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فرد -سازمان و فرد -شغل بر خوشبینی به مسیر پیشرفت شغلی است .همچنین اثر میانجی خوشبینی
به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان اين دو نوع تنـاسب مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه
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نشان میدهد تاثیر اين دو متغیر به همراه هم ،نسبت به زمانیکه تکتک در نظر گرفته شوند ،بیشتر
است .يافتههای پژوهش بیانگر آن است که تناسب بیشتر فرد با شغل منجر به تناسب فرد با سازمان
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مقدمه
در دنیای امروزی ،سازمانها بیش از هر زمان ديگری برای بقا در جريان پرتالطم دنیای کاری
با فشار رقابتی مواجهند .با توجه به آنکه کیفیت کار نیروی انسانی به ويژه در شرايط عدم قطعیت،
عامل مهمی برای موفقیت سازمانهاست؛ حضور کارکنان پرانرژی و پرتالش میتواند دستاوردهای
ارزشمندی برای سازمانها داشته باشد ( .)Lu, Wang, Lu, Du, & Bakker, 2014فوايد حاصل
از نگرشهای مثبت کارکنان برای سازمان ،پژوهشگرها را بر آن داشته است که بیش از پیش به
بررسی اين موضوع در محیطهای کاری بپردازند).(Rottinghaus, Day, & Borgen, 2005
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی 9يکی از نگرشهای کاری مثبت است که اخیراً
توجهات زيادی را به خود اختصاص داده است .افردیکه نسبت به مسیر پیشرفت شغلی خود
خوشبینترند ،آينـده شغلی خود را روشن دانسته و نـاکامی در شغل را امـری موقتی میدانند
( .)Dziuban, Tango, & Hynes, 1994آنان با احتمال کمتری در موقعیتهای منفی و
استرسزا درمانده يا تسلیم میشوند و با احتمال بیشتری چشمانداز مثبتی را حفظ کرده و برای
مقابله با فشارهای کاری برنامههای عملیاتی تدوين میکنند .بنابراين خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی ،با در نظر گرفتن غوغای اقتصادی دنیای امروزی ،میتواند منجر به افزايش
موفقیت فرد در مسیر پیشرفت شغلیاش شود (.)Chatterjee, Afshan, & Chhetri, 2014
يکی از نظريههای مهمی که در ادبیات منابع انسانی و رفتار سازمانی بکار میرود نظريه تناسب
است .بسیاری از نظريهپردازان حوزه رفتارسازمانی ،وجود تناسب میان فرد و شغلش 2را امری
حیاتی میدانند (Kristof‐Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005; June & Mahmood,
)2011؛ زيرا چنین تناسبی اثربخشی انجام کار را اطمینان میبخشد & (Edwards, 1991; June
) .Mahmood, 2011نتايج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که افزايش سازگاری میان فرد و
شغلش تاثیر مثبتی بر نتايج کاری دارد و عدم سازگاری میان اين دو ،با افزايش پیامدهای منفی
هم برای کارکنان و هم برای سازمان همراه است .بر اين اساس ،هر اندازه تناسب میان افراد
و شغلشان افزايش يابد ،رضايت شغلی ،احساس مسئولیتپذيری ،بهرهوری و تمايل آنان به
ماندن در سازمان بیشتر خواهد شد .در مقابل ،زمانیکه کارکنان با شغل خود تناسب نداشته باشند،
دچار احساس بیکفايتی ،تنش و استرس خواهند شد (.)Iplik et al., 2011
تناسب داشتن با يک شغل الزاماً به معنای تناسب با ارزشها و فرهنگ يک سازمان نیست
و عالوه بر تناسب فرد با شغل ،تناسب فرد با سازمانی 3که در آن مشغول به کار است نیز پیامدهای
مهمی برای سازمان خواهد داشت (Lauver & Kristof-Brown, 2001; Boon, Den
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) .Hartog, Boselie, & Paauwe, 2011نتايج پژوهشها نشان میدهد تناسب فرد-
سازمان با نتايج مثبتی مانند کاهش جابجايی ،نگرش مثبت نسبت به کار ،رفتارهای همکارانه،
عملکرد کاری بهتـر و دستاوردهای سازمانی بیشتر همـراه است .همچنین منجر به افزايش
رضايت شغلی و تعهد سازمانی میشود ) .(Teo, Pick, Xerri, & Newton, 2014در واقع،
چنانچه افراد احساس کنند با سازمانی که در آن مشغول به کارند تناسب دارند و اهدافشان توسط
سازمان موردنظر محقق میشود ،فشارکاری کمتری را تجربه کرده و کارايیشان افزايش پیدا
میکند (.)Iplik et al., 2011
با وجود اهمیت بسیار خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی و پیامدهای مثبتی که برای
سازمان دارد ،به دلیل نو بودن اين مفهوم ،پژوهشهای چندانی درباره آن انجام نشده است.
به ويژه در زمینه پیشايندهايی که منجر به افزايش خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
میشوند خالً پژوهشی وجود دارد .بنابراين در اين پژوهش به بررسی تاثیر دو مفهوم تناسب
فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان بر خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی پرداخته شده
است .هدف ديگر اين پژوهش آن است که به بررسی اين امر بپردازد که آيا خوشبینی نسبت
به مسیر پیشرفت شغلی میتواند در ارتباط میان تناسب -فرد شغل و تناسب فرد -سازمان نقش
میانجی داشته باشد؟

خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
هر چند مطالعات مربوط به خوشبینی بیشتر در حوزه روانشناسی انجام شدهاند ،اما فوايد حاصل
از برخورداری از نگرشهای مثبت در زندگی ،پژوهشگرهای مطالعات سازمانی را بر آن داشته
است که بیش از پیش به بررسی اين موضوع در محیطهای کاری بپردازند .امروزه روانشناسان
کاربردی و پژوهشگرهای حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بیشتر از گذشته به نقش و اهمیت
داشتن نگرش کاری مثبت واقف شدهاند ( .)Rottinghaus et al., 2005آنان معتقدند خوشبینی
میتواند فوايد بسیاری مانند سالمت جسمانی ،بهرهوری ،جلوگیری از افسردگی ،شادی ،موفقیت و
پشتکار داشته باشد (.)Peterson, 2000; Rottinghaus et al., 2005
مفهوم خوشبینی خلقی )Scheier & Carver, 1985( 4که به انتظار افراد از اينکه اتفاقهای
خوبی در آينده رخ خواهند داد اشاره دارد ،بـه مدل خودتنظیمی رفتارهايی کـه در جستجوی
هدفمند مرتبط است .بر اساس اين مدل ،انتظار فـرد از پیامدهای يک فعالیت بر رفتارهای
هدفگذاری نظیر آنچه که بـرای تحقق نتايج مسیر پیشرفت شغلی الزم است تاثیر میگذارد
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( .)Rottinghaus et al., 2005هر چند اين مفهوم در ابتدا به عنوان يک ويژگی خلقی تصور
شده است ( ،)Scheier & Carver, 1985پژوهشهای اخیـر نشان میدهند کـه خوشبینی
مفهومی انعطافپذير است و میتـواند توسط يک محیط حمـايتی شکل گرفته و تقويت شود
& (Higgins, Dobrow, & Roloff, 2010; Garcia, Restubog, Bordia, Bordia,
) . Roxas, 2015از نظر پژوهشگرها ،خوشبینی بیشتر با افزايش سازگاری فردی ،اجتماعی،

