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 نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان 
 

 ***یزدیابراهیم وکیل، **علیرضا فرشیدپور ،*فردرسول ثانوی1
 

 چکیده
 نقش باید های سازمانیحوزه مدیریت سازمان، اهمیت به سرمایه پژوهشگران از بسیاری عقیده به     

 تا شود تالش باید نیروها در راستای اهداف سازمان داشته باشد. سازماندهی و راهبرد تدوین در بیشتری
در  استرس نقشرو با مطالعه پژوهش پیش بنابراین شود؛ هماهنگ سازمان کلی راهبردهای با شرایط کارکنان

زمان بورس و سا از مجوز دارای کارگزاران فعالمالی  کارکنانبخش  و نیز راهبردهای خودباوری در کارکنان
 اعتماد میزان سنجش جهت. است استفاده شدهها از ابزار پرسشنامه داده آوریجمع. برای است اوراق بهادار

 و 935/0 با برابر آزمون پیش برای کرونباخ آلفای مقدار ،شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از گیریاندازه ابزار
. است مناسب پرسشنامه پایایی که دهدمی نشان مقادیر این و شد محاسبه 971/0 با برابر پرسشنامه کل برای

 بر. استفاده شده است کمی متغیر هایداده توزیع بودننرمال بررسی جهت اسمیرنف کلموگروف آزمون از
 تاثیر سازمان کاهش استرس کارکنان مالی بر% 73 میزان به خودباوری راهبرد این پژوهش، نتایج اساس
 .گذاردمی مثبت

 

های استرس؛ تحوالت جوامع و : خودباوری؛ استرس؛ استرس مثبت؛ هزینههاواژهکلید

 .استرس؛ کامیابی سازمان
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 مقدمه. 1

نظر زیادی بین همچون اکثر مفاهیم رفتار، در مورد تعریف مفهوم استرس شغلی نیز اختالف     
یک عامل محیطی )بیرونی( طورکلی استرس یک واکنش تطبیقی به به [؛13]اندیشمندان وجود دارد 

شناختی زیادی برای هر فرد درپی داشته، فرد است که پیامدهای فیزیولوژیک، رفتاری، شناختی و روان
 کند.را از حالت نرمال خارج می

هایی است که هزینه داردیکی از دالیلی که امروزه مطالعه استرس در رفتار سازمانی اهمیت      
، کیفیت پایین، غیبت، نارضایتیهای ناشی از روحیه پایین، کند. هزینهمی ها تحمیلاسترس بر سازمان

درصد خسارات و  75شود. در حدود و مواردی از این قبیل در نتیجه استرس به سازمان وارد می
های مربوط به استرس و شکایت اینبرعالوه[؛ 24]های کار پیامد استرس در سازمان است  ضرر

ها زا هزینه هنگفتی بر سازمانهای استرسها در مورد شغلن از سازمانخصوص شکایت کارگرا به
 [.21] کندتحمیل می

 متعدد هایاز روش باید بلکه ؛شودنمی حاصل تخصصی هایآموزش با تنها انسانی منابع بهبود     
 انسانی منابع مدیریت قلمرو در راهبردی مدیریت اعمال با جز مهم این و پرداخت کارکنان توسعه به

 ایمجموعه از واحد، و جامع راهبرد یک داشتن جایبه هاسازمان پذیر نخواهد بود. بیشترامکان
 تهیه، جهت در ای است کهیا نقشه طرح و تدبیر راهبرد،کنند. می استفاده مرتبط راهبردهای
 شرایط به توجهیبی دلیل که به لیئرفع مسا برای منابع ترمنطقی چه هر کارگیریبه و تخصیص
 و  شودمی استفاده فعلی خوب وضع بهترساختن برای یا است کرده بروز محیطی

 . [28]کندمی جلب را سازمان در اثر ذی و نفعذی افراد رضایت و است بازار مشتریان جوابگوی
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 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

 به اختصار ارائه شده است:  2و  1اعم پیشینه در دو جدول پیشینه پژوهش. 
 

 زمینه استرس هایهمطالع. 1جدول 

 توضیحات نتایج
متغیرهای 

 موردبررسی

نام پژوهشگر و 

 تاریخ اجرا

های استرس در در بین دو مولفه
گروه مذکور تفاوت معناداری 

 وجود ندارد.

های بررسی تاثیر استرس بر موفقیت
ای متشکل برزیل، نمونهمدیران و در 

دانشجوی رشته  28مدیر و  97از 
 مدیریت موردبررسی قرار گرفت.

تاثیر استرس بر 
 موفقیت مدیران

 (2015آالدینا )

استرس در محل کار کارگاهی 
  عنوان مشکل سالمتی درجهبه

یک برای صنایع قلمداد شده 
 است.

