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 مقاله پژوهشی

  آباد)هاي دولتي شهر خرميمارستانب: مطالعه موردشناختي پرستاران (ير مسير شغلي متنوع بر بهزيستي روانتأث
  

  ٣، اسما سليماني٢نژادعارف محسن ،*١ علي حسنوند
  

  11/02/1400تاریخ پذیرش  03/09/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ا ب کنترل و درمان اپيدمي کرونا دارند. نقش کليدي در ،پرستاران خصوصبهگيري آن، کادر درمان با توجه به وضعيت بيماري کرونا و همه :هدف و زمينهپيش
وع ارتباط و دهند، نيماذعان داشت. عالوه بر خدماتي که پرستاران به بيمار ارائه  هابيمارستانبازوي قدرتمند  عنوانبهاين تفاسير بايد بر نقش اساسي پرستاران 

توان دريافت کيفيت برقراري ارتباط با بيمار و ارائه خدمات درماني مي که ير بسيار زيادي بر روند درمان و رضايت بيماران داردتأثها با بيماران ي برخورد آننحوه
ف اين پژوهش لذا هد ستبهداشتي ا يهاکننده کيفيت مراقبتتا حد زيادي تعيينرضايت و آرامش پرستاران  .هستمندي پرستار ير مستقيم رضايتتأثبه او تحت 

  بوده است. هاوري آنپرستاران در راستاي بهبود بهره شناختيروانير مسير شغلي متنوع بر بهزيستي تأثبررسي 
هاي يمارستانبپرستاران جامعه آماري پژوهش حاضر است. همبستگي و ازنظر هدف، کاربردي  -اين پژوهش ازنظر روش و ماهيت، توصيفي مواد و روش کار:

حجم نمونه  نفر بود بر اساس جدول مورگان ٤٥٠که حجم جامعه آماري باشند. با توجه به اينمي ١٣٩٩آباد در بازه زماني مهرماه تا آذرماه سال ولتي شهر خرمد
 و جهت استاندارد يهاپرسشنامه از اطالعات، يآورجمعباشد. براي ميگيري در دسترس، نمونه ،صورتبهيري در اين پژوهش گنمونهروش  شد. برآوردنفر  ٢١٠

) ٢٠٠٢از پرسشنامه ريف (شناختي روانو همچنين براي سنجش متغير بهزيستي  )٢٠٠٦( همکارانبريسکو و  پرسشنامه از متغير مسير شغلي متنوع، سنجش
بودن مدل  (پايايي ترکيبي) براي مناسب ليت اطمينان سازه(پايايي) سازگاري دروني از دو معيار ضريب آلفاي کرونباخ و قاب .. براي قابليت اطميناناستفاده گرديد

ي حلراه PLSدر مدل  GOFشاخص استفاده شد.  (AVE)شده ميانگين واريانس استخراج از روايي همگرا در اين تحقيق براي سنجش استفاده شد. يريگاندازه
  ديک به يک نشانگر کيفيت مناسب مدل هستند.يک قرار دارد و مقادير نز تا صفربراي بررسي برازش کلي مدل بوده و بين 

) (پايايي ترکيبي . همچنين قابليت اطمينان سازهباشديباال م درونيدهنده سازگاري نشان که بود ٧٠/٠بيشتر از  آمدهدستمقدار آلفاي کرونباخ به ها:يافته
 ٠/ ٤٠ها بيشتر از براي گويه همچنين بارهاي عاملي. باشديايي مناسبي برخوردار ماز پاي )١٩٨١فورنل و الرکر ( و بر اساس نظر بود ٧٠/٠بيشتر از  آمدهدستبه

 AVEمقدار همه  .تر باشدبزرگ ٥/٠از  AVE روايي همگرا زماني وجود دارد که ) هستند.قبولقابلدار (يمعنآماري  ازنظربود که بر اساس نظر هير و همکاران 
 روش از مدل آزمون و بررسي يبرا باشد.مي مناسب روايي همگراي دهندهنشان فورنل و الرکربر اساس نظر بود که  ٥٠/٠در اين مطالعه بيشتر از  آمدهدستبه

ييد تأبرازش بسيار مناسب مدل کلي  ٥٩٥/٠به ميزان  GOFبراي  آمدهدستبهبا توجه به مقدار  .شد استفاده PLSافزار نرم و ساختاري معادالتسازي مدل
  شود.ييد ميتأدرصد فرضيه تحقيق  ٩٥نشان داد که در سطح اطمينان  Smart PLS افزارنرممعادالت ساختاري با استفاده از  سازيمدليج گردد. نتامي
 ه بهتوج با .شناختي داردداري بر بهزيستي روانمثبت و معني يرمسير شغلي متنوع تأثحاکي از آن است که  %٩٥نتايج در سطح اطمينان  گيري کلي:يجهنت

وان با ارتقاي تين ميهمچن ير مطلوب گذاشت.تأثپرستاران  شناختيروانتوان با دادن استقالل و آزادي عمل بيشتر به پرستاران بر بهزيستي نتايج تحقيق مي
مندي که خود معلول رضايتارآنتوسط پرستشده ارائهي ارتباط و کيفيت خدمات نحوهها بر شخصي و تخصصي و ايجاد فضاي خالقيت در بيمارستان هايمهارت

  ير مثبت گذاشتتأثاين قشر است 
 شناختي، مسير شغلي، مسير شغلي متنوعبهزيستي روان :هادواژهيکل
  

 ۲۰۷-۲۲۱ ، ص۱۴۰۰ خرداد، ۱۴۰ درپي، پيسومشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٦٦٣٣٢٢٥٩٥٣ ، تلفن:کرمانشاه رازي دانشگاه ،کرمانشاه، : آدرس مکاتبه