علمی ،خشنودی و رضايت شغلی ،برنامهريزی شغلی ،اعتماد به نفس در مورد تصمیمگیری شغلی،
و هدفمندی در مسیر پیشرفت شغلی ارتباط دارد (.)Buyukgoze-Kavas, 2014
مسیر پیشرفت شغلی به موقعیتهای شغلی فرد در طی زمان اشاره دارد .بر اساس رويکرد
سنتی ،مسیر شغلی به عنوان پلکانی که فرد از يک شغل به شغل ديگر باال میرفت يا توالی
موقعیتهای شغلی که به او داده میشد ،تعريف می گشت؛ هرچند در دنیای پرتالطم امروزی
پديدههايی نظیر ادغام ،سازماندهی مجدد ،تعديل نیرو و برونسپاری ،قواعد آن را تغییر داده و
منجر به آن شدهاند که مسیر پیشرفت شغلی با انعطافپذيری بیشتری در نظر گرفته شود .امروزه
کارکنان ناچارند بیش از پیش خود را با شرايط کاری وفق داده و کرارا خود را بهبود بخشند
( .)Dessler, 2013آنان برای آنکه بتوانند جايگاه شغلی مناسبی داشته باشند بايد دائماً به
يادگیری مهارتهای جديد بپردازند (.)Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010
خوشبینی نسبت به کارراهه به عنوان جزيی از انطباقپذيری با مسیر پیشرفت شغلی 5مفهوم-
سازی میشود .انطباق پذيری با مسیر پیشرفت شغلی به مجموعهای از نگرشها ،مهارتها،
و رفتارهايی اشاره دارد که افراد برای وفق دادن خود با کاری که مناسب آنهاست اتخاذ میکنند
( .)Tolentino, Garcia, et al., 2014اين مفهوم ،يک ساختار چند بعدی است که جنبههای
گوناگونی را با توجه به شخصیت ،انگیزه ،آمادگی ،نقاط قوت ،رفتارها و نگرشهای کارکنان
دربرمیگیرد ( .)Hartung & Taber, 2008ساويکاس )2112( 6در نظريه پیکره مسیر شغلی،7
انطباقپذيری با مسیر پیشرفت شغلی را با چهار بعد دغدغه (برنامهريزی ،با برنامه بودن) ،کنترل
(تصمیمگیری ،قاطع بودن) ،کنجکاوی (کاوشگری ،مشتاق يادگیری بودن) ،و اعتماد به نفس
(حل مسئله ،موثر بودن) در نظر میگیرد.
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی ،به عنوان جزيی از انطباقپذيری ،به معنای تمايل
افراد به انتظار بهترين نتیجه ممکن و يا تاکید بر مثبتترين جنبههای توسعه مسیر شغلی فرد
در آينده تعريف شده است ( .)Rottinghaus et al., 2005; Garcia et al., 2015هر چند
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی با امید به کار (حالت انگیزشی مثبتی که افراد را قادر
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میسازد در اهداف شغلی خود احساس موفقیت داشته باشند) ارتباط مثبتی دارد ،اما اين دو مفهوم
از نظر مفهومی و تجربی از يکديگر متمايزند (Juntunen & Wettersten, 2006; Garcia
).et al., 2015
با وجود آنکه مفهوم خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی ،در سالهای اخیر توجهات
زيادی را به خود جلب کرده است و در برخی پژوهشها به مزايای آن اشاره شده است ،اما هنوز
خالهای پژوهشی بسیاری در اين زمینه وجود دارد.
نخست ،کانون توجه پژوهشهای مرتبط با آن ،بهطور عمده نتايج حاصل از خوشبینی
بوده و کمتر به پیشايندهای آن پرداخته شده است .هر چند برخی پژوهشهای پیشین منابع
بالقوه خوشبینی را مورد بررسی قرار دادهاند ( ،)Urbig & Monsen, 2012به منظور درک
کامل چگونگی توسعه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در طول زمان ضروری است که
فراتر از منابع کلی رفته و پیشايندهای مرتبط ،چارچوبهای خاصتر و راههای بهبود آن بررسی
شوند ( .)Lent, Brown, & Hackett, 2002دوم ،پـژوهشهای پیشین بهطور عمده بـر
شرايطی که خوشبینی را تقويت يا تضعیف میکند پرداختهاند و شواهد کمی در مورد فرايندهای
زيربنايی که بوسیله آن خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی افزايش میيابد ،وجود دارد
).(Garcia et al., 2015
بنابراين در اين پژوهش به بررسی برخی فرايندهای زيربنايی که احتماالً بر بهبود خوشبینی
نسبت به مسیر پیشرفت شغلی موثرند پرداخته شده است :تناسب فرد -سازمان و تناسب فرد-
شغل.

