد پژوهش می باشد (.) P=0/05
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جدول ( )3خالصه ضرایب رگرسیون چندگانه پیش بینی خرده مقیاس های رضایت شغلی بر
اساس تاب آوری و خوداثربخشی
R

تاب آوری

رضایت از

خوداثربخشی

کار

0/39

تاب آوری

رضایت از

0/23

خوداثربخشی

سرپرست

تاب آوری

رضایت از

خوداثربخشی

همکاران

خوداثربخشی

رضایت از

0/26

0/06

0/19

2/21

0/02

0/15

11/79

0/19

0/26

3/02

0/003

0/05

3/78

0/05

0/18

2/00

0/04

0/05

0/08

0/87

0/28

0/09

0/18

2/00

0/04

0/13

0/11

1/27

0/20

0/04

0/18

1/96

0/05

0/05

0/10

1/12

0/26

0/06

F

4/67

تاب آوری
0/24

0/06

4/17

ارتقا
تاب آوری
خوداثربخشی

رضایت از
پرداخت

0/28

0/08

5/61

0/08

0/30

3/28

0/001

-0/10

0/18

-1/96

0/05

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که متغیرهای تاب آوری توانست رضایت از کار ،رضایت
از سرپرست ،رضایت از همکاران ،رضایت از ارتقا و رضایت از پرداخت را پیش بینی کنند
() P=0/05؛ همچنین بجز متغیر تاب آوری ،متغیر خوداثربخشی تنها توانست خرده مقیاس
رضایت از کار و رضایت از پرداخت را پیش بینی کند (.) P=0/05

