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Abstract:The purpose of the current paper is to examine
Antecedents (self-efficacy, Emotional Stability and
organizational socialization) and consequences it (career
success) on career resilience. This is a descriptive-survey.
The target population included 17000 employees of 20
petrochemical companies in Mahshahr special economic
zone. In this study, to measure the variables, from self –
efficacy questionnaireChen, Gully, and Eden (2001),
Emotional Stability questionnaire Li Yan (2005),
Organizational Socialization questionnaire Taormina
(2004), Career resiliencequestionnaire Liu (2003) and
Career success questionnaire was used. To study
individual level hypotheses, was used the Structural
Equation Modeling and PLS software, and a linear
hierarchical model test was used to examine thecontextand
moderating effect the group level variables on individual
level variables (multilevel approach). In the individual
level, Self-efficacy and Emotional stability had a positive
effect on career resilience and also career resilience had a
positive effect on career success. In the organizational
level, organizational socialization had a positive effect on
career resilience which is at the individual level. The
mediating role of organizational socialization between
self-efficacy and career resilience and also between
emotional stability and career resilience were confirmed. It
was also found that organizational socialization plays a
moderating role between self-efficacy and career resilience
as well as emotional stability and career resilience. The
results of this study showed the importance of personality
factors and organizational factors to enhance the resiliency
of employees and subsequently their career success. It
means petrochemical companies should have strategies
and plans to help their employees enhance career resilience
through organizational socialization plans and personality
factors.
Keywords: Career resilience, Career success, Emotional
Stability, Organizational socialization, Self–efficacy
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 ثبات، هدف پژوهش حاضر بررسی پیشامدها (خودکارآمدی:چکیده
عاطفی و جامعهپذیری سازمانی) و پیامدهای (موفقیت شغلی) تابآوری
- روش تحقیق توصیفی.شغلی با یک رویکرد چندسطحی است
20  نفر از کارکنان17000  جامعه آماری این پژوهش.پیمایشی است
شرکت از شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهش هر
 نفر از کارکنان جامعه384  که با استفاده از فرمول کوکران تعداد،است
 در این پژوهش.آماری به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند
 گولی و،برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه خودکارآمدی چن
 پرسشنامه تاب،)2005(  پرسشنامه ثبات عاطفی لییان،)2001( ادن
 پرسشنامه جامعهپذیری سازمانی تائورمین ا،)2003( آوری شغلی لیو
) استفاده1986( ) و پرسشنامه موفقیت شغلی گاتیکار و الروود2004(
برای بررسی فرضیه های سطح فردی از مدل معادالت ساختاری.شده است
و نرم افزار پی ال اس و برای بررسی اثر زمینهای و تعدیلکنندگی
متغیرهای سطح گروهی بر متغیرهای سطح فردی (رویکرد چندسطحی) از
نتایج حاصل از تجزیه و.آزمون مدل خطی سلسله مراتبی استفاده شد
تحلیل داده های پژوهش نشان داد که در سطح فردی خودکارآمدی و
ثبات عاطفی تأثیر مثبت و معناداری بر تابآوری شغلی داشته و تابآوری
شغلی ضمن این که نقش میانجی میان ثبات عاطفی و موفقیت شغلی و
 خود نیز تأثیر مثبت و،خودکارآمدی و موفقیت شغلی را ایفا میکند
 در سطح سازمانی نیز تأثیر زمینه ای.معناداری بر موفقیت شغلی دارد
 همچنین مشخص شد.جامعهپذیری سازمانی بر تابآوری شغلی تأیید شد
- که جامعهپذیری سازمانی میان خودکارآمدی و تابآوری شغلی و هم
 این.چنین ثبات عاطفی و تابآوری شغلی نقش تعدیلی ایفا میکند
مطالعه نشان داد که ویژگیهای شخصیتی در کنار متغیرسازمانی جامعه
پذیری میتوانند باعث تقویت تابآوری افراد در شغل خود و در نتیجه
این بدان معنی است که شرکتهای.بهبود موفقیت شغلی افراد شوند
پتروشیمی باید از استراتژیها و برنامههایی برای کمک به کارکنان خود
در ارتقاء تابآوری شغلی از طریق برنامههای جامعهپذیری سازمانی و
. کمک بگیرند،عوامل شخصیتی
، جامعاهپاذیری ساازمانی، ثباات عااطفی،تااب آوری شاغلی:کلید واژهها
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مقدمه
امروز دنیای کار با پیچیدگی ها و تغییرات سریعی روبروست .تغییرات تکنولوژیکی ،مسطح -
سازی ساختارهای سازمانی ،ساختاردهی مجدد سازمانها و جهانیشدن ازجمله این پیچیدگیها
و تغییرات سریع و مداومی است که سازمانها در محیط درون و بیرون خود با آن
مواجهاند(اسویت و میکسینز .)2012 1،افزایش این پیچیدگیها و تغییرات در محیط درون و
بیرون سازمان ها منجر به پیچیده شدن مسیرهای شغلی افراد شده است ،بهگونهای که افراد در
این مسیرهای شغلی مبهم برای رسیدن بهموفقیت شغلی و برآورده کردن نیازها و انگیزههای
شغلی خود با چالشها و فشارهای روانی شدیدی مواجهاند (گریمن .)2007 2،ازاینرو ،برای