بررسی تاثیر استرس بر افزایش 
 های ایتالیاهای متعیر کارگاه هزینه

تاثیر استرس بر 
افزایش 

های متغیر  هزینه
 کارگاه

 (2014روشانا )

کننده مطلوبیت با نقش تعدیل
توان استرس شغلی اجتماعی می

را کاهش و رضایت از زندگی را 
 .افزایش داد

جامعه آماری این پژوهش کلیه 
کارکنان شهرداری ساری هستند که با 

 ابزار پرسشنامه رضایت از زندگی
SWLS مطلوبیت اجتماعی کراون و ،

 HSEمارلو و استرس شغلی 
 اند.بررسی قرار گرفته مورد

رابطه استرس 
شغلی، رضایت از 
زندگی و مطلوبیت 

 اجتماعی

 (1394موسوی )

عامل محیط فیزیکی در محیط 
اداری، بیشترین تاثیر و تضاد 

شغلی کمترین تاثیر را بر استرس 
 شغلی کارمندان اداری داشته و

هر عامل با میزان استرس شغلی 
 .داری دارندارابطه مثبت معن

کارمند  28بررسی این پژوهش به
کارمند بخش  26بخش اداری و 

 پردازد.صنعتی می

میزان استرس 
شغلی کارکنان در 
دو محیط اداری و 

 صنعتی

 همکارانکاظمی و 
(1393) 

تر و کارکنان افراد جوان
معرض  تر بیشتر درتجربه کم

استرس شغلی بودند و کاهش 
استرس شغلی کارکنان این 

صنایع منجر به کاهش حوادث 
درصد  12شغلی به میزان حداقل 

مندی شغلی و افزایش رضایت
 شود.می

هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین 
های شغلی و حوادث ناشی از استرس

کار در کارکنان شرکت خودروسازی 
 سایپا است

تاثیر استرس 
وادث شغلی و ح

 ناشی از کار

 همکارانسوری و 
(1384) 
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 خودباوریهای همطالع. 2جدول 

 پژوهشگرنام 

 و تاریخ اجرا

متغیرهای 

 موردبررسی
 نتایج توضیحات

 (2014اس چا )
تاثیر خودباوری بر 
 موفقیت کارکنان

بررسی جایگاه این پژوهش به
شغلی افراد در افزایش 

خودباوری و قبول ریسک در 
رویاهایشان رسیدن به 
 پردازد. می

کنند غرور و رضایتی که افراد تجربه می
همان خودباوری است که عنصر مهمی 

ای برای دستیابی به اهداف شغلی و حرفه
 است.

نفس و درواقع خودباوری درنتیجه اعتمادبه
های افراد ها و تواناییرضایت از مهارت

است و معموال از طریق تجربه ناشی از 
 شخصی است.های موفقیت

هیفا و همکاران 
(2013) 

تاثیر فرهنگ بر 
 خودباوری

بررسی این پژوهش به
های فرهنگی بر میزان  تفاوت

 خودباوری پرداخته است.

های نتایج حاکی از آن است که تفاوت
فرهنگی نقش موثری در خودباوری افراد 

 کند.در سطح سازمان ایفا می

حسینی و 
 (1394) همکاران

پیشرفت  تاثیر انگیزه
یادگیری بر انگیزه 

طلبی با  توفیق
بررسی نقش میانجی 

 خودباوری

کلیه بررسی به این پژوهش
دانشجویان دو دانشکده 

شناسی و علوم تربیتی  روان
دانشگاه عالمه طباطبایی و 

 پرداخته است. تهران

انگیزه پیشرفت یادگیری دانشجویان با 
 طلبی و خوباوری آنان ارتباط وتوفیق

 .همبستگی دارد

آبادی قدرت
(1393) 

خودباوری و اثر 
بخشی کارکنان 

 سازمان

میزان بررسی این پژوهش به
تاثیر خودباوری بر اثربخشی 

 پردازد. کارکنان سازمان می

دهد که رابطه معناداری نتایج نشان می
بین خودباوری و اثربخشی کارکنان 

 .سازمان وجود دارد

محمودی و 
 (1393) همکاران

فرهنگ خودباوری و 
 وکارتوسعه کسب

دنبال بررسی به پژوهشاین 
نقش خودباوری در جوانان در 

که با  استوکار ایجاد کسب
های استفاده از پرسشنامه داده

 الزم از جوانان کارآفرین استان
آوری شده هرمزگان جمع
 .است

نتایج تحلیل توصیفی نشان داد فرهنگ 
خودباوری دربین جوانان استان هرمزگان از 

 هدهندنشان این استحدمتوسط باالتر 
 است.نفس باالی جوانان هرغبت و اعتمادب

 