نقش تناسب فرد -سازمان در خوشبینی
نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
8

مفهوم تناسب در محیط کاری ،در پژوهشی که توسط موچینسکی و ماناهان ( )9187انجام
شده ،به خوبی مفهومسازی گرديده است .از نظر آنان ،تناسب با کار میتواند با توجه به دو بعد
99
توصیف شود .اولی ديدگاه جايگزين 1در برابر مکمل 91بوده و ديگری ديدگاه تقاضا-توانايی
در برابر ديدگاه نیاز-عرضه 92است .ديدگاه جايگزين به شرايطی اشاره دارد که در آن ويژگیهای
فرد با ويژگیهای محیط ،سازمان يا ساير افراد مشابه است ).(June & Mahmood, 2011
در مقابل ،تناسب مکمل زمانی اتفاق میافتد که ويژگیهای فرد ،ويژگیهای محیط يا سازمان را
کاملتر میکند ( .)Muchinsky & Monahan, 1987; Kristof, 1996از نظر موچینسکی و
08

فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 9314

ماناهان ( ،)9187تناسب فرد -سازمان اغلب به عنوان تناسب جايگزين و تناسب فرد -شغل به
عنوان تناسب مکمل مفهومسازی میشود.
هر چند همپوشانیهايی میان دو مفهوم تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان وجود دارد،
سازمان و شغل به لحاظ مفهومی از هم متمايزند ( .)Kristof, 1996; Boon et al., 2011با
اين وجود ،هر دو نوع به عنوان بخشی از مفهوم گستردهتری تحت عنوان تناسب فرد -محیط
که بر اساس آن ،رفتار فرد يک کارکرد ترکیبی از فرد و محیط است ،در نظر گرفته میشوند
()June & Mahmood, 2011
تناسب فـرد -محیط بـه عنـوان سازگاری میان فـرد و محیط کاريش تعريف میشود
( )Kristof‐Brown et al., 2005و مفهوم گستردهای است که جنبههای مختلفی از تناسب
نظیر تناسب با سازمان (تناسب فرد -سازمان) ،با شغل (تناسب فرد -شغل) ،با سرپرست (تناسب
فرد -سرپرست) و با تیم (تناسب تیم -فرد) را دربرمیگیرد (.)Quratulain & Khan, 2015
در بین انواع تناسب ،تناسب فرد -سازمان بیش از ساير انواع در میان دانشگاهیان ،مديران
و سازمانها مورد بحث قرار گرفته است .زيرا هم پژوهشگرها و هم افراد اجرايی بهطور کلی بر
اين باورند که تناسب فرد -سازمان عاملی کلیدی در حفظ و نگهداری نیروی کار انعطافپذير و
متعهدی است که برای کسب مزيت رقابتی در دنیای کنونی اهمیت بسیاری دارد).(Teo et al., 2014
ريشه تناسب فـرد -سازمان به ايده تـام )9179( 93باز میگـردد که بر اساس آن ،افراد در
سازمانهايی بیشتر موفق میشوند که بیشتر با شخصیتشان سازگار باشد .تناسب فرد-سازمان به
عنوان تناسب میان مجموعه ارزشهای فرد و سازمان تعريف شده و با توجه به رويکرد ارزش
محور و در نظر گرفتن جنبههای نظری فرهنگ سازمانی تحلیل میشود (O’Reilly, Chatman,
).& Caldwell, 1991; Demir, Demir, & Nield, 2015
از نظر حامیان نظريه تناسب فرد -سازمان ،نگرشها ،رفتارها و ساير نتايج سطح فردی،
حاصل تالشهای تنها فـرد يـا سازمان نیست ،بلکـه از رابطـه بین اين دو به وجود میآيـد
(.)Teo et al., 2014
تناسب فرد -سازمان اغلب بر اساس سازگاری ارزشی و سازگاری هدف مفهومسازی میشود
( .)Muchinsky & Monahan, 1987; Kristof, 1996سازگاری ارزشی به شباهت ارزشهای
فرد و سازمان اشاره دارد .فردی که ارزشهايش بـا ارزشهای سازمان سازگار بـاشد ،نگرش
مثبتتری نسبت به سازمان و تمايل بیشتری برای ماندن در آن خواهد داشت .از سوی ديگر،
سازگاری هدف به میزان شباهت اهداف فرد در مقايسه با اهداف سازمان اشاره دارد .شباهت
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اهداف فرد با سازمان باعث میشود افراد بیشتر مجذوب سازمان گردند ،زيرا تحقق اهداف
خود را در گروه تحقق اهداف سازمان خواهند دانست (.)Memon et al., 2014
کارکنانی که تناسب بیشتری با سازمان خود دارند ،خواستهها و نیازهای سازمان را بهتر درک
میکنند؛ زيرا هنجارها و ارزشهايشان تا حد زيادی با هنجارها و ارزشهای سازمان در تناسب
است .آنان همچنین با احتمال بیشتری ارتباطات بهتری با ديگر اعضای سازمان خواهند داشت
( .)Boon et al., 2011سازگاری میان ارزشها و اولويتهای فردی با ارزشها و اولويتهای
سازمانی ،زندگی کاری شادتری را فراهم آورده و بر هويت سازمانی ،رضايت شغلی ،تعهد هنجاری،
عملکرد شغلی و تمايل فرد به ماندن در سازمان تاثیر میگذارد ).(Demir et al., 2015
مبانی نظری خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی (به عنوان يکی از نتايج مثبت برای
کارکنان) نشان میدهد که خوشبینی ،به معنای باور به اينکه رويدادهای خوبی در آينده خواهد
افتاد ،میتواند به عنوان يک ويـژگی شخصیتی فعال و مثبت در برخـورد با حوادث منفی
زندگی در نظر گرفته شود (.)Scheier & Carver, 1985; Buyukgoze-Kavas, 2014
افراد خوشبین انتظارات مثبتی نسبت به آينده دارند (Rottinghaus, Day, Larson, Russell,
) & Robinson, 2004و به دلیل انعطافپذيری بیشتر در پردازش و پیروی از اطالعات ،با
احتمال بیشتری خود را با موقعیتهای جديد وفق میدهند .در واقع ،آنان نسبت به افراد بدبین
بیشتر قـادرند باورها و رفتارهای خـود را بـا موقعیتی که در آن قـرار گرفتهاند سازگار کنند
(.)Rottinghaus et al., 2004
از سوی ديگر ،پژوهشهايی که در زمینه تناسب انجام شدهاند ،نشان میدهندکه سازگاری با
کلیه ابعاد محیط کاری مانند سازمان ،گروه يا شغل میتواند نتايج مثبتی برای کارکنان و سازمان
داشته باشد .بر اين اساس ،کارکنانی که تناسب بیشتری با اين ابعاد داشته باشند ،نسبت به
ساير کارکنان نتايج مثبتتری را تجربه میکنند ( .)Iplik et al., 2011بر اين اساس با توجه
به آنکه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی به عنوان يکی از نتايج مثبت برای کارکنان
مفهومسازی میشود ،میتوان فرضیه اول اين پژوهش را به صورت زير مفهوم سازی کرد.
فرضیه  :2تناسب فرد -سازمان بر ايجاد خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی تاثیر دارد.