این که افراد بتوانند با مشکالت و مسائل مسیر شغلی خود در شرایط عدم اطمینان مقابله کنند.
تجهیز آنها به ظرفیت های فردی و روانی جدیدی که در موقعیتهای تنشزا و مشکلآفرین
کمککننده باشد ضروری بهنظر میرسد (بایمروس و هرنی .)20123،ظرفیتهای فردی و روانی
که فرد به کمک آن ها بتواند در شرایط دشوار مقاومت نماید و دچار آسیبدیدگی نگردد و حتی
4
در تجربه چنین شرایط مشکل آفرین و بحرانی خود را ازلحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد (لیو،
 .)2003ظرفیتی که اخیراً در این خصوص موردتوجه قرار گرفته است ،تابآوری شغلی5است.
تابآوری شغلی یکی از مهمترین متغیرها جهت توسعه حاالت روانشناختی مثبت است که باعث
میشود افراد در هنگام بروز بحرانها و مشکالت در محیط کار بهسرعت تعادل خود را بازیابند و
با هدایت و رهبری خود بتوانند به سطح تعادلی و حتی باالتر از سطح پیشین دست یابند
(لیونس ،شوایتزر و ان جی .)2015 6،تابآوری شغلی برگرفته از نظریه انگیزش مسیر شغلی
الندن )1983( 7است .الندن ( )1983تابآوری شغلی را توانایی فرد برای انطباق با تغییرات
محیط کار حتی اگر محیط مخرب و دلسردکننده باشد ،تعریف میکند .از نظر وی تابآوری
شغلی به افراد این توانایی را می دهد که بر موانع شغلی نظیر از دست دادن شغل ،استرس شغلی،
جابجایی شغلی و عملکرد ضعیف غلبه کنند.
همچنین تابآوری شغلی در افراد این توانایی را ایجاد میکند که با محیط کار خود منطبق
شوند ،شغل خود و تغییرات سازمانی را بپذیرند و بتوانند با افراد جدید و مختلف کار کنند (وان
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ورنو فوری .)2000 1،تابآوری باعث میشود که افراد درشرایط دشوار و باوجود عوامل خطر از
ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشدزندگی فردی خود استفاده کنند و از این
چالشها و آزمونها بهعنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سربلند بیرون
آیند (کاردان ،مومنی ،نوری پورلیاولی ،مهدیان و علیخانی .)1395 ،ازاینرو ،با توجه به اهمیت
موضوع تاب آوری شغلی در محیط کار ،شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر آن بهعنوان یک ظرفیت
روانشناختی ضروری بهنظر می رسد؛ اما تابآوری شغلی برای رسیدن به نتایج بهتر در شغل
کمتر بهعنوان یک شایستگی مهم مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات کمی به بررسی آن
پرداختهاند (تائورمینا و وی .) 2014 2،تحقیقات قبلی در زمینه عوامل مؤثر بر تابآوری شغلی
عمدتاً مبتنی بر رویکرد یک سطحی (عوامل سطح فردی یا عوامل سطح سازمانی) بودهاند.
ازاینرو یافتههای حاصل از تحلیل های یک سطحی ممکن است رویکرد جامعی برای انعکاس
واقعیت های سازمانی ارائه ندهد؛ زیرا در رویکردهای یک سطحی اثر عوامل سازمانی (بهعنوان
عوامل زمینهای) بر متغیرهای سطح فردی نادیده گرفته میشود .در تحلیل چند سطحی فرض بر
این است که فرد با زمینههای اجتماعی که به آنها تعلق دارد در تعامل است و افراد تحتتأثیر
محیط اجتماعی هستند که در آنها عضویت دارند .در این رویکرد سازمان بهعنوان یک زمینه
درنظر گرفته می شود و اعتقاد بر این است که زمینه سازمانی بر اعمال و گرایشهای افرادی که
به آن تعلق دارند تأثیر میگذارد (توراکو .)2005 3،ازاینرو ،پژوهش حاضر برای پر کردن شکاف
تحقیقات قبلی ،با یک رویکرد چندسطحی به بررسی عوامل مؤثر بر تابآوری شغلی در محیط
کار میپردازد.
از سوی دیگر ،همانطور که قبالً مطرح شد تابآوری شغلی برگرفته از نظریه انگیزش مسیر
شغلی الندن ( )1983است .با توجه به این نظریه ،الندن ( )1983معتقد است تابآوری شغلی
میتواند تابع ویژگیهای فردی و عوامل موقعیتی باشد .ویژگیهای فردی بیانگر عالئق و
شخصیت فرد و عوامل موقعیتی بیانگر ابعادی از محیط کار نظیر سیاستهای نیروی انسانی،
سبک مدیریت و طراحی شغل و غیره است (الندن .)1997 ،برخی از محققان معتقدند ثبات
عاطفی 4و خودکارآمدی 5دو ویژگی فردی بسیار مهم مؤثر بر تابآوری شغلی هستند (آرورا و
رانجنکار.)2014 6،
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لذا در این پژوهش ،تأثیر ثبات عاطفی و خودکارآمدی بهعنوان متغیرهای سطح فردی بر
تابآوری شغلی مورد بررسی قرار میگیرد .خودکارآمدی بهعنوان تصور یک فرد از توانایی انگیزه
دادن به خود برای استفاده از منابع شناختی و انجام اعمال الزم برای کنترل زندگی خودش
شناخته میشود که نشان داده شده با موفقیت شغلی 1رابطه مثبتی دارد (هال .)2003 2،افزون
بر آن ،خودکارآمدی بهعنوان یک باور در مورد توانایی برای داشتن تجارب شغلی موفق مانند
انتخاب یک شغل ،خوب انجام دادن و پافشاری و مداومت در آن شغل تعریف شده است
(رستمی ،خوشکنش ،آقازیارتی و ملک شیخی .)1396 ،باندورا ( )1997به این نتیجه دست
یافت که خودکارآمدی با افزایش اطمینان در فرد بر تابآوری فرد در مقابل سختیها تأثیر دارد
(شولن.)2014 3،
لوتانس ( )2006استدالل کرده است که خودکارآمدی یک پیشنیاز حیاتی برای تابآوری
است .بدینگونه که افراد هرچه بیشتر در انجام وظایفشان مطمئنتر عمل کنند دارای تابآوری
بیشتری در مقابل رخدادهای منفی هستند (گری من .)2007 ،همچنین هامیل4در سال 2003
نشان داده است که خودکارآمدی رابطه مثبتی با تابآوری دارد .الندن ( )1983خودکارآمدی را
بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تاب آوری شغلی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که رابطه
مثبت و معناداری بین خودکارآمدی و تابآوری شغلی وجود دارد (مک کری و کوستا.)2012 5،