پدر استرس در مفهوم جدید آن شناخته شده است.  1پزشک اتریشی )هانس سلیه( .مفهوم استرس
های استرسی مفید یا مضر منجر شوند. وی توانند به پاسخوقایع مثبت و منفی هر دو می ،در نظر وی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Hans Selye 
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نامد. دریافت جایزه در جمع زیاد و می 1دنبال دارد استرس مثبتاسترسی را که پیامدهای مثبت به
 زاها هستند. در نظر وی:هایی از این نوع استرسموفقیت در رقابت شدید نمونه

 زاهاست؛متمایز از استرس پاسخ به استرسـ 

 استرس صرفا یک تنش عصبی نیست؛ ـ 

 ناپذیر است؛استرس اجتنابـ 

 استرس ممکن است پیامدهای مثبت داشته باشد؛ـ 

 [.35] یابدزندگی مملو از استرس است و استرس با مرگ پایان میـ 
روزمره تبدیل شده است. های روزافزون بشری، استرس به یک پدیده فراگیر و به موازات پیشرفت     

گیر کارکنان و سابقه بوده است. در محیط سازمانی نیز استرس گریبانشاید در طول تاریخ وضعیتی بی
کنند مدیران هر دو شده است و مدیران زیادی معتقدند که استرس را در محیط کار خود تجربه می

[5.] 
ها تحت کنترل درآمده و طول عمر یهر چند در سایه پیشرفت علم پزشکی بسیاری از بیمار     

ها عوض شده است. رقابت ولی سالمت روانی کاهش یافته و تنها نوع بیماری ؛افزایش یافته است
های فناوری، تجهیزات الکترونیکی و عدم تعادل بین برای کسب منابع کمیاب، افزایش کیفیت، پویایی

آنچه مهم است اینکه هر چند  [.19]رده است را پر از استرس ک امروزهاوقات کاری و زندگی، دنیای 
رو شناخت توان آن را کنترل و مدیریت کرد؛ ازاینولی می ؛توان استرس را از سازمان حذف کردنمی

استرس ن گیرشدچگونگی کنترل آن برای مدیران بسیار مفید است. هر چند که همهو استرس 
؛ ولی آنچه اندیشمندان سازمانی را به [7]کند اش وارد میهای جدی به سالمتی فرد و خانوادهآسیب

های اقتصادی، اجتماعی و روانی( است که استرس بر تاثیراتی )هزینهاست تفکر در این حوزه وا داشته 
های پزشکی و حوادث کاری مواردی از این تاثیرات است؛ ها دارد. غیبت، ترک سازمان، هزینهسازمان

 زا، رفتارها و پیامدهای استرس توجه داشته باشند.عوامل استرس بنابراین الزم است که مدیران به
 

 روندهای ذیل در جوامع استرس را در محیط کار افزایش داده است:  .تحوالت جوامع و استرس
طور عام بر استرس کاری و زندگی طورخاص و فناوری بهفناوری اطالعات به فناوری اطالعات:
 [.40]کنند صحبت می 2ورانهآاندیشمندان از استرس فنکه افزوده است تا جایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Eustres  
2. Technostress 
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شدن های چهره به چهره و کوتاهرفتن تماسبمباران اطالعات، تهدید حریم خصوصی، از بین     
-وری اطالعات این استرس را دو چندان کرده است. کهنهآها در اثر فنتاریخ مصرف دانش و مهارت

تر و تغییرپذیری ملزومات و تقاضاهای شغل، تجربه استرس را ها مشاغل را رقابتیشدن سریع مهارت
 . [9] بیشتر کرده است

 
الشعاع قرار هایی که اخیرا سالمت مدیران را تحتشدن، یکی از استرسدنبال جهانیبه شدن:جهانی

های چندملیتی ویژه در شرکتزا بهاین عامل استرس [.15]های متعدد است داده استرس مسافرت
 بسیار موضوعیت دارد. 

 
گیری پدیده یازده سپتامبر نیز از جنبه دیگری بر استرس در سطح جهان افزوده است. اوج امنیت:

زا تبدیل شده پدیده تروریسم نیاز به امنیت را بسیار باال برده و مشکل امنیت به یک عامل استرس
 است.

 
تنوع اولیه )نژاد، قومیت، [. 30]های اخیر مسئله تنوع است زا در دهههای استرسیکی از پدیده تنوع:

جنسیت، سن، زبان مادری، مذهب( و تنوع ثانویه )تجربه زندگی، مکان جغرافیایی، سبک رفتاری، 
های جنسی، وضعیت والدین و حرفه( هر دو تحصیالت، درآمد، تجربه کاری، وضعیت تاهل و گرایش

 [.17]شوند ممکن است به این نوع استرس منجر 
 

زای دیگر است. قراردادهای استخدامی نوع قرارداد استخدامی از عوامل استرس قرارداد استخدامی:
تر شده است و حتی برخی کاری طوالنیبراین زمان اضافهعالوه ؛اندمدت شدهالعمر، کوتاهجای مادامبه

