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Abstract
Aim: The research purpose is to draw a
comparison of self-efficacy, hope, life
satisfaction and job stress in private and public
companies. Method: Research method was
causal-comparative and the research tools were
Scherer General self-efficacy, Satisfaction with
Life (SWL), Adult Dispositional Hope (ADH),
and Rise job stress Questionnaires. The sample
that comprised 290 individuals was selected
using simple random sampling from among the
workers of public company (General-steel) and
private company (Vacuum Pars). Results:
Findings analyzed by T-test indicated a
significant between-group difference with
regard to self-efficacy, hope, life satisfaction
and job stress in public and private companies.
Keywords: Self Efficacy, Hope, Life
Satisfaction, Job Stress, Public and Private
Company.
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مقدمه

به نظر راجا کالیمو 2و همکارانش( ) 005 2محیط كار هر انسانی خانه دوم اوست ،چه بسیار افرادی كه عمده ساعات شبانه روز خود

را مجبورند در محیط كاری خود بگذرانند .ساده پیداست كه این محیط نیز همچون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و

روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن كسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارائه دهند .عوامل

یتوانند ایجاد كننده رضایت شغلی در افراد باشد .چه بسا تنها نبود یك عامل از مجموع این
متعددی وجود دارد كه در كنار هم م 
عوامل میتواند از ایجاد رضایت در فرد بكاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد .میزان درآمد ،وجهه
اجتماعی ،امكان ارتقای شغلی ،نحوه مدیریت در محل كار ،عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد

رضایت شغلی در افراد است(براهنی.)48 13 ،

یدهد .صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه و خودکارشدن فرایندهای
بخش عمده مردمان هر جامعه را جمعیت شاغل تشکیل م 
صنعتی در آنها ،به تغییرات سریعی در محیطهای روانی-اجتماعی کارگاهها و واکنشهای کارکنان انجامیده است .تجربه استرس
شغلی در محیط کار ،با برخی مسائل سالمت از قبیل اختاللهای رفتاری و بیماریهای روان تنی پیوند دارد(صالحیان و رباطی)7831،

یتواند تاثیر زیان آوری بر سالمت جسمیو روانی وارد آورد(دارک و گنوز 2009 ،3؛ ادی ،وانگ .) 006 2 ،همچنین
استرس م 

استرس آثار منفی بر نتایج سازمانی مانند خشونت در محل کار ،افزایش سوانح و تصادفات در محل کار و غیبت و فرسودگی شغلی

وارد آورد(روسی 4و همکاران 2002 ،؛ساک 006 2 ،؛ به نقل از گنجی .)88 13 ،استرس محل کار همچنین ممکن است به بروز
مشکالت رفتاری چون افزایش مصرف الکل و استعمال دخانیات و پایین آمدن میزان رضایت مندی از زندگی و امید منجر شود(
یشود .هر کس در معرض خطر استرس قرار دارد
لوی ،لوچی و روالند .) 2010 ،البته استرس شغلی به طور مستقیم منجر به استرس نم 
یبایست متغیرهای دیگری(مانند تفاوتهای
اما ممکن است بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس باالتری را تجربه کنند .بنابراین م 
فردی) در ارتباط بین استرس و پیامدهای آن شرکت داشته باشند(صالحیان و رباطی.)7831 ،مطالعات متعددي رابطه مثبت بين

ويژگيهاي مشاغل و پيامدهاي سودمندي همچون رضايت شغلي ،سالمتي و عملكرد مناسب را يافتهاند(براي مثال ،كامپيون ،5مك-

كللند 1991 ،6؛ فريد ،7فريس 987 1 ،8؛ اسچوبروك ،9جونز 1 00 2 ،10به نقل از لوی و همکاران.) 2010 ،

دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش میانجی دارد باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند .از
یها و
میان این باورها خودکارامدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی -اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتار 
یها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده است(کوپر و مارشال 200 9 ،؛ ؛ لو
ناکام 
سیو و کوپر .) 2008 ،بر اساس یافتههای امیری( ) 1390و ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺮﻛ دن ﻪﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ي درون ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ و ﻂﺒﺗﺮﻣ
ﻦﺘﺳﺎﻛ از ﺮﺑ وز ﻞﻴﻠﺤﺗ ر ﻲﮕﺘﻓ

ﺎﺑ

ﻪﺑ د ﺖﺳ

آ ﺪﻣ ه در ﺎﻫﻪﺘﻓﺎﻳ ي ﻪﺑﺎﺸﻣ در ﺮﻳﺎﺳ ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ت ،ﻪﺟﻮﺗ

ﻮﺧ د ﻞﻐﺷ نیز ﺮﺑ اي ا ﺰﻓ ا ﺮﻜﻠﻤﻋﺶﻳ د ،ﻮﺒﻬﺑ د ﺮﮕﻧ ش ﻪﺑ

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن و ﻞﻐﺷ و از ﻪﻤﻫ ﻢﻬﻣ ﺮﺗ

یباشد.
ﺮﺿ وري و بااهمیت م 
2

Raija Kalimo
Durak & Gencoz
4
Rossi
5
Campion
6
McClelland
7
Freed
8
Fries
9
Schaubroeck
10
Jones
3