لیونس و همکاران ( )2015در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین
خودکارآمدی و تابآوری شغلی وجود دارد و افرادی که دارا ی خودکارآمدی باالتری هستند،
تابآوری شغلی بیشتری از خود نشان میدهند.
بهعالوه ،ثبات عاطفی یکی از عوامل در پنجعامل بزرگ شخصیتی بهحساب میآید که تأثیر
6
بهسزایی در رفتارهای عاطفی فرد در محیط کار دارد (اندرسون ،کراوس ،گالینسکیوکتلنر،
 .)2012ثبات عاطفی بهعنوان یک پیشبینیکننده معنیدار عملکرد شغلی شناخته میشود و
هم چنین نقش کلیدی در تعامالت اجتماعی در محیط کار دارد (رابینسون ،رین ،رابرتسون،
استینودی .)2015 7،افراد با ثبات عاطفی پایین بهعنوان افراد عصبی و افسرده شناخته میشوند.
این افراد گرایش به رفتارهای خشونتآمیز دارند بهدلیل اینکه نمیتوانند رفتارهای خود را
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تنظیم کنند (کریگ ،آلن ،رید ،ریمنسنایدر و آرمسترانگ .)2013 1،تحقیقات قبلی که توسط
فورنام ،کرامپ و والن ( ) 1997انجام شده نشان میدهد ،رابطه منفی قویی میان ثبات عاطفی
پایین و تاب آوری وجود دارد .از طرف دیگر افراد دارای ثبات عاطفی باال دارای آرامش بیشتر و
نگرانی کمتری هستند (کوئتزی ،موگال و پتجیتر .)2015 2،افراد دارای ثبات عاطفی باال بهطور
اثربخشتری با شرایط جدید مواجه میشوند و بیشتر قادر به کنترل آن هستند و در شرایط
غیرمطمئن صبر بیشتری دارند (استورم و روتمان .)2003 3،ونوینن ،کله ،کوئندریس) 2012( 4
در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ارتباط قویی بین تابآوری و پنج عامل بزرگ شخصیتی
وجود دارد .یکی از این عوامل عصبی بودن (ثبات عاطفی پایین) است که رابطه منفی قویی با
تابآوری دارد .آرورا و رانجنکار ( ) 2014نشان دادند افراد دارای ثبات عاطفی باال که دارای
خودکنترلی ،تنظیم احساسات و آرامش بیشتری هستند ،تابآوری شغلی باالتری دارند .از طرف
دیگر افرادی که ثبات عاطفی پایینتری دارند نمره پایینی در تابآوری شغلی میگیرند .لیونس و
همکاران ( )2015نشان داد که ثبات عاطفی رابطه مثبت و معنیداری با تابآوری شغلی دارد و
افراد با ثبات عاطفی باال دارای تابآوری شغلی باالتری نیز هستند.
از سوی دیگر ،محققان مختلف به بررسی تأثیر عوامل موقعیتی مختلف بار تاابآوری شاغلی
پرداختهاند ،ولی یکی از عوامل موقعیتی که تاکنون تأثیر آن بر تابآوری شغلی کمتار موردتوجاه
قرار گرفته است ،جامعهپذیری ساازمانی5اسات.از ایانرو ،در ایان پاژوهش تاأثیر جامعاهپاذیری
سازمانی ،بهعنوان یک متغیر سطح سازمانی ،بر متغیرهای سطح فردی مورد بررسیقرار مایگیارد.
علیرغم بررسی اثرات متغیرها در سطح فاردی و در ساطح گروهای ،متغیرهاای ساطح گروهای
ممکن است بر متغیرهای سطح فردی در قالب ساختار چندسطحی تأثیرگذار باشاند (رادنباوش و
بریک .)2002 6،در رویکرد چندساطحی هام مایتاوان اثار زمیناهای و هام اثار تعادیلکننادگی
متغیرهای سطح گروهی بر متغیرهای سطح فردی را بررسی نمود .در تحلیل زمیناهای فارض بار
این است که فرد با زمینههای اجتماعی که به آنها تعلق دارد در تعامل است و افراد تحاتتاأثیر
گروههای اجتماعی هستند که در آنها عضویت دارند .در این رویکرد گروه بهعناوان یاک زمیناه
درنظر گرفته میشود و اعتقاد بر این است که زمینه گروهی بر اعمال وگرایشات افرادی که به آن
تعلق دارند تأثیر میگذارد .در این پژوهش جامعهپاذیری ساازمانی (باهعناوان متغیرهاای ساطح
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گروهی) میتوانند بر تابآوری شغلی (بهعنوان متغیرهای سطح فردی) اثر زمینهای داشته باشد.
از سوی دیگر ،در تحلیلهای چندسطحی میتوان اثر تعدیلکننادگی متغیرهاای ساطح گروهای
(جامعهپذیری سازمانی) بر روابط بین متغیرهای سطح فردی (خودکارآمادی و ثباات عااطفی باا
تابآوری شغلی) را بررسی نمود .از دیدگاه سانگ )2015(1جامعهپذیری فرآیند یاادگیری داناش،
مهارت ،رفتارهاا و ارزشهاایی اسات کاه فارد بارای ماؤثر باودن در ساازمان آنهاا را فارا مای
گیرد.تائورمینا و وی ( ) 2014به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت و معناداری میاان تااب-
آوری و جامعهپذیری سازمانی وجود دارد و یک جامعهپذیری سازمانی خوب باعث افازایش تااب-
آوری پرستاران شده است .یک فرد تابآور بهعنوان یک فرد اجتماعی شایسته رفتار میکناد کاه
بهصورت بهینه نیاز به محبت ،احترام و زندگی کاری اجتماعی خود را ارضا میکناد و ایان باعاث
می شود فرد شرایط را بهتر کنترل کند ،سازنده باشد و به اهداف خود در زندگی کااری اجتمااعی
دست یابد .تائورمینا و وی ( )2014در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که چهار جنبه جامعاه
پذیری سازمانی یعنی آموزش ،درک ،حمایت همکار و چشمانداز آیناده باا جنباههاای تاابآوری
ارتباط معناداری دارند.آموزش پیشبینیکننده عزم و تحمل ،فهم (درک) پیشبینایکنناده قاوی
تحمل ،و حمایت همکار پیشبینیکننده معنیدار سازگاری و بهبود یافتن است .ابوتیناه)2011(2
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که آموزش و حمایت (از عوامل جامعهپذیری سازمانی)
بر تابآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد .براین اساس ،این پژوهش با یاک رویکارد چندساطحی
باه دنباال بررسای تاأثیر ثباات عااطفی و خودکارآمادی (باهعناوان متغیرهاای ساطح فااردی) و
جامعهپذیری سازمانی (بهعنوان یک متغیر سطح سازمانی) بر تابآوری شغلی است.
جامعهپذیری
سازمانی
سطح