Email: economy912@gmail.com 

 
  

                                                             
 ويسنده مسئول)(ن کرمانشاه يراز دانشگاه ،يزيو برنامه ر ياقتصاد توسعه يدکتر يدانشجو ١

 آباد، ايران، خرملرستاندانشگاه  ت،يريمد ارياستاد ٢
 ، ايراناهواز، شاپور اهواز ي، دانشگاه جنديک پزشکيرماتارشد انفو يکارشناس يدانشجو ٣
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 سليماني اسما نژاد،عارف محسن حسنوند، علي
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  مقدمه
ي مطالعات شناختي درزمينهآسيب نگرشاخير  هايطي سال

نام ه جديدي ب قياسقرار گرفته و مو بررسي سالمتي انسان موردنقد 
دم ععنوان  اتعريف سالمتي ب جايگزين» شناختيبهزيستي روان«

 يهانشانه نبود، نگرشاين ). بر اساس ۱(است  شدهبيماري وجود 
سالمتي کنار  معيارعنوان تنها شناختي، بهاختالالت روان

سازگاري، شادماني و  مانندمثبتي  خصوصياتشده و گذاشته
سالمت روان معادل  لذا. اندقرار گرفته نفس نيز موردتوجهاعتمادبه
داشتن  درنتيجه. گرددميارزيابي شناختي مثبت روان عملکرد

ثر ؤآمد و مرکا ارتباط، شايستهاز زندگي، پيشرفت  احساس رضايت
بيماري  هاينبود نشانهمثبت در کنار  اخالقبا جهان و انرژي و 

بهزيستي  عياربودند که م خصوصياتي ءشناختي، جزروان
 اهتمامشناختي بهزيستي روان). ۱،۲( شدندفسير شناختي تروان

ست القوه واقعي فرد هاي باتوانايي دستيابي به منظوربهبراي کمال 
شناختي است که  ايمؤلفهاحساس ذهني بهزيستي داراي  ).۳(

 يک فرايند قضاوتي ،. رضايت از زندگياسترضايت از زندگي  شامل
 هيپايه گروکه در آن، افراد کيفيت زندگي خود را بر است شناختي 

. زماني که فرد از زندگي خود احساس نمايندمي ارزشيابي عيارهااز م
بهزيستي  زيرا) ۴( شودمي نمايان، شادکامي کندييت مرضا
احساسات مثبت، شناخت مثبت يعني برخورداري از  ،شناختيروان

درک و کنترل، عالقه به کار و فعاليت، خودپنداره مثبت زندگي قابل
اثبات خويشتن و روابط بين فردي سازنده را به  مندييعني، توان

شناختي و رضايت از زندگي فرد وانبهزيستي ربنابراين دارد.  همراه
 ستاتأثيرپذير گرايي وي بيني و معنويتاز ميزان خودآگاهي، خوش

مديريت  از نوينينوع  شغلي پروتئين يا متنوعگيري مسير جهت). ۵(
تغييرات محيطي و سازماني در چند  علتبه است که مسير شغلي 

پروتئوس،  از اسم شدهشده است. اين نام اقتباسبيان  دهه اخير
کل تغيير ش تواناييهاي يونان باستان است که خداي دريا در افسانه

گيري مسير شغلي بر موفقيت رواني و توسعه . اين جهتاشتد
-در اين جهت حقيقت . درتأکيد داردمستمر، خودجوش و چالشي 

سازمان  بهکه تا اينبوده متعهد  به حرفه خود ترکارکنان بيش ،گيري
ن عنوانفس بهمتعهد باشند و از خودآگاهي و عزت شيو کارفرماي خو

آزادي  ، برگيري. در اين جهتگيرندبهره ميهويتي مهم هاي مؤلفه
وکار بکس ثباتبيدر محيط بسيار  تطبيق مستلزمعمل و رشد که 

-ارزش هشود برخالف مسير شغلي سنتي که بامروزي است تأکيد مي
در اقتصاددانشي دهد ت مياهميپيشرفت و قدرت مانند هاي اساسي 

 يافزايش طورگيري مسير شغلي متنوع بهجهتاهميت  کنوني،قرن 
لزم مکارکنان را  ،در مسير شغلي مبسوطشده و عدم اطمينان  نمايان

ارت و نظ، کنترل يکرده که براي ماندن در بازار کار رقابتي استخدام
 ).۶( بيشتري بر مديريت مسير شغلي خود داشته باشند

 يشناسي مثبت که در سالمتها و جنبش رواننظريه بروز پيدر 
 اهميت وهاي فردي مثبت و رشد توانايي خصوصياتوجود  هب يوانر

ا ر شناختيبهزيستي روان ،شناسانروان ازاي عدهتأکيد داشتند، 
ين اچراکه بر اين بارورند اند صطالح سالمتي رواني کردهجايگزين ا

 ييشترببه ميزان  را ابعاد مثبتمتي رواني اصطالح سالنسبت بهواژه 
شناختي آسيب نگرشاخير  هايطي سال ).۳آورد (خاطر ميبه 

 قرار گرفته وو بررسي ي مطالعات سالمتي انسان موردنقد درزمينه
ف تعري جايگزين» شناختيبهزيستي روان«نام ه جديدي ب قياسم

اين اساس  بر ).۱( است شدهبيماري عدم وجود عنوان  اسالمتي ب
 يارمععنوان تنها شناختي، بههاي اختالالت رواننشانه نبود، نگرش

، سازگاري مانندمثبتي  خصوصياتشده و سالمتي کنار گذاشته
وان سالمت ر لذا. موردتوجه قرار گرفتندنفس نيز شادماني و اعتمادبه