های ها از این بابت پاداشچند که آنکنند. هر از مدیران کارکردن در ایام تعطیل را به خود تحمیل می
 ولی این امر میزان استرس را افزایش داده است. ؛کنندمادی و غیرمادی دریافت می

 
به باور فرد به  ،که به خودکارآمدی و خودکفایی نیز ترجمه شده است مفهوم خودباوری .خودباوری

عنوان مدیر تصور کنید که دو دارد. به آمیز کارها و وظایف اشارههای خود برای انجام موفقیتتوانایی
آمیز اعتماد صورت موفقیتهای خود در انجام کارها بهها نسبت به تواناییکارمند دارید، یکی از آن

یک موفقیت و عملکرد باالیی خواهد داشت؟ هایش مردد است. کدامدارید و دیگری در مورد توانایی
 خودباوری است. خودباوری سه مولفه اساسی دارد:بدون تردید اولی که دارای ویژگی شخصیتی 
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 میزانی که فرد به توانایی خود برای انجام کار معتقد است. :1اندازه

 اعتماد شخص به انجام وظیفه در آن اندازه و میزان. :2توان

های دیگر حدی از خودباوری در انجام یک وظیفه یا موقعیت که به وظایف و موقعیت :3عمومیت
شناس برجسته دانشگاه استنفورد که اولین بار مفهوم روان ،(1977آلبرت باندورا ) .است قابل تعمیم

ترین سازوکار معتقد است که خودباوری برای تاثیرگذاری در محیط، مهم ،برد خودباوری را به کار
د انگیزه شناختی است و بدون باور به ایجاد و تولید آثار مطلوب و جلوگیری از آثار نامطلوب، افرا روان

تر است. درواقع به قدرت ایجاد آثار کردن دارند؛ یعنی باور به عمل از خود عمل مهمکمی برای عمل
 [.3]مطلوب زیربنای هرگونه تحولی در بشر است

های شناختی، زبانی، اجتماعی، ارتباطی و فیزیکی از خودباوری در اثر کسب تدریجی مهارت     
رابطه بین [. 2]کودکی در این زمینه بسیار مهم است  اربویژه تجشود. بهطریق تجربه ایجاد می

دهد و خودباوری و موفقیت و عملکرد علت و معلولی است. خودباوری زیاد، عملکرد را افزایش می
البته باید درنظر داشت که عملکرد باال خود به خود به [؛ 12]شود عملکرد موفق موجب خودباوری می

 انجامد و خودباوری به تفسیر افراد از موفقیت بستگی دارد.میافزایش سطح خودباوری ن
پذیری در برابر استرس طور مستقیم انتخاب، انگیزش، پشتکار، الگوی ذهنی و آسیبخودباوری به     

طلبی و بلندهمتی فرد و عالوه بر کارکردهای مذکور، بر انتظارات، جاه [25]دهد تاثیر قرار میرا تحت
آمیز و افراد با خودباوری ذارد؛ بنابراین افراد با خودباوری باال معموال نتایج مثبت و موفقیتگنیز اثر می

 آورند.نتایج منفی به باور می ،پایین
خودباوری عام به باور فرد در مورد  [،31]اند تمایز قائل شده 4خاص و عام پژوهشگرانبرخی از      

سازی باندورا مختلف اشاره دارد. خودباوری خاص به مفهومهای آمیز کارها در موقعیتانجام موفقیت
زمینه  گردد و یک ویژگی وابسته بهآمیز وظایف تخصصی بر میدرخصوص باور به انجام موفقیت

-های مختلف ثابت است و همانند ویژگی؛ ولی خودباوری عام در طول زمان و در موقعیت[6]است 

توان نتیجه گرفت که خودباوری در یک زمینه خاص قابل رو میازاین [؛12]های شخصیتی است 
 های دیگر است. تعمیم به زمینه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Magnitude 

2. Strength 

3. Generality 
4. Specific and General self- efficacy 
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نفس باال ممکن است موجب خودشیفتگی، یک دندگی، کانون کنترلی درونی و خودباوری و عزت     
عنوان متغیر به 1نفس کاذب و بیش از حد شود. در این شرایط فروتنی و تواضعغرور و اعتمادبه

ها دارای فروتنی باشد ارزیابی واقعی از سهم کند؛ یعنی اگر فرد با این ویژگیکننده عمل می تعدیل
شود ها خواهد داشت و نقش دیگران را نادیده نخواهد گرفت. فروتنی باعث میخود در کسب موفقیت

غراق و غلو بینانه عمل کنند و دچار اکه مدیران در ارزیابی موفقیت و یا شکست در کار یا زندگی واقع
 [.39]نشوند 

ترشدن فرایند تولید کاالها و خدمات در جهان، وجود نیروی کار غیرماهرانه، دیگر مزیت با پیچیده     
 [.38] رودشمار نمیبه
 