موفقیت

تابآوری

شغلی

شغلی

خودکار

سازما
نسطح

آمدی

فرد

ثبات

شکل  .1مدل مفهومی پژوهشعاطفی
.1Song
. Abu-tineh
2
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روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی
است .با توجه به چندسطحی بودن این پژوهش جامعه آماری آن در دو سطح سازمان و فرد مورد
بررسی قرار میگیرد .در سطح سازمان ،تعداد  20شرکت پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه
اقتصادی ماهشهر با روش سرشماری انتخاب شدند .در سطح فردی نیز جامعه آماری پژوهش
کارکنان شرکتهای مذکور هستند .با توجه به اینکه تعداد کارکنان این شرکتها  17000نفر
بودند.طبق فرمول کوکران تعداد  384نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد .الف)
پرسشنامه خودکارآمدی (چن 1،گولی 2و ادن :)20013،این پرسشنامه به بررسی خودکارآمدی
کارکنان در قالب  8آیتم میپردازد .آیتمهای این پرسشنامه شامل این موارد است :توانایی
رسیدن به اهداف ،اطمینان بهخود ،دستیابی به نتایج مهم ،توانایی موفق شدن ،غلبه بر مشکالت،
توانا یی انجام چندین وظیفه ،مقایسه شدن ،انجام کارهای سخت .این پرسشنامه بر اساس طیف 5
گزینه ای لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از ( 1کامالً
مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) است .حداقل نمره در این پرسشنامه  8و حداکثر آن  40است،
هرچه نمره آزمون به  40نزدیکتر باشد نشانه وجود خودکارآمدی مناسب و مطلوب در کارکنان
است.
ب) پرسشنامه ثبات عاطفی لی یان :)2005(4این پرسشنامه برای بررسی ثبات عاطفی در قالب
 18آیتم و دو مؤلفه آستانه ثبات عاطفی شامل  11آیتم و بازیابی احساسات شامل  7آیتم می -
پردازد .نمونههایی از گویههای این پرسشنامه به این شرح است )1 :من بهراحتی عصبانی می -
شوم )2 .احساسات و عواطف من بهراحتی آسیب میبیند )3 .وقتی درگیر احساسات منفی می-
شوم به آسانی بهبود مییابم .این پرسشنامه براساس طیف  5گزینه ای لیکرت (از کامالً مخالفم تا
کامالً موافقم) تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) است.
حداقل نمره در این پرسشنامه  18و حداکثر آن  90است ،هرچه نمره آزمون به  90نزدیکتر
باشد نشانه وجود ثبات عاطفی مناسب و مطلوب در کارکنان است.
ج) پرسشنامه جامعهپذیری سازمانی تائورمینا ( :)2004این پرسشنامه به بررسی جامعهپذیری
سازمانی در قالب  20آیتم و  4مؤلفه آموزش (شامل  5آیتم)،ادراک (شامل  5آیتم) ،حمایت
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همکار (شامل  5آیتم) و چشمانداز آینده (شامل  5آیتم) میپردازد .این پرسشنامه براساس طیف
 5گزینه ای لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از 1
(کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) است .حداقل نمره در این پرسشنامه  20و حداکثر آن 100
است ،هرچه نمره آزمون به  100نزدیکتر باشد نشانه وجود جامعهپذیری سازمانی مناسب و
مطلوب در سازمان است.
د) پرسشنامه تابآوری شغلی لیو :)2003( 1این پرسشنامه به بررسی تابآوری شغلی در قالب
 28آیتم میپردازد .برخی از آیتمهای این پرسشنامه عبارتاند از :تمایل بهتغییر ،ریسکپذیری،
شبکهسازی ،اعتمادبهنفس ،موفقیت ،خودآگاهی ،آگاهی از رویهها و تقاضاها در محیط کار،
تنظیمپذیری ،استقالل و یادگیری فعال .این پرسشنامه براساس طیف  5گزینهای لیکرت (از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً
موافقم) است .حداقل نمره در این پرسشنامه  28و حداکثر آن  140است ،هرچه نمره آزمون به
 140نزدیکتر باشد نشانه باال بودن تابآوری شغلی در کارکنان است.
ه) پرسشنامه موفقیت شغلی گاتیکار2و الروود :)1986(3این پرسشنامه به بررسی موفقیت شغلی
در قالب  23آیتم و  5مؤلفه موفقیت مسیر شغلی (شامل  8آیتم) ،موفقیت بین فردی (شامل 4
آیتم) ،موفقیت مالی (شامل  3آیتم) ،موفقیت ساختاری (شامل  4آیتم) و موفقیت زندگی (شامل
 4آیتم) میپردازد .این پرسشنامه براساس طیف  5گزینهای لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم) تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) است .حداقل
نمره در این پرسشنامه  23و حداکثر آن  115است ،هرچه نمره آزمون به  115نزدیکتر باشد
نشانه باال بودن موفقیت شغلی در کارکنان است.
روایی پرسشنامه های این پژوهش به سه طریق روایی صوری ،روایی همگرا و روایی واگرا مورد
بررسی قرار گرفت .برای سنجش روایی صوری در این پژوهش ازنظر متخصصان استفاده شد.
برای محاسبه روایی همگرا و واگرا باید مقادیر میانگین واریانس استخراجی) (AVEو میانگین
مجذور واریانس مشترک ) (ASVرا محاسبه کنیم .برای روایی همگرا باید  AVEبزرگتر از 0/5
باشد و برای روایی واگرا باید  AVEبزرگتر از  ASVباشد (رحیمی .)1395 ،که با توجه به جدول
( )1مقدار AVEهریک از متغیرها بزرگتر از  0/5و مقدار  AVEبزرگتر از  ASVاست که می -
توان گفت ،ابزارهای اندازهگیری دارای روایی سازهای هستند .پایایی ابزارهای اندازهگیری در این
پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جدول 1
1
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2
. Gattikar
3
. Larwood
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از آنجا که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مربوط به متغیرها از  0/7بیشتر است ،میتوان
گفت که تمامی متغیرها پایا هستند.
جدول .1روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب
متغیرها