شتن دا درنتيجه. گرددمي ارزيابيشناختي مثبت روان عملکردمعادل 
ثر ؤآمد و مرکا ارتباط، شايستهس رضايت از زندگي، پيشرفت احسا

بيماري  هاينشانه نبودمثبت در کنار  اخالقبا جهان و انرژي و 
بهزيستي  عياربودند که م خصوصياتي ءشناختي جزروان
هاي حوزه ترين مدلاز مهم). ۱،۲( شدندفسير شناختي تروان

ي بهزيست ،ريفنظر از. باشدميمدل ريف  ،شناختيبهزيستي روان
ه هاي بالقوتحقق توانايي منظوربهشناختي تالش براي کمال روان

 اليتع جهتبهزيستي به معناي تالش  باور،در اين  است.واقعي فرد 
 نمايانهاي فرد استعدادها و توانايي محقق شدنو ارتقاء است که در 

دي رااففلسفي  پايه اصولکردند بر سعي شود. ريف و همکارانش مي
ي زندگ«اصطالح در هاي زندگي مطلوب يا عيارارسطو و راسل م مانند
جه شناختي با توبهزيستي روانبندي کنند. گروهرا تعيين و  »خوب

هاي زيادي، اهميت به شرايط و عوامل گوناگون، متغير است. پژوهش
متغيرهايي مانند سن، جنس يا وضعيت اقتصادي و اجتماعي در 

ها نيز هش). برخي از پژو۷اند (ييد نمودهتأرا  شناختيبهزيستي روان
دار شدن، طالق، فوت همسر ير تجارت زندگي (مانند ازدواج، بچهتأث

 ي) يا رويارويي با مشکالتي مانند داشتن والدين الکلي، بچه۸و ....) (
) يا پرستاري از همسر يا والدين بيمار ۱۰و  ۹ي ذهني (ماندهعقب

 بر ايناند. ها اذعان نمودهير آنتأثار داده و بر ) را موردبررسي قر۱۱(
) ۱شناختي (شکل ي بهزيستي رواندهندههاي تشکيلمؤلفهاساس، 

 ضعف قوت و قبول نقاطشش عامل پذيرش خود (توانايي ديدن و را 
و اهدافي که  مقاصدبه معناي داشتن (خود)، هدفمندي در زندگي 

احساس (داشتن اين خصي )، رشد شدهدبه زندگي فرد جهت و معنا 
ي فرد طي زمان و در طول زندگي هاي بالقوهکه استعدادها و توانايي

بالفعل خواهد شد)، داشتن ارتباط مثبت با ديگران (به مفهوم داشتن 
ارزش با افراد مهم در زندگي)، تسلط بر محيط با ارتباط نزديک و 

ي ندگمسائل ز خصوص(توانايي تنظيم و مديريت امور زندگي به
ها و عمل (توانايي و قدرت پيگيري خواست روزمره) و خودمختاري
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 )آبادخرم شهر دولتي هايبيمارستان: مطالعه مورد( پرستاران شناختيروان بهزيستي بر متنوع شغلي مسير تأثير
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ورسوم و تقاضاهاي بر پايه اصول شخصي حتي اگر مخالف آداب
  ).۳اجتماعي باشد) تعيين کردند (

ين تأمترين عوامل ياساسترين و عنوان يکي از مهمشغل به
کند مياي بازي نيازهاي مادي و رواني، در زندگي افراد نقش عمده

هاي شغلي امروز، حال، تغييرات مداوم و وسيع در حوزهو درعين
 ).۱۲است (قطعيت و اعتماد به داشتن شغلي دائمي دهنده عدم نشان

گيري مسير شغلي پروتئين يا متنوع، نوع نويني از جهت
مديريت مسير شغلي است که به علت تغييرات محيطي و سازماني 

از اسم  شدهاقتباساست. اين نام در چند دهه اخير، بيان شده 
هاي يونان باستان است که توانايي پروتئوس، خداي دريا در افسانه

گيري مسير شغلي بر موفقيت رواني و تغيير شکل داشت. اين جهت
توسعه مستمر، خودجوش و چالشي تأکيد دارد. در حقيقت در اين 

ه به کينتا ا بيشتر به حرفه خود متعهد بوده کارکنان گيري،جهت
نفس سازمان و کارفرماي خويش متعهد باشند و از خودآگاهي و عزت

گيري، گيرند. در اين جهتهاي هويتي مهم بهره ميعنوان مؤلفهبه
بات ثبر آزادي عمل و رشد که مستلزم تطبيق در محيط بسيار بي

شود برخالف مسير شغلي سنتي وکار امروزي است، تأکيد ميکسب
دهد. در اهميت مي اساسي مانند پيشرفت و قدرت هايکه به ارزش

گيري مسير شغلي متنوع اقتصاددانشي قرن کنوني، اهميت جهت
طور افزايشي نمايان شده و عدم اطمينان مبسوط در مسير شغلي، به

کارکنان را ملزم کرده که براي ماندن در بازار کار رقابتي استخدامي، 
اشند بير شغلي خود داشته کنترل و نظارت بيشتري بر مديريت مس

وکار و ظهور رقابت فزاينده در دنياي کسب ديگرعبارت) به۶(
کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و  باعثجديد مؤثر هاي فنّاوري
صورت سيال و نامطمئن در هاي کاري را بهها شده و محيطسازمان

ظاهر سرعت وکارها بهدر چنين محيطي که کسب). ۱۳(آورده است 
حذف واردان و شدت رقابت، از صحنه ورود تازهعلت و به  شوندمي