79

مقایسه خودکارآمدی ،امید...،

از نظر بندورا خودکارآمدی ادراکشده عبارتست از باورهای فرد درباره قابلیتهایش برای انجام سطوح طرحریزی شده عملکرد

و پیشرفت و مهار رویدادهایی که در زندگیاش تاثیر بسزایی دارد(بندورا 1997 ، 994 1 ،11؛ به نقل از ملک محمد  .) 138 8رایجترین
مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناختی اجتماعی شامل محتوا یا خودکارآمدی ویژه تکلیف میباشد که به باورهای فرد درباره توانایی
انجام وظایف خاصی برمیگردد که برای دستیابی به موفقیت در حوزهای خاص و در شرایط طبیعی الزم است .کارآمدی مقابلهای به
باورهای فرد درباره توانایی مقابله با موانع خاصی که در انجام کار وجود دارد ،اشاره دارد و فرم دیگری از خودکارآمدی که در

پژوهشهای حرفهای مطالعه میشود ،خودکارآمدی فرایند نام دارد ،که شامل توانایی مدیریت کردن تکالیف کلی ضروری برای
یباشد .بندورا همچنین از کارآمدی خودنظمدهی صحبت میکند که به توانایی
آمادگی شغلی ،ورود ،سازگاری و یا تغییر شغل م 

هدایت و برانگیزاندن خود ،به منظور رفتارهای ارتقاء دهنده کارآمدی مانند مطالعه کردن بازمیگردد(لنت و براون 006 2 ،12؛به نقل از

يشود(فقیهی .) 1390 ،همچنين در مقدار
ملک محمد .)88 13 ،يك حس خودكارآمدي باال باعث تالش ،مقاومت و انعطاف بيشتري م 
استرس و اضطرابي كه افراد هنگام انجام يك فعاليت تجربه ميكنند تاثير دارد (کوپر و مارشال

،13

 ) 2009و نهايتا باورهاي

خودكارآمدي بر سطح موفقيت افراد تاثير دارد(کارادیماس .) 200 6،بر طبق نظريه شناختي– اجتماعي قضاوت افراد از توانا يي هايشان
براي موفقيت در يك تكليف خاص به طور قوي بر انگيزش و رفتار انساني تاثير دارد (بندورا 1986 ،؛ به نقل از کوپر و مارشال،
.) 2009
همچنین میتوان گفت تفاوت رضایت از زندگی در افراد به خاطر توانمندی و احساس خودکارامدی است که موجب پردازش
یتوان گفت خودکارامدی با تعدیل اثرات استرس زاها در محیط کار افراد موجب
یشود .بنابراین م 
متفاوت افراد از عوامل استرسزا م 
افزایش شادی و به طور غیر مستقیم موجب باال بردن سطح امید و رضایت از زندگی افراد شود(چیو.) 2008 ،14

یکند ارزیابی شناختی (قضاوت کلی در مور رضایت از
رضایت از زندگی ،حوزهای از روانشناسی مثبت نگر است که تالش م 
زندگی) و عاطفی(تجربه هیجانات خوشایند و ناخوشایند)مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار دهد .احساس خرسندی و رضایت
یکنند .معیارهایی که افراد بر پایه آن درک ذهنی
از زندگی از مولفههای نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی م 
یرود و
یو رضایت از زندگی هدف برتر زنگی به شمار م 
یکنند ،متفاوت است .در واقع تجربه شادکام 
خود را از خوشبختی ارزیابی م 

یشود(آناس 15به نقل از چیو.) 200 8،رضایت
احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام وظایف شغلی و خانوادگی شمرده م 
از زندگی از چند جهت اهمیت دارد :تامین سالمت روانی ،جسمانی و افزایش طول عمر ،اثبات ارزش شادکامی برای انسان ،اندازه

گیری شاخص کیفیت زندگی در کنار شاخصهای اقتصادی و اجتماعی(داینرُ،اُاایشی و لوکاس.) 2003 ،شواهد تجربی حاکی از آن
است که بعد زمانی رضایت از زندگی مهم است(چیو .) 2008 ،رضایت از گذشته و رضایت از حال و رضایت از آینده سه بعد متمایز
رضایت از زندگی است .سایر متغیرهای روانشناختی مرتبط با رضایت از زندگی مانند امید و خوشبینی نیز به سوی دیدگاه زمانی

آینده مدار حرکت کردهاند(چیو.) 2008 ،شوارتز و استراک ) 1991 ( 16نشان دادهاند که متمایز سازی سه سطح رضایت از زندگی یعنی
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رضایت از گذشته ،حال و آینده برای براورد تاثیرات این سازه بر سالمت روانی به پیش بینی دقیق تر سالمت روانی و مقابله با استرس
یشود(به نقل از گنجی.)7831،
زندگی منجر م 
ج كي سن و بيلس (  ) 1991در يك تحقيق اكتشافي به بررسي نقش باورهاي خودكارامدي به عنوان يك تعد نك لي ن  رد هد ر اب هطبا    
استروسورهاي مرتبط با كار پرداختند .ب زا هك يباي هنيمز تاعالطا ساسا ر         2273س داد ناشن .دندوب هتفرگ اكيرمآ زابر نند هك     

   