منبع گویهها

آلفای کرونباخ

خودکارآمدی

چن،گولی و ادن ()2001

0/88

CR
0/91

AVE
0/54

ASV
0/41

ثبات عاطفی

لییان ()2005

0/77

/80

0/57

0/13

تابآوری شغلی

لیو ()2003

0/96

0/96

0/59

0/50

موفقیت شغلی

گاتیکار و الروود ()1986

0/84

0/84

0/62

0/11

جامعهپذیری سازمانی

تائورمینا ()2004

0/80

0/80

0/71

0/19

یافتهها
اطالعات گردآوری شده از نموناه ماورد مطالعاه بیاانگر آن اسات کاه حادود  32/6درصاد از
پاسخگویان زن و  67/4درصد مرد بودهاند؛ که نشان میدهد بیشتر فراوانی پاسخگویان مربوط باه
مردان است .از طرفی حدود  35/9درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم 49 ،درصد لیساانس،
 10/9درصد فوقلیسانس و  4/2درصد دارای مدرک دکترا بودهاند .به این معنی که حادود نیمای
از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس هساتند .از لحااظ ساابقه خادمت نیزبیشترپاساخ-
گویاندارایسابقهکاربین 11تا  20سال (44/7درصد) و بعاد از آن باه ترتیاب  1تاا 10ساال (34/8
درصد) و  21سال به باال ( 20/5درصد) بودند؛ و ازنظر سن بیشتر پاسخدهندگان داری سان باین
 31تا  42/2( 40درصد) و بعد از آن به ترتیب کمتر از  31سال ( 25/8درصد)  41 ،تاا  50ساال
(22/7درصد) و بیشتر از  51سال ( 9/3درصد) بودند.
در ادامه ،با استفاده از آزمون  tتکنمونهای باه بررسای وضاعیت موجاود متغیرهاا در نموناه
آماری پرداخته شد  .با توجه به نتایج ارائه شده و مقادیر آماره تی در ساطح اطمیناان  95درصاد
برای تمامی متغیرها فرض  H0رد میشود .با توجه به اینکه هم حد پایین و هم حد بااال مثبات
هستند .پس می توان نتیجه گرفت میانگین امتیاز تمام متغیرها از مقدار مالک (عدد  3با توجه به
طیف لیکرت) بااالتر هساتند ،بناابراین وضاعیت تماام متغیرهاا در جامعاه از وضاعیت مطلاوبی
برخوردار است.
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جدول .2نتایج آزمون تی تک نمونهای
متغیر

آماره تی

سطح معناداری

میانگین

انحراف معیار

حد پایین

حد باال

خودکارآمدی

29/32

0/000

3/99

0/66

0/92

1/06

ثبات عاطفی
تابآوری شغلی

26/72
56/07

00/00
0/000

3/86
4/09

0/63
0/38

0/80
1/05

0/92
1/13

موفقیت شغلی

35/28

0/000

4/04

0/58

0/99

1/10

جامعهپذیری سازمانی

70/48

0/000

4/22

0/33

1/25

1/18

همچنین ،براساس آزمون میانگین دو جامعه باه بررسای وضاعیت متغیرهاای تحقیاق در دو
گروه زنان و مردان پرداخته شد که نتایج نشان داد خودکارآمدی و تابآوری شغلی در بین مردان
در شرایط مطلوب تری نسبت به زناان قارار دارد و ادراک کارکناان نسابت باه متغیرهاای ثباات
عاطفی ،جامعهپذیری سازمانی و موفقیت شغلی بین زنان ومردان تفاوت معناداری نداشات .هام-
چنین ،بر اساس آزمون میانگین چند جامعه(آنوا) وضعیت متغیرهای تحقیق در گروهای تحصیلی
مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد خودکارآمادی کارکناان باا مادرک تحصایلی
دیپلم میانگین بیشتری از خودکارآمدی کارکنان با مادارک تحصایلی لیساانس ،فاوقلیساانس و
دکتری دارد ودر نهایت وضعیت متغیرها بین افراد با سوابق کاری مختلف بررسی شاد کاه نتاایج
نشان داد وضعیت متغیرها در این گروهها یکسان است.
جدول  3نیز روابط همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
 3عدد معناداری آزمون همبستگی متغیرها از سطح معناداری 0/05کوچکتار اسات ،هامچناین
بین تمام متغیرهای تحقیق بهصورت دو به دو همبستگی معنادار وجود دارد.
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جدول  .3روابط همبستگی میان متغیرهای پژوهش
خودکارآمدی

خودکارآمدی

ثبات عاطفی

تابآوری شغلی

موفقیت شغلی

جامعهپذیری سازمانی

1

ثبات عاطفی
sig

0/45
0/000

تابآوری شغلی
sig

0/71
0/000

موفقیت شغلی
sig

0/42
0/000

جامعهپذیری سازمانی
sig

0/33
0/000

1
0/62
/000

1

0
0/77
/000
0
0/16
/000
0

0/60
0/000
0/36
0/000

1

0/28
0/000

1

الف) آزمون مدلسازی معادالت ساختاری
در این پژوهش برای بررسی فرضیههای سطح فردی از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار پی
ال اس استفا ده شد .اماا قبال از اساتناد باه مادل تحقیاق (در حالات ضارایب مسایر و ضارایب
معناداری) بهمنظور تأیید یا رد فرضیات ،باید از برازش مدلهای استخراج شده اطمینان حاصال
نمود .بر این اساس ،در تحلیلهای  PLSبرای ارزیابی برازش مدل اندازهگیری از شاخص اشتراک
و برای ارزیابی برازش مدل ساختاری از شاخص افزونگی استفاده میشود .مثبت بودن مقادیر ایان
شاخصها بهترتیب نشاندهنده کیفیت مطلوب مدل اندازهگیری و کیفیت مطلوب مدل ساختاری
است .برای ارزیابی برازش کل مدل نیز از شاخص نیکویی برازش ( )GOFاستفاده شد .مقدار ایان
شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار 0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب بهعناوان مقاادیر ضاعیف،
متوسط و قوی برای این شاخص معرفی شده است .با توجه باه مثبات باودن شااخص اشاتراک و
شاخص افزونگی و حصول مقدار  0/55برای  ،GOFمی توان نتیجه گرفت که مادل انادازهگیاری،
مدل ساختاری و کل مدل از برازش بسیار مطلوبی برخوردارند.
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل پژوهش
ضریب

متغیرها

شاخص اعتبار افزونگی
CV- Red

شاخص اعتبار اشتراک
CV- Com

تعیین

خودکارآمدی

-

0/46

-

ثبات عاطفی

-

0/19

-

تابآوری شغلی

0/19

0/50

0/44

موفقیت شغلی

0/25

0/17

0/35

جامعهپذیری
سازمانی

-

0/15

-

GOF

0/55

بعد از حصول اطمینان از مناسب بودن برازش مدل ،فرضیات تحقیق در ساطح فاردی ماورد
بررسی قرار گرفت .بارای آزماون معنااداری فرضایههاا از دو شااخص ضارایب مسایر و ضارایب
معناداری ( ) tاستفاده شد .نتایج ضرایب معناداری بین متغیرهای سطح فردی در نمودار  2نشاان
داده شده است .اگر ضرایب معناداری ( )tبین متغیرها بیشتر از  1/96باشد ،فرضایه تأییاد و اگار
ضرایب معناداری بین متغیرها کمتر از  1/96باشد ،فرضیه رد میشود.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری

نتایج بررسی فرضیات بهطور خالصه در  4مشاهده میشود ،خودکارآمدی بر تابآوری شاغلی باا
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مقدار آماره  tبرابر  2/70تأثیر مثبت و معناداری را نشان میدهد (تأیید فرضیه  .)1بهعالوه ،تأثیر
ثبات عاطفی بر تابآوری شغلی با مقدار  2/74معنادار و مثبت اسات .مقادار ضاریب مسایر نیاز
 0/46بهدست آمده است؛ به این معنا که اگر ثبات عاطفی یک واحد افازایش یاباد ،میازان تااب-
آوری شغلی  0/46واحد افزایش مییابد (تأیید فرضیه .)2هامچناین تاأثیر تاابآوری شاغلی بار
موفقیت شغلی با مقدار  5/17معنادار و مثبت است (تأیید فرضیه.)3
جدول .4نتایج آزمون مدل ساختاری در سطح فردی

فرضیههای پژوهش

ضریب مستقیم آماره  tوضعیت فرضیه

خودکارآمدی -تابآوری شغلی

0/29

2/70

تأیید

ثبات عاطفی -تابآوری شغلی

0/46

2/74

تأیید

تابآوری شغلی -موفقیت شغلی

0/59

5/17

تأیید

ب) آزمون مدل خطی سلسله مراتبی
در ادامه برای بررسی اثر زمینهای و تعدیلکنندگی متغیرهاای ساطح گروهای بار متغیرهاای
سطح فردی (رویکرد چند ساطحی) از آزماون مادل خطای سلساله مراتبای اساتفاده شاد .باه-
منظورآزمون فرضیات چندسطحی با آزمون مدل خطی سلسله مراتبی بعد از تجمیع دادهها بایاد
سه مرحله را به شرح ذیل طی نمود:
مدل صرفاً با اعداد ثابت :برای آزمون معناداری واریانس بینگروهی یک مدل صرفاً باا اعاداد
ثابت بدون درنظر گرفتن متغیرهای پیشبین درنظر گرفته شاد .درایان مرحلاه هادف شناساایی
درصدی از واریانس متغیر وابسته سطح فردی (تابآوری شاغلی) اسات کاه توساط تفااوت باین
کارکنان تبیین میگردد .نتایج این مدل نشان داد که واریانس بینگروهی صفر نیست یعنی تاب-
آوری شغلی کارکنان هر شرکت متفاوت است.
مدل اعداد ثابت بهعنوان پیامد :در این پژوهش ،جامعهپذیری سازمانی باهعناوان متغیرهاای
سطح باالتر درنظر گرفته شدند .پاارامتر بارای آزماون اثارات زمیناهای متغیرهاای ساطح گاروه
برمتغیرهای سطح فرد استفاده شد .براساس جدول 5با توجه به بزرگتر بودن عدد معنااداری )(t
از عدد  ،1/96اثر زمینهای جامعهپذیری سازمانی بر تابآوری شغلی بهعنوان متغیر سطح فاردی
تأیید میگردد .بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود.
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جدول  .5نتایج تحلیل چندسطحی
 .1اثرات زمینهای

ضریب

انحراف معیارSE

t

جامعهپذیری سازمانی – تابآوری شغلی

0/31

0/06

5/21

 .2اثرات تعدیلکننده

ضریب

انحراف معیارSE

t

جامعهپذیری سازمانی (خودکارآمدی – تابآوری شغلی)

0/37

0/08

4/72

جامعهپذیری سازمانی (ثبات عاطفی -تابآوری شغلی)