هاي انساني براي داشتن قابليت استخدام مجبورند ، سرمايهشونديم
گيري مسير شغلي اي اساسي و استانداردهاي اصلي جهتهمعيار

باشند،  مقيدکه به کارفرماي خود کرده و بيش از آن معينخود را 
گيري بمانند. جهت وفادار دخو شدهيبه حرفه و مسير شغلي طراح

لي و شغ مسير شغلي متنوع، به معناي پيگيري معيارهاي موفقيت
-گيري، سرمايهمديريت فعاالنه مسير شغلي فرد است. در اين جهت

و  شدهيينهاي انساني بدون توجه به مسيرهاي شغلي از پيش تع
ابليت قوابسته به کارفرما، فقط به حرفه تخصصي خويش فکر کرده و 

  ).۱۴( کننداستخدام خود را پيگيري مي
مطرح توسط هال  ۱۹۷۶مفهوم جديد مسير شغلي در سال 

هاي اصلي هدايتي افراد، ارزش تا به شرح تعامالت ميان خود گرديد
 بپردازند. بريسکو و موفقيت ذهني مسير شغلي نيزآزادي و رشد و 

يک مسير  به توضيح اين موضوع پرداختند که ۲۰۰۶در سال هال 

رهبري تأکيد  شغلي متنوع بر دو بعد مهم ارزش محوري و خود
هاي دروني فرد اشاره دارد . نگرش ارزش محوري به ارزشنمايدمي

هيا م موفقيت را براي تجميع مسير شغلي فرد ارزيابيکه راهنمايي و 
شود که با عملکرد و نيازهاي ميگفته رهبري به روشي  خود کنند.مي

گيري مسير شغلي متنوع، از جهت اشيير آموزشي ندر حال تغي
بودن، دائماً بر سرمايه مسير  پذيراست و براي استخدامهماهنگ 

  ).۱۵( افزايدشغلي خود مي
گيري مسير شغلي متنوع براي ايجاد و کسب منابع و جهت

واند توکار رقابتي امروزه ميمنظور بقا در فضاي کسبسرمايه الزم به
ت حقيقداشته باشد. در دنبال ا در مسير شغلي به رضايت و رشد ر

 يزنها و افزايش انگيزه و اجراي استراتژيموجب گيري اين نوع جهت
). ۱۶( خواهد شد شدهيينافزايش احتمال دستيابي به اهداف تع

وجب م توانندسرمايه مسير شغلي شامل منابع و روابطي است که مي
سرمايه مسير شغلي به ). ۱۷(شود نتايج مرتبط با مسير شغلي  ترقي

-شناختي در نظر گرفته ميسه منبع انساني، اجتماعي و روانشکل 
 رفتارهاي برآيندهايعنوان يکي از توانند بهشود که کارکنان مي

ها افزايش و انباشت آنجهت گيري مسير شغلي متنوع در جهت
گيري مسير هاي مرتبط با جهتفعاليت اول. دسته نماينداقدام 

گذاري در سرمايه انساني با غلي متنوع افراد، اغلب شامل سرمايهش
 ،هاي محتمل در آينده است. به همين ترتيبنتايج و پاداش توجه به

هاي مسير شغلي از طريق آموزش، کسب تعيين اهداف و استراتژي
هاي نامهتجارب بيشتر، افزايش مهارت و دانش و دريافت گواهي

د گردسرمايه انساني  وسعه و پيشرفتموجب تتواند مختلف، مي
)۱۸.(  

تواند هاي مسير شغلي متنوع ميگيريدر دسته دوم، جهت
اي هاز شبکه حاصلسرمايه اجتماعي فرد را افزايش دهد، يعني منابع 

 کسبعنوان ابزار اصلي براي به بيشتراي شخصي و روابط حرفه
مسير  يدهتوانند براي جهتده و مينموهاي شغلي عمل فرصت

گيري مسير در جهتشخاص . ابه کار روندشغلي و رشد شخصي 
ه و دنموصورت فعاالنه اهداف خود را تعيين و اصالح شغلي متنوع به

دهند. اين افراد احتماالً عزم و انگيزه خود را افزايش ميروش، اين  با
-تقويت روابط با افرادي که مي به دنبالنگرانه خود با اقدامات آينده

ها در دستيابي به اهدافشان کمک کنند، برآمده و براي ند به آنتوان
 تيهاي شغلي و درنهادستيابي به خواستهشرايط د نکه بتواناين

جديدي  روابط، مهيا کنندهاي مسير شغلي آنان را توسعه گزينه
گيري جهت تأثيردهنده اين مطالب نشان )۲۰و  ۱۹(نمايند برقرار مي

سازي در توسعه سرمايه هاي شبکهستراتژيمسير شغلي متنوع و ا
 .اجتماعي است

گيري مسير نشان داده است که جهت هاپژوهشدر دسته سوم، 
 رددگتقويت و توسعه منابع شناختي موجب تواند شغلي متنوع مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 15

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4250-fa.html


 سليماني اسما نژاد،عارف محسن حسنوند، علي
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، خرداد 140، پی در پی سوم، شماره نوزدهمدوره  210

هاي روحي مثبت ارزش مرتبط بوده و نيز به حالت که با اهداف با
 تجپذيري منو انعطافبيني، خودکارآمدي اميد، خوشچون فردي 

 شدهيتاز تعامل بين رفتارهاي هدا ي برگرفتهشوند. اميد حس
. است ريزي در راستاي دستيابي به اهدافسوي هدف و برنامهبه

ر حوادث به فرد د انتساببيني حالت مثبتي است که افراد در خوش
گيرند. هر دو حالت توانايي و ناتواني در انجام کار به کار مي