نقش تناسب فرد -شغل در خوشبینی نسبت
به مسیر پیشرفت شغلی
برخورداری از يک شغل معنادار و چالش برانگیز در دهههای اخیر به عنوان يکی از عوامل مهمی
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که نقش بسزايی در بهبود عملکرد کاری دارد ،مدنظر قرار گرفته است .پژوهشهای اخیر نشان
میدهند که بسیاری از کارکنان اهمیت و معناداری کار را به عنوان يکی از باارزشترين عوامل
انگیزاننده میدانند که اهمیتی بیش از پاداشهای بیرونی دارد–(Fabien, Perrin, & Neptune
) .La Defense, 2003يکی از عوامل مهمی که میتواند منجر به احساس معناداری کار شود،
تناسب فـرد با شغلش است ( .)Wesley A Scroggins, 2008تناسب فرد -شغل به عنوان
سازگاری میان عالقمندیها و توانايیهای فرد و ويژگیها و الزامات شغلش تعريف میشود
( )Carless, 2005; Edwards, 1991و در میان مهمترين عوامل تعیین کننده نتايج کاری
و به عنوان عنصری از زندگی کاری در نظر گرفته میشود (.)Demir et al., 2015
سازه تناسب فرد -شغل ماهیتاً چندبعدی است .بعد اول شامل باورهای يک فرد با توجه به
ويژگیها و خصوصیات فردی است .دومین بعد ارزشها يا نقشهای متفاوت افراد را دربرمیگیرد
و بعد ديگر به عنصر ارزيابی يا عزت نفس بازگشته و منعکسکننده روشی است که فرد خود
را ارزيابی میکند ( .)Wesley A Scroggins, 2008تناسب فرد -شغل همچنین سه جنبه
شامل تناسب سازگاری (يعنی افراد و شغلشان جنبههای اساسی مشترکی داشته باشند) ،تناسب
نیازها -عرضهها (خروجی شغل افراد بتواند تقاضاها و انتظارات کارکنان را برآورده سازد) و
تناسب تقاضاها -توانايیها (دانش ،مهارتها و توانايیهای کارکنان نیازهای شغلیشان را برآورده
سازد) را دربرمیگیرد (.)Edwards, 1991; Peng & Mao, 2015
پژوهشهای انجام شده در زمینه تناسب فرد -شغل و پیامدهای حاصل از آن ،نشان دهنده
نتايج متقاضی هستند .چنین تناقضی میتواند به دلیل شیوه تعريف تناسب فرد -شغل ،تعريف
عملیاتی شغل ،روش مورد استفاده برای سنجش تناسب فرد -شغل و تفاوتهای میان افراد ،که
ادراکات متفاوتی را موجب میشود ،باشد .اما بهطور کلی در بسیاری از پژوهشها بر اين امر تاکید
شده است که افرادی که دانش ،مهارت ،توانايیها ،باورها و ارزشهايشان با ويژگیهای شغلی که
دارند سازگار است ،در مقايسه با ديگران رضايت شغلی باالتری دارند (.)Demir et al., 2015
کسانی که بیشتر با شغل خود متناسبند ،تمايل بیشتری به ماندن در سازمان دارند و کسانیکه
از چنین تنـاسبی برخوردار نیستند ،اغلب مدتی پس از ورود به سازمان آن را تـرک میکنند
(.)Boon et al., 2011
تنـاسب شغل و شاغل همچنین میتـواند پیشبینیکننده منـاسبی برای عملکرد باشد؛
زيـرا افرادی که تناسب بیشتری با شغل خود دارند ،نتايج کاری بهتری را به ارمغان آورند
( .)Edwards, 1991; June & Mahmood, 2011پژوهشهای انجام شده توسط کالدول
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و اورلی ،)9111(94ادواردز ( )9116و ساکس و اشفرث )9117(95نشان میدهند که تناسب فرد-
شغل با متغیرهای مختلفی مانند تعهد سازمانی ،رضايت شغلی و عملکرد فردی و سازمانی،
کاهش تنش و کاهش تمايل به ترک خدمت مرتبط است .در مقابل ،تناسب ضعیف میان فرد
و شغل منجر به رضايت شغلی کمتر و فشار کاری بیشتر )(Kristof‐Brown et al., 2005
کاهش رضايت و افت سالمت کارکنان خواهد شد ).(Warr & Inceoglu, 2012
بهطور کلی ،بر اساس پژوهشهايی که در زمینه تناسب فرد -شغل انجام شدهاند ،میتوان
گفت که چنین تناسبی با نگرشها و رفتارهای کاری مثبتی همراه است و میتواند موفقیت
فردی و سازمانی را تسهیل کند .افرادیکه نگرشهای کاری مثبتی دارند عالقه و دغدغه فراوانی
نسبت به آينده شغلی خود داشته ،با اشتیاق زياد در جهت فعالیتهايی که به طور مستقیم به آينده
ترسیم شدهشان مربوط است مشغول به يادگیری شده و تجربه میاندوزند و خود را در مسیر
مناسبی برای رسیدن به موفقیت شغلی میدانند ).(McIlveen, Beccaria, & Burton, 2013
چنین سوگیری مثبتی نسبت به آينده شغلی ،اين امکان را برای فرد فراهم میآورد که با يافتن
راههايی برای رفع موانع مسیر شغلی و برنامهريزی شغلی مناسب ،اعتمـاد به نفس خود را
حفظ کند ( .)Tolentino, Sedoglavich, Lu, Garcia, & Restubog, 2014خوشبینی
يکی از اين نگرشهای کاری مثبت است که به عنوان برداشت از آينده مثبتی مفهومسازی
میشود که نشان دهنده سازگاری با مسیر پیشرفت شغلی است ( )Rottinghaus et al., 2005و
بـا متغیرهای شغـلی مهمی مـانند رضايت ،تعهـد سازمـانی و عملکـرد ارتبـاط مثبتی دارد
( .)Garcia et al., 2015خوشبینها با احتمال بیشتری نسبت به پاسخگويی و غلبه بر موانع
مسیر شغلی تمايل دارند .آنان بیش از ديگران با برنامههای مسیر پیشرفت شغلی خود احساس
راحتی کرده و بیشتر در فعالیتهايی که به بهبود مسیر پیشرفت شغلیشان کمک میکند ،مشارکت
میجويند (.)Tolentino, Sedoglavich, Lu, Garcia, & Restubog, 2014
بنابراين ،با توجه به تاکید پژوهشگرها بر تاثیر تناسب فرد -شغل بر نگرشهای کاری مثبت
( ،)Iplik et al., 2011کـه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی نیـز در زمره آنها قرار
میگیرد ،میتوان فرضیه دوم اين پژوهش را به صورت زير بیان کرد:
فرضیه  :1تناسب فرد -شغل بر ايجاد خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی تاثیر دارد.
همچنین همانطور که پیشتر مطرح شد ،اين پژوهش قصد آن را دارد که به بررسی اين
امر بپردازد که آيا خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی میتواند در رابطه میان تناسب فرد–
شغل و تناسب فرد -سازمان نقش میانجی داشته باشد؟ بنابراين میتوان فرضیه سوم اين پژوهش
را به صورت زير مفهومسازی کرد:
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فرضیه  :3خوشبینی نسبت بـه مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب فرد -شغل و
تناسب فرد -سازمان نقش معناداری ايفا میکند.
شکلهای  9و  2نشاندهنده فرضیههای پژوهش هستند.
تناسب فرد-
شغل