خودكارامدي رابطه بين استروسورها و تنش را تعديل مي كند .همچنين نتايج نشان دادند دنتشاد يوق يدمآراك دوخ هك يدارفا         
اثرات منفي كمتري را از نظر استروسورهاي فيز يكي و رواني ناشي از محيط ندوب هدرك تفايرد راك ددددددددد و می  زا تیاضر ناز ز یگدن    
باالتری را داشتند(ج كي سن،بيليس 1991 ،؛ به نقل از ملک محمد .) 138 8

امید نیز دیگر سازه مهم در روان شناسی مثبت گراست ک دیانشا کیر ه ررر رررر ) 2000 ( 17آن را چن :تسا هدرک فیرعت نی      «توان یا ی

طراحی گذرگاهها18یی به سوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و کارگزار 19انگیزش برای استفاده از این گذرگاهها» .طب نیا ق   
مفهومسازی امید زمانی نیرومند است که اهداف ارزشمندی را دربرگیرد و با داشتن موانع چالش انگیز اما نه برط لامتحا یندشن فر    
دست یابی به آن در میان مدت وجود داشته باشد .کسانی که از سطوح ب  دنرادروخرب دیما یالا در دوخ یگدنز

نیریاس هزادنا هب        

شها سازش کنند و ب ،راک(دنیایب رانک تامیالمان ا     
یتوانند با چال 
یکنند اما این باور را پرورش داده اند که م 
شکستهایی را تجربه م 
 2004؛ ترجمه پاشاشریفی و همکاران.)58 13 ،

(کاناواتی و همکاران ) 2007 ،20نشان داده اند که بین امید و رضایت از زندگی در افراد شاغل همبستگی ب یالا ی وجو  د د و درا نیا    

هردو با خودکارامدی در ارتباط است .اشنایدر( ) 005 2نشان داد که امید و به تبع آن رضایت از زندگی ارتباط زیادی ب لح ییاناوت ا    
مساله ،سالمت روان شناختی ،خودکارامدی ،پاسخهای انطبا اقی و س ادخریش .دراد یلغش سرتسا هب هناراگزا ((((( ((((((  )88 13نش نیب داد نا   
یها را داشتند در کار و شغل خود
سخت رویی و رضایت از زندگی و امید در بین دانشجویان رابطه وجود دارد و کسانی که این ویژگ 
یکردند.
یکردند و موفق تر از افراد دیگر عمل م 
استرس پایینی را تجربه م 

خودکارآمدی به معنای قضاوتهای فرد درباره توانایی او در انجام موفق سطوح خاصی از تکالیف ،که میتواند منجر به تالش-

های گستردهتر و پشتکار بیشتر گردد ،ساختار نسبتا جدیدی در تحقیقات دانشگاهی میباشد که خود منجر به رضایت شغلی در
یشود(اسپکتور .) 2007 ،اگرچه خودکارآمدی به طور عمیقتر در زمینههای درمانی ارزیابی میشود ،بررسیهای اخیر نشان
کارکنان م 
میدهند که خودکارآمدی قدرت زیادی در پیشبینی و توصیف عملکرد حرفهای و دانشگاهی در حوزههای متعدد دارد ( لنت،
براون 006 2 ،به نقل از ملک محمد.)88 13 ،
افراد با خودكارآمدي باال معتقدند كه قادرند به طور موثرتري با رويدادهاي زندگي خود کنارآيند و نسبت به كساني كه
خودكارآمدي پا يي نتري دارند انتظار موفقيت باالیی نیز دارند .اين افراد در ترديدهاي خود غرق نميشوند و به تكاليف دشوار
يكنند نه بهعنوان تهديد و معموال به دنبال چالش هستند( کاناواتی.) 2007 ،
بهعنوان چالش نگاه م 

تهاي افراد مربوط
عملكرد افراد به شدت متاثر از عقايد خودكارآمدي آنان است .به عبارت ديگر ،خودكارآمدي به مهار 
يشود .افراد مختلف با توانا يي هاي كي سان
يتواند انجام دهد مربوط م 
يباشد بلكه به آنچه شخص باور دارد و تحت شرايط خاصي م 
نم 
تها به
و مشابه در شرايط مختلف بسته به پا يي ن يا باالبودن عقايد كارآمدي ممكن است ضعيف ،متوسط يا خوب عمل كنند .مهار 
17

. Snyder
.Pathway
19
. Agency
20
. Kanawaty et al
18
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يگيرد .به همين خاطر يك فرد توانمند ممكن است به دليل عدم اعتماد به
راحتي تحت نفوذ شك و ترديد فرد نسبت به خود قرار م 
توانا يي و شايستگي خود از توانا يي خود به نحو مطلوبي استفاده نكند .بنابراين هم مهارت و هم باورهاي خودكارآمدي براي عملكرد
مت ر
مها ،باور افراد در مورد توانا يي هايشان براي كنترل بر سطح عملكرد از همه پرنفوذتر و مه 
موثر نياز ميباشد .اما در ميان اين مكانيس 
است .باورهاي خودكارآمدي بر احساس ،تفكر ،نحوه برانگيختگي آنها و نحوه رفتار افراد تاثير ميگذارد ( .بندورا 1993 ،؛ به نقل از
ملک محمد)88 13 ،
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد خودكارآمدي باعث افزايش تالش ،پشتكار و انگيزش فرد ميشود و از موثرترين عوامل