وظيفه هاي خود در انجاماعتماد فرد به توانايي نشانهآمدي خودکار
 يرويارويپذيري به توانايي افراد در اي خاص است و انعطافدر زمينه

ها را براي غلبه بر ها و تغييراتي اشاره دارد که آنبا شکست
  ).۲۱سازد (ها و ابهامات توانمند ميناسازگاري

خانواده و سالمت معنوي نقش سالمت «در پژوهشي که با عنوان 
 نيا و همکارانشاکري توسط» شناختي پرستاراندر بهزيستي روان

دار سالمت خانواده و نقش مثبت و معني) انجام گرفت ۱۳۹۴(
 شناختي پرستاران شاغل درسالمت معنوي در تبيين بهزيستي روان

ت دهنده اهميمطالعه نشاناين هاي گرديد. يافته ييدبيمارستان تأ
هاي مهم خانوادگي و سالمت عنوان يکي از سازهمت خانواده بهسال

هاي مهم معنوي در بهبود بهزيستي عنوان يکي از سازهمعنوي به
-امهتا در برن شودسفارش ميبنابراين  است.شناختي پرستاران روان

هاي مبتني بر ارتقاي سالمت روان پرستاران، اين عوامل موردتوجه 
  ).۲۲( قرار گيرندخاص 

 يهايژگينقش و نييتع«) در پژوهشي با عنوان ۱۳۹۵تبيک (
اختي شنروان يستيبهز ينيبشيدر پ ياجتماع تيو حما يتيشخص

هاي شخصيتي و به اين نتيجه رسيد که ويژگي» زنان شهر تهران
تواند نقش مثبت و معناداري در تقويت هاي اجتماعي ميحمايت

  ).۲۳شناختي بازي کند (بهزيستي روان
بين عملکرد خانواده با  ندنشان داد) ۱۳۹۳هريزه و همکاران (ک

بهزيستي پرستاران رابطه مثبت وجود دارد و پرستاراني که از محيط 
و کم تعارض برخوردار بودند، شادکامي و بهزيستي  حاميخانواده 

 ).۲۴( اندنمودهبيشتري را گزارش 
ردهاي به بررسي رابطه راهبدر پژوهشي  )۲۰۱۴(ابلي و وايسي 

ه ک بيان نمودندها مديريتي و موفقيت شغلي پرداختند. آن خود
ها در مديريتي شامل انتخاب اهداف و اجراي آن استراتژي خود

 ).۲۵است (راستاي رفتارهاي خودتنظيم 
 Fernandezو  Enache ،Sallan، Simoهاي مطالعه يافته

 و بررسي تأثير نگرش مسير شغلي بدون مرز«عنوان  با )۲۰۱۱(
ر هدايتي در مسي که خود نشان داد »متنوع بر موفقيت مسير شغلي

رش نگ همچنينر مثبتي دارد. اث شغلي متنوع بر موفقيت شغلي
ي بيني موفقيت شغلمسير شغلي متنوع و مسير بدون مرز در پيش

 )۱۳۸۸(پور زاهدي و حسننتايج تحقيق  ).۲۶( دارند زيادياهميت 
 ط استخدامي بر قابليت استخدام کارکنانبررسي تأثير رواب«با عنوان 

که بين نوع روابط استخدامي و  نشان داد »هاي دولتيدر سازمان
قابليت استخدام کارکنان تفاوت معناداري وجود ندارد. البته در 

هاي قابليت استخدام کارکنان مانند انگيزش، برخي از ابعاد و مؤلفه
  ).۲۷شود (برداشت مي کارراهه و انگيزه يادگيري تفاوت معناداري

 يستيرابطه بهز«) در پژوهشي با عنوان ۱۳۹۳کاوسي (
-ها در بخشآن سهيپرستاران و مقا يشناختي با عملکرد شغلروان

 شناختيبه اين نتيجه رسيد که بهزيستي روان» يو عاد ژهيو يها
هاي معناداري با هم دارند هاي ويژه و عادي تفاوتپرستاران در بخش

)۲۸.(  
Ghafoor )۲۰۱۲ ( بررسي اثر جهت«با عنوان  پژوهشيدر-

شناختي مددکاران گيري مسير شغلي متنوع بر موفقيت روان
گيري متنوع در مسير شغلي بر که جهت دريافت »اجتماعي

يله وسمثبت و معناداري داشته و اين اثر به يرمددکاران اجتماعي تأث
  ).۲۹گردد (مي متعادلهاي کاري وفور فرصت

گيري مسير شغلي و تعادل رابطه جهت«حقيقي با عنوان در ت
حاصل اين نتيجه ) انجام شد Allen )۲۰۱۱که توسط  »کار و زندگي

که بين اين دو متغير رابطه معنادار نيرومندي وجود دارد،  گرديد
گيري متنوع در مسير ديگر هر چه شرکت به سمت جهتعبارتبه

هتري خانوادگي افراد تعادل بباشد، بين زندگي شغلي و بيشتر شغلي 
  ).۳۰گيرد (شکل مي

Heilmann )۲۰۱۱(  اي گرايي بر جهتاثر حرفه پژوهشيدر-
و به اين نتيجه  موردمطالعه قرار دادگيري مسير شغلي متنوع را 
غل و مشا اشدگرايي در افراد بيشتر بايرسيد که هر چه ميزان حرفه

تر غلي متنوع بيشگيري مسير شبه جهت تمايلتر شوند، تخصصي
که روابط . با بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش و با توجه به اينشوديم