H1
خوشبینی نسبت به
مسیر پیشرفت
شغلی

H2
تناسب فرد-
سازمان

شکل  .2فرضیههاي اول و دوم پژوهش
H3
خوشبینی نسبت به
مسیر پیشرفت شغلی

تناسب فرد-

تناسب فرد -شغل

سازمان

شکل  .1فرضیه سوم پژوهش

روش
جامعه آماری اين پژوهش کارکنان چهار دانشگاه معتبر و بزرگ شهر تهران هستند .دانشگاهها
به عنوان يکی از مهمترين نهادهای اجرايی کشور نقش مهمی در پیشبرد و اعتالی جامعه دارند.
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در پژوهشهايی کـه در حوزه آموزش عالی انجام میگیرند ،بیشتر به نقش اساتید دانشگاه و
دانشجويان پرداخته میشود .هر چند ،نبايد از نقش کارکنان دانشگاه به عنوان افرادیکه ارتباط
نزديکی بـا دانشجو و اساتید دارند غـافل شد .بنابراين در اين پژوهش بـرخالف بسیاری از
پژوهشهايی که متغیرهای رفتاری را از نگاه اساتید و دانشجويان بررسی میکنند ،به بررسی
متغیرها از دريچه نگاه کارکنان دانشگاهها پرداخته شده است .روش نمونهگیری در اين پژوهش
از نوع خوشهای بوده است ،بدينمعنا که ابتدا از بین دانشگاههای معتبر تهران چهار دانشگاه
به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و در هر دانشگاه تعدادی از دانشکدهها به عنوان خوشه
مورد بررسی در نظر گرفته شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
اطالعات کارکنان مورد گردآوری قرار گرفتند.
اين پژوهش از نوع توصیفی بوده و در گروه پژوهشهای پیمايشی قرار میگیرد .برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .برای افزايش نرخ بازگشت پرسشنامهها،
توزيع آنها به صورت حضوری انجام شد و پرسشنامهها هم میان کارکنان و هم برخی مديران
توزيع گرديد تا امکان مقايسه میان گروههای مختلف با سوابق مديريتی گوناگون نیز فراهم
گردد 251 .پرسشنامه توزيع شد که از اين میان 918 ،پرسشنامه قابل تحلیل به دست آمد .اطالعات
جمعیت شناختی پرسشنامه در جدول  9آورده شده است.
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی
موضوع
جنسیت

تعداد

زن
مرد

918
11

ديپلم و فوق ديپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد يا باالتر

32
914
62

تحصیالت

سابقه مدیریتی

911
43
98
37

بدون سابقه
سابقه  9تا  5سال
سابقه  6تا  91سال
سابقه باالتر از  91سال
سن

27
18
73

زير  31سال
 31-31سال
 41-41سال
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پرسشنامه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
بیشتـر پژوهشهايی کـه به بـررسی مفهوم خوشبینی نسبت بـه کارراهه شغلی پـرداختهاند،
از مقیـاس  99آيتمـی خوشبینی بـرگرفتـه از پرسشنامه آينـده مسیـر پـیشرفت شغلـی
) (Rottinghaus et al., 2005استفاده کردهاند .پرسشنامه آينده مسیر پیشرفت شغلی در
مجموع  25سوال و سه متغیر به شرح زير دارد:
 )9انطباقپذيری با مسیر پیشرفت شغلی ( 99سوال)؛ که به معنای روشی که افراد ظرفیت
خود برای مقابله با و سرمايهگذاری بر تغییرات آينده را در نظر میگیرند و همچنین میزان راحتی
بـا مسئولیتهای کاری جديد و توانايی خوديابی در زمـانی که رويدادهای غیرقابل پیشبینی
برنامههای مسیر پیشرفت شغلی را تغییر می دهند ،تعريف میشود.
 )2خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی ( 99سوال)؛ که به معنای حالتی است که فرد
انتظار بهترين نتیجه ممکن را داشته يا بر مثبتترين جنبههای توسعه مسیر پیشرفت شغلی آيندهاش
تاکید میکند و نسبت به انجام وظايف برنامهريزی مسیر پیشرفت شغلی احساس راحتی دارد.
 )3دانش ادراک شده از بازار کاری ( 3سوال)؛ که ادراکات فرد از بازار کاری و رويه های
استخدامی را ارزيابی میکند.
با توجه به پرسشنامه مذکور ،در اين پژوهش برای بررسی خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی ،از  99سوال مطرح شده در پرسشنامه  CFIاستفاده شد.
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پرسشنامه تناسب فرد -شغل
در پژوهشهايی که در زمینه تناسب فرد -شغل انجام شدهاند ،از پرسشنامههای مختلفی استفاده
شده است .برای مثال میتوان به پرسشنامه ساکس و اشفورت ،)9117( 97الور و کريستف براون
( ،)2119کابل و درو ،)2112( 91برکیچ و همکارانش )2112( 21و اسکراگینز )2113( 29اشاره
کرد .در اين پژوهش ،برای سنجش تناسب فرد -شغل از پرسشنامه  4آيتمی ساکس و اشفورث
( ،)9117که از سوی انديشمندان بسیاری تايید شده است ،استفاده شد .چرا که درباره اين پرسشنامه
حتی نسبت به پرسشنامههای جديدتری که پس از سال  9117مطرح شدند ،اجماع نظر بیشتری
وجود دارد و در پژوهشهای کاربردی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است.
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پرسشنامه تناسب فرد -سازمان
مفهوم تناسب فرد -سازمان با استفاده از پرسشنامههای طراحی شده توسط پژوهشگرهايی
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چون کابل و جاج ،)9117( 22الور و کريستف براون ( ،)2119کابل و درو ( ،)2112ساکس و اشفرث
( )2112و اسکراگینز ( )2113اندازهگیری شده است .در اين پژوهش برای سنجش تناسب فرد-
سازمان از پرسشنامه کابل و جاج ( )9117استفاده شده است .اين پرسشنامه بیش از ساير ابزارها
مورد پذيرش است و با وجود مطرح شدن نسخههای جديدتر برای سنجش تناسب فرد -شغل
در بسیاری از پژوهشهای اخیر همچنان از پرسشنامه کابل و جاج استفاده میشود.