  پژوهشهای فرضیه

 های مکرر،تجربه قبلی و موفقیت راهبردهای خودباوری )الگوهای رفتاری موفق، :فرضیه اصلی
 .دارد معناداری ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی( با کاهش استرس کارکنان رابطه تشویق دیگران،

 

 فرضیات فرعی

 .دارد وجود معناداری کاهش استرس کارکنان رابطه با الگوهای رفتاری موفق بینـ 

 .دارد وجود معناداری کاهش استرس کارکنان رابطه با های مکررتجربه قبلی و موفقیت بینـ 

 .دارد وجود معناداری کاهش استرس کارکنان رابطه با دیگرانتشویق  بینـ 

 .دارد وجود معناداری کاهش استرس کارکنان رابطه با ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی بینـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Humility 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 پژوهش شناسیروش. 3

 سازمانی، راهبردهای مدیریت حوزه در کاربردی دانش توسعه جهت در کاربردی پژوهش این     
 زیرا ؛است میدانی های پژوهش نوع از پژوهش این همچنین ؛گیردمی انجام کاهش استرس کارکنان

 گردآوری مصاحبه یا و پرسشنامه ابزار با و آماری یا نمونه و جامعه در حضور با تحقیق هایداده
 .پردازدمی تحقیق متغیرهای روابط بین بررسیبه زیرااست؛  توصیفی هدف، لحاظ از و شد خواهد
شود انجام می هدف این با و توصیفی )غیر آزمایشی( است تحقیقات زیرمجموعه همبستگی تحقیق

 در اهداف متغیرها بین روابط بررسی نیز تحقیق این در ،دهد نشان را متغیرها میان رابطه که [32]

 دنبال به پیمایشی ـ توصیفی رویکردی از بااستفاده حاضر پژوهش در .است شده تحقیق گنجانده

 مورد رابطه نوع به توجه با .کاهش استرس کارکنان هستیم و راهبردهای خودباوری بین رابطه آزمون
 شدت و میزان تعیین منظوربه تحلیل رگرسیون هایآزمون تحقیق )همبستگی( از این در آزمون

 .[14]است  شده استفاده های پژوهشفرضیه و مدل دهندهشکل متغیرهای بین همبستگی

 مورد آماری در نمونه آماری منتخب از جامعه موردمطالعه متغیرهای آوریجمع شامل دوم بخش     
 ابزار. بود خواهد) سازمان بورس و اوراق بهادار از مجوز دارای کارگزاران فعالمالی  کارکنان(پژوهش

[. 32] شودمی تکمیل منتخب نمونه به مراجعه با که است پژوهش پرسشنامه از مرحله این اصلی
 و نمونه براساس است نمونه انتخاب علمی تحقیق هر هایبخش ترینحساس و ترینمهم از یکی

http://seo.ir/Page/QsAmG3AOodBPlsQ5BKh8pg==/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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 تحقیق این در آماری جامعه .[32]شود می بیرونی اعتبار حائز که تحقیق است گیرینمونه روش
نمونه آماری  تعداد که است سازمان بورس و اوراق بهادار از مجوز دارایکارگزاران فعال مالی  کارکنان

 جهت پژوهش، این در .است انتخاب شدهنفر 120 براساس فرمول استاندارد انتخاب نمونه برابر با
 کرونباخ آلفای مقدار ،شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از گیریاندازه ابزار اعتماد میزان سنجش

 مقادیر این و شد محاسبه 971/0با  برابر پرسشنامه کل برای و 935/0با  برابر آزمون برای پیش
کاهش  با راهبردهای خودباوری ارتباط بررسی پژوهش انجام پرسشنامه برای پایایی که دهدمی نشان

  .است مناسب استرس کارکنان
 

 کامل نمونه و آزمون پیش پرسشنامه برای کرونباخ آلفای . مقادیر3 جدول

 مقدار آلفای کرونباخ  تعداد نمونه  تعداد سواالت 

 935/0 )پیش آزمون( 30 34

34 120 971/0 

 

 پرسشنامه در مختلف هایبخش پایایی تعیین برای کرونباخ آلفای . مقادیر4 جدول

 آلفای کرونباخمقدار  شماره سواالت بخش متغیرها و زیر متغیرها

 815/0 34-27 کارکنان مالی استرس متغیر وابسته

 821/0 26-1 راهبردهای خودباوری متغیر مستقل

 زیر متغیرهای مستقل

 800/0 6-1 الگوهای رفتاری موفق

های تجربه قبلی و موفقیت
 مکرر

7-12 796/0 

 805/0 20-13 تشویق دیگران

ارزیابی حالت فیزیکی / 
 احساسی

21-26 790/0 

 
 است شده درست آن به بخشیدنتحقق برای آزمون که هدفی به که است اصطالحی روایی     
 هر تواندمی نامناسب و ناکافی هایگیریاندازه که است آن جهت از روایی اهمیت. دارد اشاره