پذيري و نيز بين گيري مسير شغلي متنوع و استخدامبين جهت
 يموردبررسسرمايه مسير شغلي و موفقيت کاري در مقاالت متعددي 

رابطه بين هر  مطالعهاست، جاي تحقيق جامعي که به قرار گرفته 
اس احستغير بپردازد، در ادبيات مديريت منابع انساني خالي سه م

محور  با توجه به ماهيت کارهاي موقتي و فرد حقيقت. در شودمي
و بر اساس آن  اتکا دارنددنياي امروز که به مسير شغلي متنوع 

شکار آضرورت تقويت سرمايه شغلي براي افزايش قابليت استخدامي 
اين ين بگونه پژوهشي روابط تاکنون هيچکه شود و با توجه به اينمي

 يدر پاست، اين تحقيق  قرار نداده موردبررسيگانه را متغيرهاي سه
گيري شغلي متنوع، سرمايه مسير بررسي روابط متغيرهاي جهت

  ).۳۱باشد (مي شغلي و قابليت استخدامي
ه منظور دستيابي بشناختي اهتمام براي کمال بهبهزيستي روان

احساس ذهني بهزيستي  ).۳اي بالقوه واقعي فرد است (هتوانايي
اي شناختي است که شامل رضايت از زندگي است. داراي مؤلفه

، باشد که در آنرضايت از زندگي، يک فرايند قضاوتي شناختي مي
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-يم افراد کيفيت زندگي خود را بر پايه گروهي از معيارها ارزشيابي
نمايد، يماحساس رضايت نمايند. زماني که فرد از زندگي خود 

شناختي احساسات )؛ زيرا بهزيستي روان۴شود (شادکامي نمايان مي
رل، درک و کنتمثبت، شناخت مثبت يعني برخورداري از زندگي قابل

عالقه به کار و فعاليت، خودپنداره مثبت يعني، توانمندي اثبات 
 نخويشتن و روابط بين فردي سازنده را به همراه دارد. بنابراي

شناختي و رضايت از زندگي فرد از ميزان خودآگاهي، بهزيستي روان
  ).۵گرايي وي تأثيرپذير است (بيني و معنويتخوش

 يهاوري سازماناهرم اصلي در بهره نيترنيروي انساني مهم
ه با توج ت. لذا بايد توجه خاصي به آن مبذول داشباشديخدماتي م

گروه بهداشتي و درماني را  نيترکه پرستاران بزرگنظر به اين
و بيش از هر گروه ديگري از کارکنان بيمارستان،  دهنديتشکيل م

و همچنين  دهنديوري و پيشرفت سازمان را تحت تأثير قرار مبهره
 يزيربهتري در برنامه يريگميوري پرستاران درنهايت به تصمبهره

ردن لذا با مشخص ک دگرديها منجر مارائه خدمات و مراقبت
توان اين شغلي پرستاران ميي ورمؤثرترين متغيرها در بهره

کش که مسئول حفظ و ارتقاء اميدواري را داشت که اين قشر زحمت
ها را با دقت محول شده به آن يهاتيمت بيماران هستند، مسؤولالس

سالمت بيماران کمک کنند و تحولي در بيشتري انجام دهند، به
توجه به عملکرد شغلي  .ماني ايجاد کنندبهداشتي و در يهاستميس

 نتريگسترده. باشدمي موفقيت سازماني در مهمعوامل  از کارکنان
 ليديکنقش  که هستندپرستاران  ،بخش نيروي انساني نظام سالمت

 لذا. کنندبازي مي، مراقبت و ارتقاي سالمت بيماران استمراردر 
شناختي روان است که بايد از سالمت جسماني و بهزيستي واضح

 افزونشناختي پرستاران بهزيستي روان). ٢٨( باشندمند بهرهبااليي 
کيفيت زندگي داشته باشد،  فزايشتواند در اکه مي اهميتيبر 

ها و درنتيجه افزايش در بهبود عملکرد شغلي آنتواند همچنين مي

شده ميزان رضايتمندي بيماران و مددجويان از خدمات ارائه
ويژه در شرايط شغلي نامناسب بهباشد.  ثمربخشدرماني بهداشتي و 

افزايش استرس و فرسودگي شغلي  موجبهاي بيمارستاني محيط
 جديخطر ها را با شناختي آنو بهزيستي روان گشتهدر پرستاران 

 وظيفهمشاغلي که در آن کارکنان  درمجموع،). ٣٢( سازدمي روبرو
بين فردي و  ستند و روابطه دارامور مراقبتي و درماني را عهده

، زمينه براي عاديطور بهها جاري است، در آني وسيع اجتماعي
شود. ازجمله مي فراهمها برخي مشکالت و ناراحتي تشکيل

 چنين برابرکننده در تواند نقش بازدارنده و تعديلمتغيرهايي که مي
 شناختي استداشته باشد، بهزيستي روانرا  يمسائل و مشکالت

. با توجه به اهميت بخش بهداشت و سالمت در توسعه کشورها )٢٨(
و نقش نيروي انساني در بخش مذکور، مسير شغلي نيروي انساني 

باشد. فعال در بخش بهداشت و سالمتي داراي اهميت فراواني مي
شان با نيازهايي که دارند هماهنگ باشد، يشغلافرادي که مسير 

د را در طول مسير شغلي بهبود کنند که دانش و مهارت خوتالش مي
دهند، بنابراين با افزايش احساس همانندسازي و وابستگي به 

ها قرار داده است، بهزيستي سازماني که اين فرصت را در اختيار آن
يابد. مسير شغلي متنوع، مشوقي شان نيز افزايش ميشناختيروان