0/22

0/08

2/74

مدل شیبها بهعنوان پیامد :خروجی این مدل تبیینکنناده اثارات تعادیلکنناده متغیرهاای
سطح باال بر ارتباط بین متغیرهای پیش بین سطح پایین با متغیرهای وابسته سطح پاایین اسات.
فرضیه پنجم و ششم بیان می کنند کاه جامعاهپاذیری ساازمانی ،تاأثیر خودکارآمادی و ثباات
عاطفی بر تابآوری شغلی را تعدیل میکند .نتایج جدول 5نشان میدهد که تأثیر جامعاهپاذیری
سازمانی بر رابطه بین خودکارآمدی و تابآوری شغلی معنادار است .تأثیر جامعهپذیری ساازمانی
بر رابطه بین ثبات عاطفی و تابآوری شغلی نیز معنادار است .به عبارت دیگر ،اثر تعدیلکنندگی
بین سطحی جامعهپذیری سازمانی بر روابط بین خودکارآمدی و ثبات عاطفی با تابآوری شاغلی
تأیید شد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر تابآوری شغلی را در میان کارکناان شارکتهاای پتروشایمی
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با رویکرد چندسطحی مورد بررسی قرار داده است .عالوه
بر بررسی تأثیر ثبات عاطفی و خودکارآمدی بر تابآوری شغلی در سطح فاردی ،نقاش تعادیل-
کنندگی و مستقیم جامعهپذیری سازمانی بهعنوان متغیار ساطح ساازمانی بار متغیرهاای ساطح
فردی نیز بررسی شده است .در تحلیلهای چندسطحی ،متغیر ساطح گروهای باهطاور همزماان
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در سطح فردی تأثیر میگذارد .بر این اساس ،این پاژوهش
برای پر کردن شکاف تحقیقات قبلی ،یک رویکرد چندسطحی را بارای بررسای عوامال ماؤثر بار
تابآوری شغلی مورد مطالعه قرار داده است.
یافتههای سطح فردی نشان میدهند که خودکارآمدی بار تاابآوری شاغلی تاأثیر مثبات و
معناداری دارد .این فرضیه با نتایج جلیلی و حساینچااری ( ،)1389کرمای ،مارادی و حاتمیاان
( ،)1396کاااردان و همکاااران ( ،)1395هامیاال ( ،)2003الناادن ( )1983و لیااونس و همکاااران
( )2015همسااو اساات .نتااایج تحلیاالهااای جلیلاای و حسااینچاااری ( )1389نشااان داد کااه
خودکارآمدی پیشبینیکننده مثبت و معنیدار تابآوری است .بهعالوه ،یافتههاای تحقیقای کاه
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کرمی و همکاران ( )1396انجام دادند نیز نشاان داد کاه باین تاابآوری و خودکارآمادی رابطاه
مثبت وجود دارد .همچنین ،هامیلادر ساال ( )2003نشاان داده اسات کاه خودکارآمادی رابطاه
مثبتی با تابآوری دارد .الندن ( )1983در تحقیقای باا عناوان "باه ساوی یاک نظریاه انگیازش
شغلی" به بررسی عوامل مختلفی ازجملاه تاابآوری شاغلی و خودکارآمادی پرداخات و در ایان
پژوهش و پژوهش های بعدی خود در سالهای  1993و  1997خودکارآمدی را بهعناوان یکای از
عوامل اثرگذار بر تاب آوری شغلی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبات و معنااداری
باین خودکارآماادی و تااابآوری شااغلی وجاود دارد .هاامچنااین لیااونس و همکاااران ( )2015در
پژوهشی با عنوان "تابآوری در شغل مدرن" به این نتیجه رسید کاه رابطاه مثبات و معنااداری
بین خودکارآمدی و تابآوری شغلی وجود دارد و افرادی که دارای خودکارآمدی باالتری هساتند
تاب آوری شغلی بیشتری از خود نشان میدهند .هرچاه فارد در ساطح بااالتری از خودکارآمادی
باشد ،تاب آوری شغلی باالتری نیز خواهد داشت .این نتیجه نشان میدهد که هر فرد برای اینکاه
بتواند در شغل خود تابآوری بیش تری داشته باشد ،باید ویژگای شخصایتی خودکارآمادی را در
خود تقویت کند .همچنین شرکتهای پتروشیمی میتوانناد باا فاراهم کاردن شارایط ،برگازاری
سمینارها و دوره های آموزشی به کارکنان خود کماک کنناد کاه خودکارآمادی خاود را در ایان
محیط کاری افزایش داده و در نتیجه در شغل خود تابآورتر باشند.
بهعالوه شرکتهای پتروشایمی افارادی را بایاد انتخااب کنناد کاه دارای ساطوح بااالیی از
خودکارآمدی باشند زیرا این افراد انگیزههای الزم در رفتارشان برای انجام کار وجود دارد که ایان
امرنیز باید در طی استخدام و ترفیع نیروی کار انجام گیرد.
یافتههای سطح فردی نشان میدهند که ثبات عااطفی بار تاابآوری شاغلی تاأثیر مثبات و
معناداری دارد .این فرضیه با نتایج شفیعزاده ( ،)1391اندرسون و همکاران ( ،)2012رابینساون و
همکاران ( ،)2015فورناام و همکااران ( ،)1997ون ویانن و همکااران ( )2012آرورا و رانجنکاار
( )2014و لیونس و همکاران ( )2015همسو است .شفیعزاده ( )1391در تحقیقی کاه باا هادف
تعیین رابطه تابآوری با پنجعامل بزرگشخصیت انجام داد به این نتیجه رسید که باین تاابآوری
و روانرنجورخویی (نقطه مقابل ثبات عاطفی) ،ساختاری کاه دربرگیرناده هیجاانهاای منفای و
ضعف در سازگاری استرابطه منفی قوی وجود دارد.
اندرسون و همکاران ( )2012نیز بیان کردند که ثبات عااطفی یکای از عوامال در پانجعامال
بزرگ شخصیتی بهحساب می آید که تأثیر بسزایی در رفتارهای عاطفی فرد در محایط کاار دارد.
رابینسون و همکاران ( )2015معتقدند که ثبات عاطفی بهعنوان یک پیشبینایکنناده معنایدار
عملکرد شغلی شناخته میشود و همچنین نقش کلیادی در تعاامالت اجتمااعی در محایط کاار
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دارد .بهعالوه ،تحقیقات قبلی که توسط فورنام و همکاران ( )1997انجاام شاده ،نشاان مایدهاد
رابطه منفی قویی میان ثبات عاطفی پایین و تاابآوری وجاود دارد .وناوینن و همکااران ()2012
نیز درتحقیقی به این نتیجه رسیدند که ارتباط قویی بین تابآوری و پنجعامل بازرگ شخصایتی
وجود دارد .یکی از این عوامل عصبی بودن (ثبات عاطفی پایین) است که رابطاه منفای قاویی باا
تابآوری دارد .همچنین،آرورا و رانجنکار ( )2014در تحقیقی که باا هادف تبیاین ارتبااط میاان
ثبات عاطفی ،مربیگری روانی و تابآوری شغلی انجام دادند 234 ،نفر از مدیران در شمال هناد را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان می داد که ارتبااط مساتقیمی میاان ثباات عااطفی و
تاب آوری شغلی وجود دارد .بنابراین هرچه فرد در سطح باالتری از ثبات عاطفی باشاد ،تاابآوری
شغلی باالتری نیز خواهد داشت .این نتیجه نشان می دهد که هر فرد برای اینکه بتواند در شاغل
خود تابآوری بیش تری داشته باشد ،باید ویژگی شخصیتی ثبات عاطفی را در خود تقویت کناد.
همچنین شرکت های پتروشیمی می توانند با فراهم کردن شرایط برگزاری سامینارها و دورههاای
آموزشی و همچنین با انجام سنجشهای دورهای در میاان کارکناان باه آنهاا کماک کنناد کاه
وضعیت عاطفی و میزان ثبات آن را در خود بهتر شاناخته و باا افازایش ثباات عااطفی خاود در
محیط کاری ،تابآوری خود در شغلشان را افزایش دهند.
همچنین در سطح فردی یافتهها نشان داد که تابآوری شغلی بر موفقیت شغلی تأثیر مثبت
و معناااداری دارد .ایاان فرضاایه بااا نتااایج چیااابورو ،بیکاار و پیتاااریو ،)2006(1ابوتینااه (،)2011
النسبوری ،پارک ،ساندستروم ،ویلیامسون و پمبرتون )2004(2و تائورمیناا و وی ( )2014همساو
است .ابوتینه ( )2011در پژوهش خود که در میان  100نفار از اعضاای دانشاکدهای در دانشاگاه
قطر انجام گرفت استدالل می کند که تابآوری شغلی بهمعنی توانایی فرد برای مادیریت زنادگی
کاری خود است و افراد دارای تاب آوری شغلی باالتر در شغل خود هدفمندتر هستند .او همچنین
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که آموزش و حمایت (از عوامل جامعهپذیری سازمانی)
بر تاب آوری تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین چیابورو و همکاران ( )2006در پژوهش خاود
با عنوان "چه عواملی بر رفتارهای خود مادیریتی شاغل تاأثیر مایگذارناد "باه بررسای ارتبااط
تاب آوری و موفقیت شغلی در میان  127نفر از کارمندان یک سازمان پرداختند و به ایان نتیجاه
رسیدند تابآوری بهشکل بالقوهای باعث افزایش تأثیر فاکتورهاای فاردی بار نتاایج شاغلی مثال
رضایت شغلی و متعاقباً موفقیت شغلی خواهد شد .النسبوریو همکاران( )2004نیز به ایان نتیجاه
دست پیدا کردند که رابطه معناداری میان تابآوری و رضایت شغلی وجاود دارد .تائورمیناا و وی