 تحقیق این در مورداستفاده پرسشنامه اینکه به توجه با [.37] سازد ناروا و ارزشبی را علمی پژوهش
 عاملی تحلیل. باشدمی روایی محتوایی دارای ،است شده تنظیم راهنما استاد راهنمایی و مشورت با

 هاییشاخه در عاملی حقیقت تحلیل در .دارد فراوان کاربرد انسانی علوم در که است آماری فن یک

http://seo.ir/Page/QsAmG3AOodBPlsQ5BKh8pg==/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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 تحلیل از . بااستفاده[32]است  ضروری و الزم شود،می استفاده پرسشنامه و آزمون هاآن در که
 .خیر یا کندگیری میاندازه را موردنظر هایشاخص پرسشنامه آیا که نمود مشخص توانمی عاملی

 
 پرسشنامه روایی برای بارتلت آزمون . نتایج5 جدول

854/0 KMO 

 2خی  802/6903

 درجه آزادی 561 بارتلت تست

 ضریب معناداری 000/0

 
 ی پژوهشهایافته. 4

 کمی متغیر یک هایداده توزیع بودنوضعیت نرمال بررسی جهت اسمیرنف کلموگروف آزمون از     
 با(مشخص نظری توزیع با هاهمشاهد توزیع بودنهمگون آزمون این در فرض صفر. شودمی استفاده

نبودن و فرض مخالف مناسب شده استقراین مختلف تعیین  یا حدس با که است) معین پارامتری

 نظر برای متغیر است.  توزیع مورد
 

K-Sبا  نمونه بودننرمال بررسی .6 جدول

 
 

 و دارد وجود ناپارمتریک و پارامتریک آماری آزمون نوع دو آماری هایتحلیل در اینکه به توجه با     
 برای K-Sآزمون  از اینجا در. دارد هاداده توزیع نوع به وابستگی هااین آزمون از دسته هر انتخاب
 که است آماری آزمون تنها آزمون است. این استفاده شده هاداده توزیع نرمالیزیتی وضعیت بررسی
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ها باشد تا فرض صفر پذیرفته شده و توزیع داده 05/0از  تربزرگ باید 1معناداری ضریب تفاوت مقدار
 .استها در این تحقیق نرمال با توجه به نتایج توزیع داده .[14] شودنرمال برآورد 

منظور بررسی آمار توصیفی نمونه پاسخگویان چهار سوال، جنسیت، تاهل، تجربه و سابقه کاری به     
% دارای سن بین بیست 7/11% زن، 25% پاسخگویان مرد و 75و تحصیالت موردبررسی قرار گرفت. 

% 5/22سال و  40تا  35% دارای سن بین 35سال،  35تا  30سن بین  % دارای8/30پنج تا سی سال، 
 6% افراد دارای سابقه بین 7/26% افراد دارای سابقه زیر پنج سال، 8/35سال،  40دارای سن باالتر از 

سال،  16% افراد دارای سابقه بیشتر از 8/15سال و  15تا  11% دارای سابقه بین 7/21سال،  10تا 
% افراد دارای 2/3% افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و تنها 8/45درک کارشناسی، % دارای م5/47

کارگزاران مالی  % کارکنان80توان چنین عنوان نمود که بیشتر از بنابراین می ؛اندمدرک دکتری بوده
از تحصیالت کارشناسی و  هستنداین تحقیق  نمونهکه  ن بورس و اوراق بهادارسازما از مجوز با فعال

  .اندکارشناسی ارشد برخوردار بوده
 

 
  منتخب نمونه توصیفی . آمار2 شکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sig – 2tailed 

http://seo.ir/Page/QsAmG3AOodBPlsQ5BKh8pg==/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://seo.ir/Page/QsAmG3AOodBPlsQ5BKh8pg==/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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های تجربه قبلی و موفقیت راهبردهای خودباوری )الگوهای رفتاری موفق، پژوهش. فرضیه اصلی
 فیزیکی / احساسی( با کاهش استرس کارکنان مالی رابطهارزیابی حالت  تشویق دیگران، مکرر،

 اول پذیرش شرط بنابراین است؛ مثبت جهت در + و96/1از  تربزرگ تی آماره مقدار .دارد معناداری
 ترمدل )آنوا( کوچک برازش جدول در معناداری ضریب اینکه مقدار به توجه با. باشدمی برقرار فرضیه

 در استاندارد بتای مقدار اینکه به با توجه و است برخوردار مناسبی برازش از از مدل باشد،می 05/0از 
میزان  به در راهبردهای خودباوری تغییر واحد هر ازای به است؛ 731/0با  برابر مشترک عامل جدول