نكننده عملكرد افراد ميباشد كه نظريهپردازان شناختي – اجتماعي به آن پرداختهاند.
تع يي 

بريان ،21ميشل 22و ميرن ) 997 1( 23به نقل از کاناواتی(  ) 2007در شقن يسررب هب قيقحت كي وخ د تخس و يدمآراك

و ييور

     

انسانگرا يي در كاهش استرس ،بيماري و فرسودگي معلمين پرداختند 375 .مربي مدارس ابتدا يي و متوسطه مقياس خود گزارش دهي
در طول يك نيم سال تحصيلي دريافت كردند كه در طي شش مرحله تجزيه و تحليل چندين تفاوت معنا دار ديده شد و تحليل عاملي
تا يي د شده نشان دادكه رابطه معناداري بين متغيرهاي مورد مطالعه يعني سخترو يي و خودكارآمد اسنا لوصا و ي ننن ننننگرا  اي يي ا ناسن    
دوستي با استرس ،فرسودگي و بيماري وجود دارد .اين رابطه نشان داد كه خصوصيات معلمان همچون سخت رو يي  ،خودكارآمدي و
انسان دوستي ممكن است نقش حياتي و مهمي در سالمت و فرسودگي داشته باشد.
ش خود در کارکنان شرکت نساجی دهلی نو نش اد نا ددد يصخش يدمآراك حطس هچره هك       و
اسپکتور(  ) 2007همچنین در پژوه 
بهاي
یشود .كارآمدي شخصي پا يي ن ممكن است دامنه انتخا 
شغلي باالتر باشد دامنه فرصتهاي شغلي وسيعتر و عالقه به آنها بيشتر م 
شغلي را كه شخص در نظر ميگيرد ،محدود كند .وی همچنین دریافت كارمندان با كارآمدي شخصي باال در مقايسه با كارمند اب نا   
يكنند و نسبت به آن متعهدترند.
كارآمدي شخصي پا يي ن ،هدفهاي شخصي عاليتري را تع يي ن م 
عطار( ) 1374در یک بررسی با عنوان«رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سالمت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی»که در
یکردند به این نتیجه دست یافت که بین استرس شغلی و سالمت روان کارکنان
یکی از جزایر خلیج فارس به صورت اقماری کار م 
رابطه معناداری وجود دارد و کارکنان نوبتکار در مقایسه با کارکنان روزکار از سالمت روان کمتری برخوردارند.

هوچن(  ) 2000به نقل از حسن زاده(  )38 13در مطالعه ای با عنوان«استرس شغلی کارکنان بازمانده خصوصی سازی دولت»بر روی
کارکنان شرکت کود تایوان به بررسی استرس شغلی کارکنان این شرکت بعد از خصوصی سازی و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت
و معناداری بین عوامل تنش زا و استرس شغلی وجود دارد.مؤثرترین استرس شغلی که روی عملکرد بعد از خصوصی سازی تأثیر

یگذارد تعارض نقش و ابهام نقش است و استرس شغلی باالیی در افراد گروه  Aنسبت به گروه  Bو افراد دارای کنترل بیرونی
م 
یشود.
نسبت به کنترل درونی دیده م 

فری و همکاران( )1 00 2به نقل از حسن زاده (  )38 13در پژوهشی با عنوان«بررسی موقعیت و سالمت روان کارکنان یقه سفید
دولت بعد از خصوصی سازی»بر روی  666نفر از کارکنان یکی از ادارات دولتی که خصوصی شده بود به این نتیجه رسید که نداشتن
یپزشکی همراه بود .همچنین به مدت
امنیت شغلی و بیکاری هر دو با افزایش اختالالت بیمارگونه روانپزشکی و مشاورههای عموم 

طوالنی از کار دور بودن با بیماریهای طوالنی مدت همراه شده بود.