یافتهها
برای تعیین پايايی ابزار گردآوری اطالعات 31 ،پرسشنامه در میان کارکنان چهار دانشکده توزيع
شد .ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه  1882به دست آمد که عدد مناسبی است .برای بررسی روايی
عاملی پرسشنامه ،تحلیل اکتشافی انجام شد .پس از انجام تحلیل عاملی پرسشنامههای تناسب
فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان بدون تغییر باقی ماندند .در مورد خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی ،در مرحله اول تحلیل عاملی چهار سوال به دلیل بار عاملی کم حذف گرديدند.
برای تحلیل دادههای اين پژوهش ،از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده شد .با
توجه به نتايج حاصل از آزمون کولموگروف ،اسمیرنوف و نرمال بودن توزيع دادهها ،برای تحلیل
دادهها از آزمونهای پارامتريک استفاده گرديد.
همانگونه جدول  2نشان میدهد ،در چهار دانشگاه مورد بررسی ،خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی و تناسب فرد -شغل با میانگینی باالتر از سطح متوسط و در سطح نسبتاً مطلوبی
قرار گرفتهاند ،در حالی که تناسب فرد -سازمان با میانگینی پايینتر از وضعیت مطلوب و نزديک
به حد متوسط ارزيابی شده است.
جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی

3821

1887

تناسب فرد -شغل

3897

1811

تناسب فرد -سازمان

2812

1816

برای شفافیت بیشتر نتايج پژوهش ،نتايج بررسی تکتک سوالهای پرسشنامه نیز در جدول
پیوست ارائه شده است.
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بر اساس اين جدول ،به جز سوال اول متغیر خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی ،در
مورد ساير سوالهای اين متغیر ،میانگین با میزانی باالتر از سطح متوسط ارزيابی شده است.
انحراف معیار  2829در مورد سوال دوم اين متغیر ،نشاندهنده اختالف نظر میان اعضای جامعه
مورد بررسی در مورد میزان انگیزاننده بودن فکر کردن در مورد آينده شغلی است.
در مورد متغیر تناسب فرد -شغل ،به جز سوال دوم ،افراد جامعه مورد بررسی کلیه سوالها را
با میانگینی باالتر از سطح متوسط ارزيابی کردهاند .اين امر نشان میدهد که کارکنان مورد
بررسی ،شغل خود را در تناسب با ويژگیهای شخصیتی و توانايیهايشان میبینند ،ولی آن را
برطرفکننده نیازهايشان نمیدانند.
همانگونه که از میانگین سوالهای متغیر تناسب فرد -سازمان پیداست ،به جز سوال دوم
اين متغیر ،ساير سوالها با میانگینی پايینتر از سطح متوسط ارزيابی شدهاند؛ که اين امر نشان
دهنده ضعیف بودن تناسب فرد -سازمان در جامعه آماری مورد بررسی است.
در مرحله بعد ،با توجه به نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش ،برای بررسی رابطه همبستگی
میان متغیرها ،از آزمون آماری ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج جدول  3نشان
دهنده آن است که هم تناسب فرد -شغل و هم تناسب فرد -سازمان رابطه مثبت و معناداری
با خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی دارند؛ که در اين میان شدت همبستگی در مورد
متغیر تناسب فرد -شغل بیشتر است .همچنین همانطور که از نتايج جدول  3پیداست ،میان
تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول .3همبستگی میان متغیرهاي پژوهش