.1Chiaburu, Baker & Pitariu
. Lounsbury, Park, Sundstrom, Williamson & Pemberton
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( )2014در تحقیقی به بررسی موفقیت شغلی ،تابآوری و جامعهپذیری ساازمانی در میاان 244
نفر از پرستاران چینی پرداختند .به این نتیجه رسیدند که چهارجنبه جامعهپذیری سازمانی یعنی
آموزش ،درک ،حمایت همکار و چشمانداز آینده با جنبههای تابآوری ارتبااط معنااداری دارناد.
بدین صورت که آموزش پیشبینیکننده عزم و تحمل ،فهم (درک) پیشبینیکننده قاوی تحمال
و حمایت همکار پیشبینیکننده معنیدار سازگاری و بهبود یافتن است .بناابراین هرچاه فارد در
سطح باالتری از تاب آوری شغلی باشد ،موفقیت شغلی باالتری نیز خواهد داشت .این نتیجه نشان
می دهد که هر فرد برای اینکه بتواند در شاغل خاود و ابعااد مختلاف آن یعنای موفقیات مسایر
شغلی ،موفقیت بین فردی ،موفقیت مالی ،موفقیت سلسله مراتبای و موفقیات زنادگی ،موفقیات
بیش تری داشته باشد ،باید تابآوری را در خود تقویت کند .هامچناین شارکتهاای پتروشایمی
می توانند با فراهم کردن شرایط و آموزش ،به کارکنان خود کمک کنند که باا افازایش تاابآوری
شغلی خود در محیط کاری ،موفقیت خود در شغلشان را افازایش دهناد .باهعاالوه ،مایتاوان باا
باالبردن آگاهى کارکنان نسبت به وظایفشان ،فراهم آوردن شرایطى جهات مشاارکت کارکناان و
باال بردن ظرفیت منابع داخلى و خارجى ،تابآورى را در سازمان تقویت نموده و افزایش داد.
همچنین نتایج بررسی میان سطحی این پژوهش نشان داد که جامعهپذیری سازمانی بر تابآوری
شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین جامعاهپاذیری ساازمانی میاان خودکارآمادی و
تابآوری شغلی و همچنین ثبات عاطفی و تاابآوری شاغلی نقاش تعادیلی ایفاا مایکناد .ایان
فرضیات با نتایج ویی ویی ( ،)2011ایاوب ،کااردانس و کاروز ( )2015و تائورمیناا و وی ()2014
همسو است .تائورمینا و وی ( )2014در تحقیقی به بررسی موفقیت شاغلی ،تاابآوری و جامعاه-
پذیری سازمانی در میان  244نفر از پرستاران چینی پرداختند به این نتیجاه رسایدند کاه چهاار
جنبه جامعه پذیری سازمانی یعنی آموزش ،درک ،حمایت همکار و چشمانداز آینده با جنباههاای
تابآوری ارتباط معناداری دارند .بدین صورت که آموزش پیشبینایکنناده عازم و تحمال ،فهام
(درک) پیشبینیکننده قوی تحمل و حمایت همکار پیشبینیکننده معنیدار سازگاری و بهباود
یافتن است .بنابراین هرچه جامعه پذیری سازمانی در سطح باالتری باشد ،فرد نیز تابآوری شغلی
باالتری نیز خواهاد داشات .ایان نتیجاه نشاان از اهمیات برناماههاای جامعاهپاذیری ساازمانی
شرکت های پتروشیمی برای تقویات تاابآوری شاغلی کارکناان دارد و شارکتهاای پتروشایمی
می توانند با فراهم کردن برنامههای جامعه پذیری سازمانی و اجرای ابعاد آن یعنی آموزش ،ادراک،
حمایت همکار و چشم انداز آینده در سطح سازمان خود ،به کارکناان خاود کماک کنناد کاه در
شغل خود تابآورتر باشند .مثالً ا گر افراد در هنگام ورود به سازمان نسبت به چشماندازها ،اهداف
ال نسابت باه آیناده شاغل خاود در ایان
و برنامه های سازمان درک بهتری داشته باشند و یاا ماث ً
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سازمان چشمانداز مناسبی داشته باشند ،میتواند منجر به افزایش تاابآوری شاغلی آنهاا شاود.
پس بهنظر می رسد الزم است یک برنامه مدون و جامع برای بسترساازی و اجارای ابعااد مختلاف
جامعه پذیری سازمانی (آموزش ،حمایت همکار ،چشمانداز آیناده و ادراک) در برناماههاای مناابع
انسانی این شرکت ها گنجانده شود .بحث آموزش کارکنان باید بهصورت جدیتر و نگاهی عمیقتر
در برنامه های مدیران شرکتهای پتروشیمی قرار گرفته و صرفاً باه برناماههاای آموزشای فنای و
افزایش مهارت های انجام کار محدود نشود .الزم است برنامههاای آموزشای هدفمناد و جادی در
راستای بهبود ویژگی های شخصیتی افراد درنظر گرفتهشده و به صورت دورهای ایان ویژگایهاای
شخصیتی مورد سنجش قرار گیرند .هامچناین باهوجاود آوردن فرهناگ حمایات از همکاار کاه
می تواند از خود مدیران شروع شده و باا روشهاای فرهناگساازی ،باه تغییار فرهناگ حمایات
همکاران از یکدیگر پرداخته شود.
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