21

- Brian
- Michael
23
- Mirren
22
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حسن زاده(  )38 13در مطالعه ای با عنوان «مقایسه استرس شغلی و سالمت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از
یسازی» که بر روی  041نفر از کارکنان اجرا شد به این نتیجه رسید که کارکنان شرکت بعد از خصوصی سازی به نسبت قبل
خص و ص 
یشدند و سالمت روان شان در مقایسه با قبل ازخصوصی سازی بیشتر شده بود.
استرس بیشتری را متحمل م 
رضایت کارگر از محیط شغلی خود امری روانشناختی است و جنبه فردی دارد اما محیط کار ،رضایت از مدیریت و عوامل
یگذارد .به طور کلی رضایت شغلی یک معیار اندازه گیری از فرایند پدید آوردن فضای انسانی پشتیبان
اجتماعی بسیاری بر آن تاثیر م 
در هر سازمان است(لوی و همکاران .) 2010 ،مچنین و کاپالن(  ) 1973به نقل از ساعدی (  )98 13در تحقیقات خود با بررسی سالمت
سازمانی با خشنودی شغلی نشان داده اند که هر چه سازمان ناسالم و مشارکت کارکنان در آن کمتر باشد خشنودی شغلی پایین و
یشود .برای افزایش کارایی یک سازمان انگیزش کارکنان ،رضایتی که از
احتمال مبتال شدن فرد به بیماری جسمی و روانی بیشتر م 
شغل خود دارند و دامنه تعهد آنها به شرکت بسیار مهم است .انگیزش ،رضایت و دلبستگی شغلی تحت تاثیر بسیاری از جنبههای
یگیرد و تمام این
یهای جو روانی و فیزیکی کار قرار م 
تهای پیشرفت ،امنیت شغلی و ویژگ 
محیط کار مثل کیفیت رهبری ،فرص 
یشود .مسلما یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی سالمت
عوامل توسط مدیران برای بهینهسازی رضایت کارکنان دست کاری م 
جسمی و روانی(امید ،رضایت از زندگی و خودکارامدی) بویژه در کشور ما امنیت شغلی و قراردادی است که کارمندان یا کارگران
یکنند .بنابراین با توجه به اینکه شرایط کاری بر روی رضایت از زندگی تاثیر دارد (مایرز،
با شرکت یا اداره و یا کارخانه منعقد م 
 ) 2000در این تحقیق برآن شدیم تا مقایسه ای را بین کارکنان شرکت خصوصی و دولتی انجام دهیم .لذا هدف اصلی تحقیق عبارت
تهای خصوصی و دولتی و .فرضیههای مطرح شده
است از مقایسه خودکارامدی ،امید ،رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرک 
در این پژوهش نیز عبارتنداز:
تهای دولتی و خصوصی متفاوت است.
 میزان خودکارامدی بین کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی متفاوت است.
 میزان امیدواری بین کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی متفاوت است.
 میزان رضایت از زندگی بین کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی متفاوت است.
 -میزان استرس شغلی در بین کارکنان شرک 

رو ش

حهای پس از وقوع است که در آن پژوهشگر به جای ایجاد یا اجرای آزمایش ،پس از وقوع آن که بیشتر
پژوهش حاضر از نوع طر 

یپردازد(دالور.)48 13 ،
به صورت طبیعی رخ داده است به پژوهش درباره آن م 

جامعه پژوهش ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت جنرال استیل تهران به عنوان شرکت دولتی و شرکت وکیوم پارس تهران به

یشدند که  700نفر آن متعلق به جنرال استیل و  300نفر نیز متعلق
یدادند که جمعا شامل  1000نفرم 
عنوان شرکت خصوصی تشکیل م 
یشد که در سال  13 09مشغول به کار بوده اند.نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام گردید و
به شرکت خصوصی وکیوم پارس م 
حجم آن نیز با استفاده از فرمول کوکران برای شرکت دولتی 381 ،نفر و برای شرکت خصوصی  07 1نفر انتخاب شد .که در مجموع
تعداد  290نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردیدند.

1 01

مقایسه خودکارآمدی ،امید...،
گروه
کارکنان شرکت جنرال استیل تهران
(بخش دولتی)
کارکنان شرکت وکیوم پارس تهران
(بخش خصوصی)
جم ع

ابزار اندازهگیری

جامعه آماری

نمونه آماری

700

381

300

07 1

1000

290
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-1مقیاس گرایش به امیدواری بزرگساالن ()ADHS

25

یباشد .چهار گویه آن مربوط به «گذرگاه » ،چهار گویه
این مقیاس در سال  2000توسط اسنایدر ساخته شد و دارای  21گویه م 

یآیند(گویههای 7،2،5و  .) 11هر ماده
مربوطه به «کارگزار »26و چهار گویه هم دروغ سنج هستند و در نمره گذاری به حساب نم 
آزمون دارای  4گزینه پاسخ از کامال غلط تا کامال درست است که به شیوه لیکرتی از 1تا  4نمره به هر کدام تعلق میگیرد .در
پژوهش بیجاری(  )68 13ضریب پایایی این مقیاس  % 89به دست آمد .و در پژوهشی که توسط ستوده اصل (  )68 13و عالءالدینی
( )7831به انجام رسید اعتبار و پایایی آن به ترتیب  % 87و  % 82درصد برآورد شد .در پژوهش نصیری و جوکار( )7831پایایی این
مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس گذرگاه %26 ،و برای خرده مقیاس کارگزار  % 74بدست آمد.
 -2مقیاس رضایت از زندگی داینر)SWLS(27

این مقیاس پنج گویه ای توسط داینر و همکارانش(  ) 1985طراحی شده و در فرهنگهای مختلف و متالعات متعددی مورد استفاده
یگیرد .نتایج مطالعات
قرار گرفته استهر ماده آزمون دارای 7گزینه پاسخ است که به شیوه لیکرتی به هرکدام از 1تا 7نمره تحلق م 
مظفری( )2831نشان داده است که این مقیاس در ایران از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است .بر اساس این مطالعه ضریب آلفای
کرونباخ برابر  % 85و پایایی بازآزمایی در فاصله 6هفته برابر  % 84بدست آمد .در پژوهشی که جوکار(  )58 13بر روی  577دانش آموز
دبیرستانی انجام داده است ضریب آلفای کرونباخ برابر با  % 80و روای آن به شیوه تحلیل عاملی محاسبه کرده است که نتایج حاکی از
یتوانست بیش از  % 54از واریانس را تبیین نماید.در مطالعه نصیری( )7831بر روی زنان
وجود یک عامل کلی در مقیاس است که م 
شاغل ضریب آلفای کرونباخ  %88بدست آمد و روایی آن نیز با استفاده از تحلیل عمل به روش مولفههای اصلی با چرخش
واریماکس برابر  % 91بدست آمد.