بحث و نتیجه گیری
همان طور که پیشتر بیان شد ،هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر اساس
تاب آوری و خوداثربخشی در کارکنان بانک کشاورزی یاسوج بود .نتایج نشان داد که بین تاب
آوری و خوداثربخشی با رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و تاب آوری و خود
اثربخشی پیش بینهای مناسبی برای رضایت شغلی هستند .همچنین تاب آوری توانست ابعاد
رضایت از کار ،رضایت از همکاران ،رضایت از ارتقا ،رضایت از سرپرست و رضایت از
پرداخت را پیش بینی کند اما خوداثربخشی تنها قادر به پیش بینی رضایت از کار و رضایت از
پرداخت بود .همانگونه که در جدول  3مشاهده شد ،نتایج پژوهش نشان داد که تاب آوری با
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رضایت شغلی همبستگی مثبت دارد .این یافته با نتایج پژوهش های یوسف و لوتانز ()2005
سیو و همکاران ( )2009همخوانی دارد .در خصوص تاب آوری ،می توان گفت افراد تاب آور
با عوامل بالقوه استرس به خوبی مواجه می شوند و سطح استرس کمتری را درک می کنند که
افسردگی می شود که عاملی اصلی غیبت کاری افراد است .تاب آوری از سازه های بنیادی
شخصیت است که در برگیرنده قابلیت های فردی در رویارویی ،عقب نشینی و از سر گیری
دوباره تالش و مقابله با مشکالت می باشد .همچنین تاب آوری می تواند با به چالش کشیدن
سختی کار و پیچیدگی خسته کننده و مالل آور شرایط کار اداری به باال بردن تسلط بر کار و
ایجاد رضایت از کار و نیز افزایش راندمان و بهره وری شغلی کارکنان بیانجامد .از سویی افراد
تاب آور به طرز خالقانه و انعطاف پذیر به مسائل می نگرند ،برای حل آن ها طرح و برنامه
ریزی دارند و در صورت نیاز نسبت به درخواست کمک از دیگران دریغ نمی ورزند و منابع
کاملی برای مقابله با مشکالت دارند که این عوامل باعث می شود فرد از شغل خود رضایت
داشته باشد؛ بنابراین سرمایه روان شناختی و مثبت گرایی می توانند به عنوان عوامل بالقوه مؤثر
جهت مواجهه با رفتارها و گرایش های مخرب کارکنان همچون مقاومت در برابر تغییرات،
بدبینی به تغییرات و انحراف از وظایف مورد استفاده قرار گیرد و باعث شوند که فرد از شغل
خود رضایت داشته باشد .به عالوه آنچه در تحلیل این فرضیه و نتایج فوق می توان به آن اشاره
کرد این است که احتماال زمانی که افراد نسبت به مؤلفه های سرپرستی ،ماهیت کار ،ترفیعات و
به عالوه نسبت به توانایی های خود نگرش مثبتی دارند ،در مواجهه با مشکالت گوناگون
اجتماعی ،سازمانی و سازگاری با محیط پیرامون ،بین رفتارهای مختلف خود تعادل برقرار می
کنند و رفتاری موزون و منطقی از خود نشان می دهند و رضایت شغلی آنها نیز متأثر می گردد.
همچنین طبق جدول  3مشخص شد که بین خوداثربخشی و مؤلفه های ماهیت کار و رضایت
از پرداخت همبستگی معنی داری وجود دارد اما بین خوداثربخشی و مؤلفه های رضایت از
سرپرست ،ترفیعات و روابط با همکاران همبستگی معنی داری وجود ندارد .این یافته بر خالف
یافته های کالرالین و هس (نقل از پاداشی ،) 1388 ،اصغری( ،)1385نعمتی (  ) 1377می باشد.
از این رو ،به نظر می رسد که در تعمیم یافته های تحقیق حاضر نیز باید احتیاط کرد با این حال
همسویی نتیجه این تحقیق با تحقیقات ترنتهام ،سیلورن و استیا( )2003و پاداشی( )1388می
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این امر باعث کاهش اثرات منفی استرس روی افراد و همچنین کاهش احتمال مبتال شدن فرد به
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تواند بیانگر مستدلی از وجود رابطه بین این دو متغیر باشد .پاداشی ( )1388نشان داد که بین
خود اثر بخشی معلمان و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .هر چند رابطه خوداثربخشی و رضایت
شغلی با توجه به این که تحت تأثیر عامل های موقعیتی و انگیزشی قرار دارند ،به نظر می رسد
های مورد استفاده در تحقیقات گذشته بر اساس موقعیت منطقه ای یا استانی هنجار نشده است
و همین مسأله می تواند در تغییر نتایج تأثیر گذار باشد (اصغری .)1385 ،می توان چنین استدالل
کرد که عدم معنی داری سه مؤلفه یا خرده آزمون رضایت شغلی با خوداثربخشی احتماالً به
ماهیت این نوع خرده آمون ها مربوط باشد مثالً ممکن است تعدادی از افراد با خوداثربخشی
خوب تحت تأثیر سایر عامل های مؤثر بر خوداثربخشی از جمله هوش ،زمینه خانوادگی ،سالمت
جسمانی ،وضعیت اقتصادی نسبت به شغل عالقه چندانی نشان نداده اند و یا اینکه ترفیعات در
مشاغل بانکی عمدتاً بر مبنای سلیقه های مقطعی صورت گرفته و در آن عامل های زیربنایی،
عزت نفس و خوداثربخشی چندان دخالتی ندارند .همین مسأله در ارتباط بین همکاران نیز مسأله