اول  اصلی فرضیه بنابراین شود؛می وارد کاهش استرس کارکنان مالی بر مثبت جهت در % تغییر73

 .شودمی % پذیرفته73تاثیر  ضریب با تحقیق

 
 اصلی فرضیه برای مدل خالصه. 7 جدول

 مدل خالصه

 مدل R استاندارد 2مقدار خی  2مقدار خی  استاندارد خطای تخمین

736/0 394/0 399/0 731/0 1 

 
 اصلی فرضیه برای مدل برازش و آنوا نتایج. 8 جدول

 آنوا

 مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین فراوانی ضریب معناداری

  رگرسیون 463/42 1 463/42 218/78 000/0
1 

 

 وابستگی 060/64 118 543/0  

 کل 523/106 119   

 
 اصلی فرضیه برای رگرسیون تحلیل نتایج. 9 جدول

ضریب 

 معناداری
 آماره تی

عامل مشترک 

 استاندارد

عامل مشترک غیر 

مدل: کاهش استرس  استاندارد

 کارکنان مالی
 بتا

خطای 

 استاندارد
 بتا

 عامل 547/0 372/0  471/2 144/0
1 

 راهبردهای خودباوری 858/0 097/0 731/0 844/8 
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 ( تمام8) جدول با مطابق. شد عمل ترتیب همین به نیز تحقیق هایفرضیه سایر بررسی منظوربه     
 .شدپذیرفته  پژوهشهای فرضیه

 
 پژوهش هایفرضیه اثبات. 10 جدول

 فرضیه نوع شماره
بتای 

 استاندارد
Sig 2خی 

پذیرش / 

 عدم پذیرش

 اصلی 1

تجربه قبلی و  خودباوری )الگوهای رفتاری موفق،
تشویق دیگران، ارزیابی حالت  های مکرر،موفقیت

کاهش استرس کارکنان مالی  فیزیکی / احساسی( با

 .دارد معناداری رابطه

 پذیرش 394/0 0/000 731/0

 فرعی 1
کاهش استرس  با الگوهای رفتاری موفق بین

 .دارد وجود معناداری کارکنان مالی رابطه
 پذیرش 197/0 0/000 552/0

 فرعی 2
کاهش  با های مکررتجربه قبلی و موفقیت بین

 .دارد وجود معناداری استرس کارکنان مالی رابطه
 پذیرش 223/0 0/000 479/0

 فرعی 3
کاهش استرس کارکنان مالی  با دیگرانتشویق  بین

 .دارد وجود معناداری رابطه
 پذیرش 261/0 0/000 517/0

 فرعی 4
کاهش  با ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی بین

 .دارد وجود معناداری استرس کارکنان مالی رابطه
 پذیرش 206/0 0/000 561/0

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

 در انگیزه با و متعهد ماهر، کارکنان از سازمان مندیبهره موجب انسانی منابع اهبرد خودباوریر     
 به خود باوری راهبرد پژوهش این نتایج اساس بر .شودمی پایدار مزیت رقابتی به رسیدن برای تالش
 از صحیح مندیبهره با بنابراین ؛گذاردمی مثبت کاهش استرس کارکنان سازمانی تاثیر % بر73میزان 

 این بخشید. نتایج % بهبود73میزان  کاهش استرس کارکنان سازمان را به میزان توانمی خودباوری
(، و رضایی راد 1391(، درویش و همکاران )1392چینجانی ) احمدنیا و یعقوبی تحقیق نتایج با تحقیق

استرس  کاهش با الگوهای رفتاری موفق تحقیق، نتایج براساسهمخوانی دارد.  ( و1391و دعائی )
 و رشد عامل ترینمهم را انسانی نیروی توانمی بنابراین ؛% همبستگی دارد55میزان  کارکنان به

 انسانی نیروی به سازمان پیشرفت هر و موفقیت شکبی و کرد محسوب سازمان هر توسعه
 (، درویش1393همکاران ) و صحرایی تحقیق با نتایج فرضیه این در نتایج .دارد بستگی آن متخصص

 ( همخوانی دارد.2005نگ )( و چ1391دعائی ) و راد (، رضایی1391و همکاران )
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کاهش استرس  با های مکررتجربه قبلی و موفقیت داد، نشان دوم فرعی فرضیه آزمون نتیجه     
توانند از طریق ساختن )پرورش استعدادهای ها می% رابطه دارد. مدیران سازمان48میزان  کارکنان به

داشتن کردن )نگهکردن )استعدادهای ضعیف(، دلبستهخریدن )آوردن استعداد جدید(، قرضموجود(، 
 به و یابند دسترسی افراد ویژه استعدادهای دادن )ارتقای استعداد مناسب( بهبهترین استعداد(، ترقی