28

یشرر ()GSE
 -3پرسشنامه خودکارامدی عموم 

29

مقیاس خودکارآمدی عموم 
ی(  ) GSEتوسط شرر و همکاران (  ) 2 98 1جهت سنجش باورهای عمومی افراد ساخته شده است.

یباشد .روش نمره گذاری پرسشنامه خودکارامدی به این صورت است که به هر ماده از 1تا 5نمره تعلق
این مقیاس شامل  71ماده م 
یگیرد .مادههای  13،15 ،9، 1،3،8از راست به چپ امتیازشان افزایش مییابد .پایایی این مقیاس در پژوهش اعرابیان و
م 

24

). Adult Dispositional Hope Scale(ADHS
. Path
26
. Agency
27
). Satisfaction with Life Scale(SWLS
28
. General self-efficacy
29
- Scherer
25
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همکاران(  % 91 ،)38 13به دست آمد .در پژوهش گنجی( )7831آلفای کرونباخ ضریب پایایی  % 81بدست آمد .در این پژوهش نیز
ضریب آلفای کرونباخ برابر  % 87بدست آمد.
 -4مقیاس استرس شغلی
ی( ) 377 1ترجمه و هنجاریابی شد .این
این مقیاس توسط فلیپ رایس ( )2 99 1ساخته شد که دارای  57ماده است که توسط حاتم 
پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس روابط بین فردی ،وضعیت جسمانی ،و عالئق شغلی میباشد .نمره گذاری آن به شیوه لیکرتی انجام
ی( ) 377 1این پرسشنامه را روی  75 2معلم مورد آزمون
یشود که امتیاز هر ماده از (1هرگز) تا (5بیشتر اوقات) در نوسان است.حاتم 
م 
قرار داد که میزان پایایی محاسبه شده با استفاده از آلفای کرونباخ  % 89و روایی  % 92بدست آمد .در این پژوهش میزان آلفای
کرونباخ  % 85و روایی برابر  % 81بدست امد.
یافتهها

جدول ( )1ویژگیهای دموگرافیک پاسخگویان
فراوانی

درصد

ویژگی
 30تا 35

158

54 / 49

 36تا 40

231

45 / 51

دیپلم

241

48 / 96

فوق دیپلم

97

33 /44

گروه سنی

میزان تحصیالت

51

لیسانس

71/ 58

همانطور که مالحظه میگردد بیشترین فراوانی گروه سنی شرکت کنندگان در تحقیق ،بین  30تا  35سال (حدود  54درصد) قرار
یباشد .بقیه اطالعات نیز در جدول قابل
دارد و در میزان تحصیالت نیز بیشترین فراوانی متعلق به دارندگان مدرک دیپلم با  241نفر م 
یباشد.
مشاهده م 

جدول ( )2نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل جهت مقایسه میانگین خودکارآمدی ،امیدواری ،رضایت از زندگی و استرس شغلی کارکنان شرکتهای
دولتی و خصوصی

متغیر
خودکارآمدی
امیدواری
رضایت از زندگی
استرس شغلی

گروه

تعداد نمونه

میانگین

اانحراف معیار

دولتی

381

70 /38

10 / 97

خصوصی

07 1

64 / 03

8/ 22

دولتی

381

62/ 14

4/ 47

خصوصی

07 1

22 /90

3/ 51

دولتی

381

32 / 33

5/ 91

خصوصی

07 1

27 / 19

4/ 14

دولتی

381

581/ 18

19 / 16

خصوصی

07 1

203 / 84

22 /62

اختالف میانگین

t

سطح معنی داری

6/ 80

8/ 43

0/ 013

4/ 05

9/21

0/ 003

5/ 14

11 / 66

0/ 001

18 / 66

13 / 74

0/ 001

یتوان گفت
طبق نتایج جدول ( )2و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون  tبا نمونههای مستقل برای سطح اطمینان  0/ 95م 
که بین میزان خودکارآمدی ،امیدواری ،رضایت از زندگی و استرس شغلی کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری
وجود دارد)p<0/05(.

میزان خودکارآمدی ،امیدواری و رضایت از زندگی کارکنان بخش دولتی بیشتر از کارکنان بخش خصوصی است و میزان
استرس شغلی کارکنان بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.