 فزايشبراي خود مديريتي و افزايش انگيزش در شغل افراد است. ا
انگيزش و حس مثبتي که فرد نسبت به سازمان و کار خود داشته 

ش گردد. با افزايشناختي در افراد ميباشد باعث ايجاد بهزيستي روان
شناختي، افراد با توان و تمايل بيشتر براي انجام بهزيستي روان

کنند و درنتيجه باعث هاي محوله از سوي سازمان اقدام ميفعاليت
شود. با توجه به مطالب يادشده وري فردي و سازماني ميبهبود بهره

تي ير مسير شغلي متنوع بر بهزيستأثهدف اصلي اين تحقيق، بررسي 
هر هاي دولتي ششناختي پرستاران مشغول به کار در بيمارستانروان
  آباد است.خرم

  قيه تحقيو فرض يمفهوم مدل ):۱شکل (
  ن شده است:ير تدويز صورتهبه يق فرضيتحق يبا توجه به مدل مفهوم

H1دارد. شناختيروان يستيبر بهز يدارمعنيمثبت و  يرتأثمتنوع  ير شغلي: مس  
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  مواد و روش کار

ــيفي ــتگي و  -اين پژوهش ازنظر روش و ماهيت، توصـ همبسـ
ستاران پرجامعه آماري پژوهش حاضر اسـت.  ازنظر هدف، کاربردي 

بيمارستان) هستند. با توجه  ٤(آباد هاي دولتي شهر خرمبيمارستان
 نفر بود بر اساس جدول مورگان ٤٥٠که حجم جامعه آماري به اين

ــاس  ن پژوهش ينفر برآورد شـد. در ا  ٢١٠حجم نمونه  ــر اســــ بــ
و بــا در نظــر گــرفتن معيارهــاي ورود  نمونه ياعضاتمايــــل   

سال  ٥حداقل  قيتحقهنگام انجام  كه در يرانپرستاكـــه شــامل  
ــتار  ــابقه پرس ــته يس ــند و معيارهاي خروج از مطالعه  را داش باش

ســال ســابقه کار داشــتند اطالعات  ٥تر از کمكه  بودند يپرســتاران
ــد. يآورجمع ــورت،گيري در اين پژوهش بـه روش نمونـه  شـ  صـ
 آوريمعبراي ج است.، اي متناسب با حجم جامعهطبقهگيري نمونه

 رابطه در. است استفاده شده استاندارد هايپرسـشنامه  از اطالعات،
و  Briscoe پرسـشـنامه   از متغير مسـير شـغلي متنوع،   سـنجش  با

 داراي پرسشنامه اين )٢٠اسـت (  اسـتفاده شـده   )٢٠٠٦( همکاران
است و  و ارزش محور خودهدايتي بعد دو شامل که است سؤال ١٤

شــناختي از پرســشــنامه ريف روانبراي ســنجش متغير بهزيســتي 
تسـلط بر محيط، رشد   و شـش بعد  سـؤال  ١٨) که شـامل  ٢٠٠٢(

ــي، ارتبـاط مثبـت با ديگران، هدفمندي، پذيرش خود و    ــخصـ شـ
ــت،  ــتفاده گرديد ( خودمختـاري اسـ  پايايي آزمون براي ).٣٣اسـ

 بضري که است استفاده شده کرونباخ آلفاي شـيوه  از پرسـشـنامه  
 آزمون و بررســـي براي بود. ٧٠/٠از  باالتر براي متغيرهاي پايايي
ــازيمدل روش از مدل ــاختاري معادالت س در  PLS افزارنرم و س

 بررســي امکانفن  اين .شــودمي اســتفاده ٠٥/٠ يداريســطح معن
 را) مشــاهدهقابل متغيرهاي( هاســنجه و پنهان متغيرهاي روابط

ــورتبه ــازدمي فراهم زمانهم ص  قدرت دارايفن  اين همچنين س
ــب بينيپيش ــت مناس ــازه زيادي تعداد که زماني و اس  يا و هاس

ــاخص ــته وجود مدل در هاش ــد، داش  مدل خوبيبه توانندمي باش
 مدل بخش ســه در پژوهش مدل برازش روش، اين در. کند برازش
ــاختاري مدل گيري،اندازه ــاخص به توجه با کلي مدل و س  هايش

 براي را متعددي داليل محققين گرديد. ارزيابي خود، به مختص
 برتري دليل، ترينمهم. اندنموده ذکر اسآل  پي روش از اســتفاده

 بعدي دليل. اســـت ذکر شــده  کوچک هاينمونه براي روش اين
 برخي در پژوهشــگران و محققين که اســت نرمال غير هايداده

 دليل بهترين اندک نمونه حجم. دارند ســـروکار آن با هاپژوهش
 ساختاري معادالتفن  اين اول نسـل . اسـت  اسآل  پي از اسـتفاده 

 نياز شدند،مي اجرا EQS و Amos ليزرل، مانند افزارهايينرم با که
 اجراي توان اسآل  پي روش کهدرحالي دارند زياد نمونه تعداد به

  .هست دارا را کم خيلي نمونه تعداد با مدل
  
  اهيافته
ــ به ابتدا پژوهش نيا در  يشــناخت تيجمع يرهايمتغ يبررس

 وتحليلتجزيه از حاصـــل جينتا که اســت  شـــدهپرداخته قيتحق
 اکثر دهديم نشــان پژوهش يآمار نمونه از آمدهدســتبه اطالعات
 سال ٣٠-٤٠ نيب سن يدارا و بوده زن تيجنس يدارا انيپاسخگو

 انيپاســخگو شــتريب زين و) ٠,٦٥٧و انحراف معيار  ٣٤,٥(ميانگين 
  .بودند يکارشناس مقطع التيتحص يدارا