2

9
 .9خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
**

 .2تناسب فرد -شغل

*

 .3تناسب فرد -سازمان

18629

18614

**

18679

** همبستگی در سطح  1/19معناداراست
* همبستگی در سطح  1/15معناداراست

نتايج حاصل از آزمون مقايسه میانگین دو جامعه نشان میدهد که در مورد هیچ کدام از
متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش اختالف چندانی بین زنان و مردان مشاهده نمیشود و
اين دو گروه تقريباً متغیرها را با میانگین مشابهی ارزيابی کردهاند .نتايج حاصل از آزمون مقايسه
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میانگین چند جامعه نشاندهنده آن است هر چند اختالف چندانی در میان نظرات افراد با سوابق
کاری مختلف مشاهده نمیشود ،اما از نظر تحصیالت ،افرادی که تحصیالت ديپلم يا فوق ديپلم
دارند ،نسبت به کسانیکه تحصیالت کارشناسی يا کارشناسی ارشد و باالتر دارند ،هر سه متغیر
تناسب فرد -شغل ،تناسب فرد -سازمان و خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی را با میانگین
باالتری ارزيابی کرده اند .همچنین بر اساس نتايج اين پژوهش ،افراد زير  31سال و باالی
 41-4سال ،هر سه متغیر را با میانگین باالتری نسبت به ساير گروهها ارزيابی کرده بودند.
بررسی فرضیههاي پژوهش
برای بررسی فرضیههای اصلی پژوهش ،از نرمافزار  LISRELو مدل معادالت ساختاری استفاده
شد .با توجه به نتايج خروجی لیزرل که بر اساس آن نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر
از  ،3مقدار  RMSEAکوچکتر از  1819و  p-valueبیشتر از سطح معناداری  1815است ،میتوان
گفت که تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان هر دو بر خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت
شغلی تاثیر میگذارند .مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیههای اول و دوم پژوهش در
شکل  9پیوست آمده است.
همچنین برای بررسی اثر توامان تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان بر خوشبینی
نسبت به مسیر پیشرفت شغلی از رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتايج رگرسیون چندگانه
( R= 1844 ،F=758119و  )sig=1نشان میدهد که تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان به
صورت توامان نسبت به زمانیکه تکتک بررسی شوند ،تاثیر بیشتری بر خوبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی دارند .بر اين اساس 1844 ،از تغییرات ايجاد شده در خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی میتواند توسط تغییرات توامان دو متغیر تناسب فرد -شغل و تناسب فرد-
سازمان تبیین شود .اين در حالی است که بر اساس نتايج حاصل از آزمون رگرسیون خطی1838 ،
درصد از تغییرات ايجاد شده در خوبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی توسط تغییرات در تناسب
فرد -شغل و  1836از تغییرات آن توسط تغییرات در تناسب فرد -سازمان تبیین میشوند.
برای آزمون فرضیه سوم پژوهش ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی اثر میانجی
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در ارتباط میان تناسب فرد -سازمان و تناسب فرد-
شغل پرداخته شد .با توجه به شکل  2پیوست ،نسبت کای دو به درجه آزادی برابر با ،2891
مقدار  RMSEAمعادل 18111و  p-valueبرابر با  1816897است ،که اين امر برازش مدل و
تايید فرضیه سوم پژوهش را نشان میدهد .بنابراين میتوان به نقش میانجی خوشبینی نسبت
به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان اشاره کرد.
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نتیجهگیري
هدف اين پژوهش بررسی تاثیر تناسب فرد -سازمان و تناسب فرد -شغل بر خوشبینی نسبت
به مسیر پیشرفت شغلی در میان کارکنان چهار دانشگاه معتبر شهر تهران بود .همچنین اثر
میانجی خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب فرد -شغل و تناسب فرد-
سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،کارکنان چهار دانشگاه مورد بررسی ،خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی و تناسب فرد -شغل را با میانگینی در سطح نسبتا مطلوب و تناسب فرد -سازمان
را با میانگینی پايینتر از وضعیت مطلوب ارزيابی کردهاند .اين امر نشان میدهد که در جامعه
مورد بررسی افراد خود را چندان در تناسب با سازمانشان نمیدانند .در مورد تناسب فرد -شغل
نتايج اين پژوهش نشان میدهد که هرچند کارکنان باور دارند شغلشان با ويژگیهای شخصیتشان
متناسب است اما نیازهايشان را آنگونه که بايد برآورده نمیکند.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد که هم تناسب فرد -شغل و هم تناسب فرد -سازمان بر
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی تاثیر میگذارند که شدت اين تاثیر در مورد تناسب
فرد -شغل بیشتر است .نتـايج يک فرا تحلیل نیز نشان میدهد که تنـاسب فرد با سازمان و
تناسب فـرد با شغل هر دو تاثیری قوی البتـه متمايزی بر نگـرشها و رفتارهای افراد دارند
(.)Kristof‐Brown et al., 2005; Boon et al., 2011
نتايج اين پژوهش همچنین نشان دهنده رابط مثبت و معنادار بین تناسب فرد -شغل و
تناسب فرد -سازمان است .نتايج پژوهشهای ديگر هم نشان میدهد کارکنانی که بیشتر با
شغلشان عجین میشوند ،میتوانند محیط کار بهتری ايجاد کرده و در نتیجه تناسب خود با
سازمانشان را افزايش دهند (.)Lu et al., 2014
بررسی تاثیر توامان تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان بر خوشبینی نسبت به مسیر
پیشرفت شغلی هم نشان میدهد که اين دو متغیر به همراه هم نسبت به زمانیکه تک تک در
نظر گرفته شوند تاثیر بیشتری بر خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی دارند .بر اساس يافتههای
پژوهشهای ديگر نیز ترکیبی از سطوح باالی تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان تاثیر
بر رفتارها را قویتر میسازد (.)Kristof‐Brown et al., 2005; Boon et al., 2011
يافتههای اين پژوهش بیانگر آن است که تناسب بیشتر با شغل میتواند منجر به تناسب
فرد با سازمان شود که در اين میان متغیر خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی میتواند چنین
رابطهای را تسهیل کند .بدينمعنا که تنـاسب بیشتر فرد با شغل چنانچه به احساس خوشبینی
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نسبت به مسیر پیرفت شغلی بینجامد میتواند تناسب فرد با سازمان را افزايش دهد .بر اين
اساس افرادیکه به مسیر پیشرفت شغلی خود خوشبینتر باشند ،خود را در تناسب بیشتری با
ارزشها و فرهنگ سازمانشان خواهند دانست.
نکته جالب توجه در نتايج اين پژوهش آن است که با باال رفتن میزان تحصیالت کارکنان
شدت خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی ،ادراک ار تناسب فرد -شغل و تناسب فرد-
سازمان کاهش پیدا میکند .اين امر را شايد بتوان به رابطه میان باال رفتن سطح تحصیالت
و باالتر رفتن سطح انتظارات کارکنان از شغلشان نسبت داد .نکته قابل تامل ديگر آن است
که نتايج اين پژوهش نشان میدهد که افراد زير  31سال و باالی  41سال ،هر سه متغیر را
با میانگین باالتری نسبت به ساير گروهها ارزيابی کرده بودند .اين امر حاکی از آن است که
افراد جوانتری که در بدو ورود به شغل خود هستند و همچنین افرادی که مدت زمانی را در
سازمان سپری کرده ،تجربه کسب کرده و خود را با شرايط سازمان و جامعه وفق دادهاند،
خوشبینی بیشتری نسبت به مسیر پیشرفت شغلی خود داشته و تناسب بیشتری بین خود با شغل
و سازمانشان احساس میکنند.
هر چند نتايج اين پژوهش نشان میدهد که جامعه آماری مورد بررسی تا حدی نسبت به
مسیر پیشرفت شغلی خود احساس خوشبینی دارند ،اما با توجه به مزيتهای بیشمار احساس
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی برای فرد و سازمان ،الزم است نسبت به راهکارهای
الزم برای بهبود هر چه بیشتر آن تدابیری انديشیده شود؛ زيرا حقیقت آن است که در مورد
بسیاری از کارکنان ،تفکر نادرست ،موانع محیطی يا تجارب ناموفق در زندگی کاری خوشبینی
نسبت به مسیر پیشرفت شغلی را کاهش میدهد (.)Rottinghaus et al., 2004
برخی پژوهشگرها معتقدند يکی از موثرترين راهکارها برای بهبود خوشبینی نسبت به
کارراهه ،مشاوره درباره مسیر پیشرفت شغلی 23است که رفتارهای برنامهريزی شده را تقويت
کرده و احتمال موفقیت فرد در مسیر پیشرفت شغلی را افزايش می دهد (Spurk, Kauffeld,
) . Barthauer, & Heinemann, 2015در واقع ،برنامهريزی مسیر پیشرفت شغلی و آموزش
خوشبینی نسبت به کارراهه ،يکی از انواع مهم مشاوره در زمینه مسیر پیشرفت شغلی است
که دستاوردهای مهمی برای فرد و سازمان دارد (.)Savickas, 2015
نتايج اين پژوهش نشان میدهد هرچند در دانشگاههای مورد بررسی ،تناسب فرد با شغل
با امتیاز نسبتاً مطلوبی ارزيابی شده است ولی پاسخهای جامعه آماری مورد بررسی حاکی از میانگین
پايینتر از سطح متوسط درباره تناسب فرد با سازمان است .هرچند بر اساس اين پژوهش از
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راه بهبود خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی میتوان به احساس تناسب فرد با سازمان
کمک کرد ،اما الزم است در اينباره اقدامات اجرايی الزم بکار گرفته شوند .از نظر برخی
پژوهشگرها اقدامات واحد مديريت منابع انسانی در اين زمینه نقش قابل توجهی دارد .به همان
اندازه که در زمان جذب و استخدام کارکنان بايد به تناسب ويژگیهای شخصیتی و دانش،
مهارتها و توانايیهای کارکنان با شغلی که قرار است داشته باشند توجه شود ،نقش تناسب
ارزشها و ويژگیهای متقاضیان با ارزشها و ويژگیهای سازمان هم بايد در نظر گرفته شود
( .)Boon et al., 2011بهطور کلی ،پژوهشگرها معتقدند تناسب فرد -سازمان در مورد
کارکنانی که بر اساس سازوکارهای شايستگیمحور و به صورت بلندمدت استخدام میشوند،
همچنین در سازمانهايی که فرايند جذب و نگهداشت قوی دارند و در اين راستا به ارزيابی دقیق
عملکرد کارکنان و ارائه پاداشهای منصفانه بیشتر توجه میکنند ،بیشتر است.
اين پژوهش مانند هر پژوهش ديگری با محدوديتهايی مواجه است .در پژوهش حاضر
تنها به بررسی دو عامل پیشبینیکننده خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی پرداخته شد؛
هر چند در اين میان عوامل مهم ديگری نیز وجود دارند که پیشنهاد میشود توسط ساير
پژوهشگرها مورد بررسی قرار گیرند .همچنین با توجه به جديد بودن مفهوم خوشبینی نسبت
به مسیر پیشرفت شغلی در ادبیات مديريت منابع انسانی به پژوهشگرهای آتی توصیه میشود
که در پژوهشهای جداگانه نتايج حاصل از خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی و راهکارهای
عملیاتی برای بهبود آن را بررسی کنند.
در پايان ذکر اين نکته ضروری است که ادراک افراد مختلف از تناسب میتواند متفاوت
باشد ( )Kristof, 1996; Teo et al., 2014و هر چند در بسیاری از پژوهشهای مرتبط با
بحث تناسب ،از پرسشنامه و خودارزيابی استفاده میشود ،اما برای بررسی تناسب فرد با شغل
يا سازمان بهتر است از روشهای کیفیتری مانند مشاهده و مصاحبه استفاده کرد .هر چند با
توجه به حجم باالی جامعه آماری مورد بررسی در اين پژوهش ،استفاده از روش پیمايشی و
ابزار پرسشنامه ترجیح داده شد .با اين وجود ،نبايد از اين محدوديت پژوهش غافل شد و در
اين راستا به ديگر پژوهشگرها توصیه میشود برای بررسی تناسب افراد با شغل ،گروه يا سازمان،
در کنار روشهای کمّی از روشهای کیفی نیز استفاده کنند.
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پیوستها
جدول  2پیوست :میانگین و انحراف معیار سوالهاي پژوهش
میانگین