بحث و نتیجهگیری
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بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش بین کارمندان بخش خصوصی و دولتی از لحاظ خودکارامدی تفاوت وجود دارد ،به
یشود.
یباشد ،بنابراین فرضیه اول تایید م 
عبارت دیگر میزان خودکارامدی کارکنان بخش دولتی بیشتر از کارکنان بخش خصوصی م 
یتوان گفت بندورا (  ) 1999معتقد است که آدمیان نه بوسیله مکانیزمهای درونی هدایت میشوند و نه بوسیله
در تبیین این یافته م 
رویدادهای بیرونی ،بلکه کنشوریهای شناختی برحسب تعامل بین شخص و عوامل تعیینکننده محیطی قابل تبیین هستند .محیط و
یبه حساب نمیآیند .بندورا این رابطه را با
رفتار بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند و هیچیک از آنها به تنهایی تعیینکننده رفتار آدم 
علیت تقابلی سهگانه ،نشان داده است.در این الگو محیط بهخودی خود بر رفتار اثر نمیگذارد و تاثیر محیط بر افراد یکسان نیست،
بلکه نحوه عمل یک فرد تعیین میکند که کدام جنبه از محیط بر او تاثیر خواهد گذاشت .در نظریه شناختی – اجتماعی هم متغیرهای

پیشآیندی محیطی و هم متغیرهای میانجی شناختی و هم متغیرهای پیآیندی محیطی در ایجاد و نگهداری رفتار موثرند .این یافته با
یافتههای شجاعی(  ،)08 13هوچن( ،)1 00 2فری و همکاران( ،)1 00 2حسن زاده (  ،)38 13اعرابیان(  ،)38 13گنجی( ،)7831کاناواتی
(  ،) 2007اسپکتور(  ) 2007و لوی و همکاران(  ) 2010مطابقت دارد.
بر اساس یافتههای این پژوهش بین کارکنان بخش خصوصی و دولتی از لحاظ امیدواری تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر میزان
امیدواری در کارکنان دولتی بیشتر است .نتایج این فرضیه بااشنایدر( ،) 005 2شیرخدا( ( ،)88 13اسپکتور ) 2007 ،و گنجی()7831
یتوان اذعان داشت که وجود شرایط ناامن و تغییر دگرگونی در سازمان افراد را از شرایطی که به
همخوانی دارد .در تبیین این یافته م 
یدهد.در نتیجه کارکنان دچار اضطراب و نگرانی از وضع موجود
یکند و آنان را به سوی آینده ای مبهم سوق م 
آن خو گرفته جدا م 
سهای مختلف آمادگی بیشتری پیدا میکنند .یکی از تامین
گردیده و سالمت روان آنها ضعیف تر گشته و در برابر پذیرش استر 
یباشد که متاسفانه درشرکتهای خصوصی این مسئله تامین نمیشود و همواره
کنندههای سالمت روان افراد شاغل امنیت شغلی آنها م 
یکند و این مساله در درازمدت باعث فرسایش ذهنی و عدم بهره وری
بیم از آینده و بیکار شدن ،فرد را از نظر ذهنی مشغول خود م 
یگردد.
م 
بر اساس یافتههای این پژوهش بین کارکنان بخش خصوصی و دولتی از لحاظ رضایت از زندگی تفاوت وجود دارد .به عبارت
دیگر میزان رضایت از زندگی در کارکنان دولتی بیشتر از بخش خصوصی است.این یافته با نتایج لوی و همکاران( ( ) 2010چیو،
( ،) 2008آناس به نقل از چیو( ،) 200 8،داینرُ،اُاایشی و لوکاس( ،) 2003 ،کاناواتی و همکاران ،) 2007 ،اشنایدر( ،) 005 2ج كي سن و بيلس
(  ،) 1991مچنین و کاپالن(  ،) 1973ساعدی ( ،)98 13نصیری و جوکار( ،)7831مظفری (،)1283گنجی (،)7831حسن زاده (  )38 13و
عطار (  ) 1374مطابقت دارد.
یتوان گفت که ،رضایت از زندگی به رضایت خاطر یا پذیرش شرایط زندگی و به طور کامل به تحقق نیازها و
در تبیین این یافته م 
خواستههای شخصی اشاره دارد .در مطالعاتی که انجام شده است منابع اجتماعی را از جمله خانواده ،دوستان ،دسترسی به خدمات
اجتماعی و امنیت شغلی به ویژه برای کارمندان و کارگران را از جمله عوامل پیش بینی کننده رضایتمندی از زندگی بیان کرده اند.
مچنین و کاپالن(  ) 1973به نقل از ساعدی (  )98 13در تحقیقات خود با بررسی سالمت سازمانی با خشنودی شغلی نشان داده اند که هر
چه سازمان ناسالم و مشارکت کارکنان در آن کمتر باشد خشنودی شغلی پایین و احتمال مبتال شدن فرد به بیماری جسمیو روانی
یشود .برای افزایش کارایی یک سازمان انگیزش کارکنان ،رضایتی که از شغل خود دارند و دامنه تعهد آنها به شرکت بسیار
بیشتر م 
مهم است .انگیزش ،رضایت و دلبستگی شغلی تحت تاثیر بسیاری از جنبههای محیط کار مثل کیفیت رهبری ،فرصتهای پیشرفت،
یگیرد و تمام این عوامل توسط مدیران برای بهینه سازی رضایت کارکنان
امنیت شغلی و ویژگیهای جو روانی و فیزیکی کار قرار م 
یو روانی(امید ،رضایت از زندگی و خودکارامدی)
یشود .مسلما یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر روی سالمت جسم 
دست کاری م 
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یکنند .بنابراین عدم
بویژه در کشور ما امنیت شغلی و قراردادی است که کارمندان یا کارگران با شرکت یا اداره و یا کارخانه منعقد م 
ییابد که به گفته
یشود .این یافته زمانی اهمیت م 
تامین این مسائل و عدم حمایت شرکت باعث کاهش رضایت زندگی فرد شاغل م 
راجا کالیمو ( ) 005 2محیط كار هر انسانی خانه دوم اوست.
بر اساس یافتههای این پژوهش بین کارکنان بخش خصوصی و دولتی از لحاظ استرس شغلی تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر
میزان استرس شغلی در کارکنان بخش خصوص بیشتر از بخش دولتی است است .این فرضیه با یافتههای کوپر و مارشال ( ،) 2009
دارک و گنوز(  ،) 2009ادی وانگ( ،) 006 2لو سیو و کوپر(  ،) 2008ساک ( ) 006 2دیالنگ و همکاران(  ،) 2004روسی و همکاران
(  ،) 2002ونگ و همکاران( ،)1 00 2فری و همکاران( ،)1 00 2هوچن(  ) 2000گنجی(  ،)88 13حسن زاده(  ،)38 13شجاعی(  )08 13و
عطار (  ) 1374مطابقت و همخوانی دارد.
تهای خصوصی در مقایسه با دولتی بیشتر است و در
یتوان چنین اذعان کرد که استرس شغلی کارکنان شرک 
در تبیین این یافته م 
این میان خصوصی سازی ممکن است به عنوان عاملی برای کاهش سالمت روان و سایر مولفههای بررسی شده در این تحقیق تاثیر
سهای شغلی کارکنان به دلیل تغییرات در سازمان افزایش پیدا کرده ،به همان نسبت سالمت
بگذارد.یعنی به این علت که میزان استر 
فتر شده است.همچنین افرادی که از سالمت روان ضعیف تری برخوردار بودهاند در برابر استرسهای شغلی آسیب
روان ضعی 
بیشتری دیده اند و خصوصی سازی عاملی برای تشدید استرس و تضعیف روحیه آنها گردیده است.