ساز بوده و در نتیجه در روابط همکاران نه عامل های شخصیتی بلکه عامل های سلیقه ای در
شغل افراد تأثیر گذاشته است (پاداشی.)1388 ،
در تبیین این یافته شاید یکی از دالیل احتمالی رد رابطه و قدرت پیش بینی خود اثربخشی
بر سه مؤلفه رضایت شغلی(رضایت از سرپرست ،رضایت از ترفیعات و رضایت از همکاران)
را بتوان با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران توجیه کرد .از جمله اینکه همواره
افراد در هر سطح و جایگاهی باشند معموال از موقعیت ،جایگاه و اطرافیان خود ناراضی هستند
و همیشه این احساس را دارند که انتظارات و توقعاتشان آنگونه که باید برآورده نشده است .در
این زمینه می توان به رضایت از شغل نیز اشاره کرد که همواره تحقیقات نشان داده است که در
میان پاسخ دهندگان رضایت از شغل پایین است .بنابراین می توان گفت افراد علی رغم ویژگی
های مثبتی از جمله خوداثربخشی باال ،باز هم از شغل خود ناراضی هستند بنابراین نمی توان
گفت خوداثربخشی تاثیری بر رضایت شغلی ندارد بلکه این ویژگی شخصیتی ماست که همواره
ناراضی و پر توقع می باشیم.
از دالیل احتمالی فرهنگی -اجتماعی دیگر برای این رابطه را می توان اغراق و بزرگنمایی
پاسخ دهندگان در مورد خوداثربخشی دانست که با مشاهده محقق در هنگام جمع آوری داده ها
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که تطابق کامل و همسویی مطلق در نتایج تحقیق نباید زیاد قابل انتظار باشد .عالوه بر آن ابزار
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همخوان می باشد .در جامعه کارمندان در کشور ما معموال بیشتر افراد ،چه آنهایی که دارای
توانایی می باشند و چه افرادی که فاقد آن می باشند خود را با توانایی و خود کارآمدی باال
توصیف می کنند و شرایط سازمان از جمله حقوق و مزایا را علت مشکالت و نارضایتی خود
افرادی را که فاقد صالحیت و توانایی در کار و حرفه سازمانی خود در این سازمان می باشند،
در هنگام ارزیابی توانایی معموال خود را بسیار توانمند دانسته و در صورت بروز مشکل در
ارتباط با توانایی ،مسائل و علل بیرونی و موقعیتی را باعث کاهش انگیزه و بروز ندادن توانییشان
می دانند .حال با توجه به مطالب گفته شده و ناهمخوانی اثر خود اثربخشی بر رضایت شغلی
می توان دالیل فرهنگی و اجتماعی را علت این مشاهده دانست.
همچنین شاید بتوان بافت و نحوه چینش نیروی انسانی در بانک کشاورزی را به عنوان دلیلی
دیگر مطرح نمود .به این صورت که نیروهای شاغل در بانک کشاورزی یکدست نبوده و به دو
دسته نیروهای رسمی و قراردادی تقسیم می شوند که از نظر امکانات و امنیت شغلی دریک
سطح مساوی قرار ندارند .نیروهای رسمی عموما شامل افراد قدیمی با سن نسبتا باال و میانگین
سواد کاردانی و باتجربه که وضعیت شغلی مطلوب تری دارند و نیروهای قراردادی اما متشکل
از افراد جوان و جدید الورود به امداد با حداقل سواد کارشناسی اما با موقعیت شغلی نه چندان
مطلوب و ناامنی شغلی می باشند .که این افراد به دلیل جوان بودن و تحصیالت باال و  ...عموما
از خودکار اثربخشی باالتری برخوردارند اما به دلیل عدم امنیت شغلی  ،نارضایتی درآنها بیشتر
است .و از آنجائیکه نمونه این تحقیق متشکل از هر دو گروه بوده و امکان کنترل و مقایسه این
دو گروه به دلیل کوچک بودن حجم نمونه امکان پذیر نبوده  ،شاید بتوان نتیجه خوداثربخشی
باال  ،اما رضایت شغلی پایین را با این دلیل توجیه و تبیین نمود.
در مجموع در تحقیق حاضر بین رضایت شغلی با تاب آوری و خوداثربخشی رابطه ای
معناداری بدست آمده است .لذا این استدالل صورت می گیرد که تاب آوری و خوداثربخشی
می توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند .از محدودیت های عمده این پژوهش ،عدم کنترل
متغیرهای مداخله گر می باشد .همچنین تحقیق حاضر از نظر محدوده مکانی به شهرستان یاسوج
و از نظر زمانی به سال 1396محدود بوده است ،بنابراین تحقیقات جدید با آزمون های گروه
های سنی مختلف و مشاغل مختلف و هم چنین دقت در نحوه انتخاب نمونه و ابزارها پیشنهاد
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می دانند .با توجه به شاغل بودن محقق در بانک کشاورزی و مشاهدات مکرر ،گاهی می توان
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می گردد .علی رغم محدودیت های ذکر شده ،پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی این نکات
مورد توجه قرار گیرد .به پژوهشگران آینده توصیه می شود در تحقیقات آینده عواملی چون
انتظارات ،نگرش ها و ادراکات کارمندان را مورد توجه قرار دهند .به عالوه پژوهش مشاهبی در
نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.
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