متغیر /سوال

انحراف معیار

*

متغیر  :2خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی
هنگامی که به آينده شغلیام میانديشم ،احساس خوبی پیدا میکنم.
فکر کردن درباره آينده شغلیام به من انگیزه میدهد.
R

2871

9896

3816

2829

3825

9891

3895

9818

3867

1817

3819

9817

من يقینا تصمیمات درستی را درباره آينده شغلیام میگیرم.

3847

1887

متغیر  :1تناسب فرد -شغل
احساس میکنم دانش ،مهارتها و توانايیهای من با نیازهای شغلیام منطبق هستند.

3832

9898

احساس میکنم شغلم نیازهای مرا برآورده میسازد.

2819

9897

احساس میکنم شغلم با ويژگیهای شخصیتی من در تناسب است.

3849

9816

احساس میکنم شغلم امکان شکوفا شدن پتانسیلهای وجوديم را فراهم میسازد.

3813

9895

متغیر  :3تناسب فرد -سازمان
احساس میکنم ارزشهای اين سازمان با ارزشهای فردی من سازگار است.

2816

9892

احساس میکنم ويژگیهای شخصیتی من با ويژگیهای اين سازمان در تناسب
است.
احساس میکنم اين سازمان نیازهای مرا برآورده میسازد.

3819

9812

2875

9818

احساس میکنم بین من و اين سازمان تناسب وجود دارد.

2817

9815

با فکر کردن به مسیر شغلی آيندهام دچار احساس ناکامی میشوم.

برايم دشوار است که ارتباطی بین توانايیهايی که دارم و مسیر پیشرفت شغلی
R
آيندهام برقرار کنم.
من مشتاقم که روياهای شغلی آيندهام را محقق کنم.
R

من نسبت به موفقیت به مسیر شغلی آيندهام چندان مطمئن نیستم.

* سوالهای حذف شده بعد از تحلیل عاملی :هدفگذاری درباره مسیر شغلی آيندهام برايم کار دشواری است R؛ من عاليق
کاریام را به خوبی میشناسم؛ مشخص کردن يک مسیر شغلی مناسب برای آينده ،کار سختی استR؛ برنامهريزی درباره
مسیر پیشرفت شغلیام جزء طبیعی کار من است.
 :Rسوالهای معکوس

888

فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 9314

شکل 2پیوست .مدل معادالت ساختاري مرتبط با فرضیههاي اول و دوم پژوهش

شکل  1پیوست .مدل معادالت ساختاري مرتبط با فرضیه سوم پژوهش
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