   .بخشند بهبود را کارکنان سوی این ترتیب کاهش استرس کارکنان از

 انرژی هدردادن بدون و شناخته را انسانی منابع متمایز هایقابلیت باید هاآن مدیران و هاسازمان     
 .دهند قرار افراد عملکرد ارتقای بر را خود تمرکز بازده، های کمفعالیت در خود توان و

 و هاسیاست و داده قرار موردتوجه را استعداد بازنگری و جذب شناسایی، فرایند باید هاسازمان     
 کسب انسانی منابع جدید هایشایستگی از یکی .کنند ریزیاساس آن طرح بر را خود هایفعالیت
 به مربوط هایبتوانند شایستگی انسانی باید منابع متولیان که است تغییر و فرهنگ عامل هایمهارت
نتایج در  .نمایند تقویت خود در و کرده کسب را فرهنگ سازیفردی و تغییر تسهیل فرهنگ، هدایت

( و رضایی راد و 1391(، درویش و همکاران )1393) این فرضیه با نتایج تحقیق صحرایی و همکاران
 همخوانی دارد. (2005( و چنگ )1391دعائی )

% بر کاهش استرس 52میزان  به تشویق دیگران داد، نشان سوم فرعی فرضیه آزمون نتیجه     
 خود کارکنان عملکرد بررسی در سازمان هرچه نتیجه این فرضیهتاثیر مثبت دارد. مطابق با  کارکنان

 دیدگاه از کاهش استرس کارکنان میزان نماید استفاده تریصحیح و ترقبولقابل های روش از
تبع این  به. نمایدمی احساس سازمان از جزیی را خود بیشتر کارمند هر و یابدمی افزایش کارکنان
 به بیشتری تالش سازمان اندازچشم تحقق و سازمانی اهداف به رسیدن راستای در کارکنان موضوع

 نتایج .نمایدمی تامین را دوسویه منافع کارکنان برای هم و سازمان هم برای این امر. دهندمی خرج
ی راد ی( و رضا1391(، درویش و همکاران )1393و همکاران ) تحقیق صحرایی نتایج با فرضیه این در

 همخوانی دارد. (1992) و کنین کی (1391و دعائی )
میزان  به ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی داد، نشان چهارم فرعی فرضیهآزمون  نتیجه همچنین     
 تبادل نظریه شده،ادراک سازمانی نظری حمایت دارد. مبنای مثبت تاثیر سازمانی حمایت % بر56

 خود او کندلطفی می دیگری حق در کسی وقتی اجتماعی روابط در نظریه این طبق. است اجتماعی
 فرد باشد تربزرگ کمک و لطف این هرچه. نماید جبران را او لطف که کندمی احساس موظف را

 تبادل چنین نیز کارفرمایان و کارکنان بین معتقدند محققان .کند جبران را تمایل دارد آن بیشتر
 بنابراین ؛کندمی برآورده را کارکنان نیازهای که سازمان منبعی است زیرا ؛است جریان در ایاجتماعی
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 سازمانی حمایت نظریه .است کارفرمایان صادق و کارکنان بین روابط مورد در بستان و بده رابطه
ازای ارزیابی  به و داردند خود سازمان از حمایت میزان از کلی دیدگاهی کارکنان که کندمی بیان

 تحقیق نتایج با فرضیه این آورند. نتایجمی عمل به حمایت خود سازمان حالت فیزیکی / احساسی از
( همخوانی 1389(، و دعائی و برجعلی لو )1389پرور )(، عریقی و گل1391نسب ) هاشمی و کافی
 دارد.
 تحقیق )الگوهای رفتاری موفق، مستقل زیر متغیرهای بین همبستگی میزان سنجش منظوربه     

 راهبرد متغیر تشویق دیگران و ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی( از مکرر،های تجربه قبلی و موفقیت
. با توجه به میزان باالی همبستگی میان زیر متغیرها )دو شد استفاده پیرسون آزمون از انسانی منابع

(، تغییر مثبت استدهنده همبستگی زیاد میان متغیرهای تحقیق ها نشانستاره باال هر کدام از عامل
 تغییر هاعامل سایر بهبود در توجهیقابل میزان به تواندمی تحقیق مستقل از زیر متغیرهای امکد هر

 بتوانند زمان بورس و اوراق بهادارسا از مجوز دارای کارگزاران فعالکه بنابراین درصورتی ؛نماید ایجاد
)مثال الگوهای  کندایجاد  بهبود ایجداگانه حتی صورتبه شده عنوان زیر متغیرهای از یک هر در

% در تشویق دیگران، 47های مکرر، % بهبود در تجربه قبلی و موفقیت56رفتاری موفق( با ضریب 
 . شودمی% در ارزیابی حالت فیزیکی / احساسی تغییر در جهت مثبت )بهبود( ایجاد 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seo.ir/Page/QsAmG3AOodBPlsQ5BKh8pg==/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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