تها بویژه شرکتهای
یکی از محدودیتهایی که محققان در انجام این تحقیق با آن مواجه بودند عدم همکاری روسای شرک 
خصوصی بود که این امر باعث شد میزان نمونه ما در کارکنان بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی باشد و با تمام تالشهای صورت
گرفته برای اعتماد سازی مبنی بر اینکه نتایج محرمانه خواهد بود باز هم افراد تا حدودی نگران ارزیابی خود و تاثیر این برنامه بر روند
یکردند خود را بهتر از آن چیزی که هستند جلوه دهند.
شغلی شان بودند و سعی م 
همچنین با توجه به یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای زیر به منظور بهبود وضعیت روانی و جلوگیری از استرس شغلی،
یشود:
خودکارامدی پایین و عدم رضایت از زندگی و امیدواری کارکنان ارائه م 
یباشد سازمانها و نهادها بایستی از کارکنان خود حمایت کافی به
با توجه به اینکه خصوصی سازی در کشور ما رو به افزایش م عمل آورند تا آنها بتوانند خود را با تغییر تطبیق دهند.یعنی از طریق تامین امنیت شغلی و اجازه دادن به کارکنان برای مشارکت در
سها جلوگیری کرد و یا آن را کاهش داد.
یتوان از استر 
تصمیمات مربوط به تغییرات کاری در ساختار سازمان ،م 
 با توجه به اهداف بسته پیشنهادی سالمت روان در برنامه پنجم توسعه در جهت باال بردن سالمت روان و به سازی محیط کار دریشود شرکتها بیش از پیش به جنبههای روان شناختی کارکنان خود توجه کنند تا بدین وسیله
تها و کارخانه جات پیشنهاد م 
شرک 
سهای شغلی ،توانایی انطباق و سازگاری بیشتری را داشته باشند.
کارکنان در هنگام مواجهه با استر 
یرود و آن چنان با زندگی
تهای زندگی به شمار م 
 همانطور که در باال نیز گفته شد امروزه کار به عنوان یکی از ضرور خانوادگی گره خورده است که نمیتوان مرز مشخصی بین آنها متصور بود بنابراین برای داشتن جامعه ای پویا و با نشاط میبایست هم
به محیط کار و هم به محیط خانواده توأمان توجه کرد و با به-سازی محیط کار و حل کردن دغدغه معاش به سوی جامعه ای رو به
کمال حرکت کرد.
یبایست که شرایط و دستورالعمل یکسانی را برای نهادهای مختلف چه دولتی و چه
 وزارت کار به عنوان متولی کار در کشور م خصوصی تدوین کند تا تفاوتها و امکان مقایسه شدنها از بین برود .یکسان سازی حقوق که سالهای متمادی است حرف از اجرای
آن است میتواند راهکار خوبی برای این مسئله باشد.
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ثهای رو در رو با تک تک
 و در نهایت با ایجاد ارتباط صمیمیبین مدیران و کارکنان در زمینه تغییرات سازمانی از طریق بح شها ،راهی را برای اطمینان و اعتماد سازی متقابل ایجاد کرد و از بروز شایعات
افراد ،ارائه اطالعات مکتوب ،جلسات گروهی یا گزار 
یهای حاصل از آن برای کارکنان بویژه بخش خصوصی جلوگیری کرد.
و نگران 
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