  :يريگمدل اندازه
ت يق ابتدا قابلين تحقي، در اگيرياندازه مدل يابيارز از قبـل 

ــاخص يبرا )يياي(پانان ياطم ــازه (قابل يهاشـ نان يت اطميهر سـ
 ييهر سازه از روا ييروا يبرا شـود. يم ي) بررسـ ١يدرون يسـازگار 

ــتفاده  ٢همگرا ييواگرا و روا ــت اس ــده اس  نانيت اطميقابل ي. براش
ت يکرونباخ و قابل يب آلفايار ضرياز دو مع يدرون ي) سازگاريياي(پا

ــازه ياطم ــب بودن مــدل   ي) برا٣يبيترک ييايـ (پـا  نـان سـ منـاسـ
تر از شيب آمدهدستبهکرونباخ  ياستفاده شد. مقدار آلفا گيرياندازه

ــد يم ۷۰/۰ ــاس نظر  بـاشـ ــتا ينونالو بر اسـ  )۱۹۹۴ن (يو برنشـ
ت ين قابليهمچن )۳۴. (باشـد يباال م يدرون يسـازگار  دهندهنشـان 

 ۷۰/۰شــتر از يکه ب آمدهدســتبه) يبيترک يياي(پا نان ســازهياطم
 يمناسب يياياز پا )۱۹۸۱فورنل و الرکر ( و بر اساس نظر باشـد يم

ــد يم برخوردار ها هيگو يبرا ٤يعامل ين بارهايهمچن ).۳۵( بـاشـ
 يآمار ازنظرر و همکاران يبود که بر اساس نظر ه ۰/ ۴۰از  بيشـتر 
ــتند (قبولقابل( دارمعني ــنجش يق براين تحقيدر ا ).۳۶) هس  س

استفاده  )٥(AVEشـده  اسـتخراج انس ين واريانگيم از همگرا ييروا
 .باشد تربزرگ ۵/۰از  AVE وجود دارد که يهمگرا زمان ييرواشد. 

ــتبه AVEمقدار همه  ــتر از ين مطالعه بيدر ا مدهآدسـ  ۵۰/۰شـ
 ياهمگر ييروا دهندهنشان فورنل و الرکربر اساس نظر که  باشديم

 ۱همگرا در جدول  ييروا و ييايج مربوط به پايباشد. نتايمناسب م
  ارائه شده است.

  
  

                                                             
1 internal consistency reliability 
2 convergent validity and discriminant validity 
3 composite reliability 

4 loadings 
5 Average Variance Extracted 
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    ييايو پا ييج رواينتا  ):۱جدول (

 ريمتغ گويه يبارعامل AVE p-value کرونباخ يآلفا يبيترک ييايپا

 گيري مسير شغلي متنوعجهت    ۶۱۷/۰ ۷۸/۰ ۸۳/۰

 خودهدايتي    ۵۰۸/۰ ۷۶/۰ ۷۸/۰

   ** ۷۲۴/۰  Pا  

   ** ۶۹۸/۰  P۲  

   ** ۶۴۸/۰  P3  

   ** ۷۲۱/۰  P4  

   ** ۷۵۸/۰  P5  

   ** ۷۳۱/۰  P6  

   ** ۶۳۷/۰  P7  

   ** ۷۷۴/۰  P8  

 ارزش محوري   ** ۵۱۰/۰ ۷۸/۰ ۰/۷۹

   ** ۶۹۲/۰  P9  

   ** ۷۳۸/۰  P10  

   ** ۷۲۴/۰  P11  

   ** ۷۱۴/۰  P12  

   ** ۶۹۲/۰  P13  

   ** ۷۲۳/۰  P14  

 شناختيبهزيستي روان    ۶۱۲/۰ ۷۸/۰ ۸۳/۰

 دمختاريخو    ۵۳۴/۰ ۷۵/۰ ۸۳/۰

   ** ۷۳۲/۰  W1  

   ** ۷۶۱/۰  W2  

   ** ۶۹۸/۰  W3  

 پذيرش خود    ۵۱۹/۰ ۷۸/۰ ۷۹/۰

   ** ۷۱۴/۰  W4  

   ** ۷۰۹/۰  W5  

   ** ۷۳۸/۰  W6  

 هدفمندي    ۵۲۵/۰ ۷۹/۰ ۸۴/۰

   ** ۷۴۸/۰  W7  

   ** ۷۳۵/۰  W8  

   ** ۶۸۹/۰  W9  

 گرانارتباط مثبت با دي    ۵۰۳/۰ ۸۱/۰ ۸۳/۰

   ** ۷۲۲/۰  W10  

   ** ۶۹۷/۰  W11  

   ** ۷۰۹/۰  W12  

 رشد شخصي    ۶۰۸/۰ ۸۳/۰ ۸۷/۰

   ** ۷۸۹/۰  W13  
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   ** ۷۶۹/۰  W14  

   ** ۷۸۲/۰  W15  

 تسلط بر محيط    ۵۱۵/۰ ۷۹/۰ ۸۲/۰

   ** ۶۹۷/۰  W16  

   ** ۷۲۱/۰  W17  

   ** ۷۳۴/۰  W18  

  
 يبارها روش از )١يصـ ياعتبار تشــخ(واگرا  ييروا يبررسـ  يبرا

 يابيارز استفاده شد. در ٣شـاخص فورنل و الرکر  و ٢ متقاطع يعامل
ج ينتا شود.ياستفاده م يها AVE مربع شهياز ر الرکر -فرنل اريمع

نشــان  ٣و  ٢بر اســاس هر دو روش در جدول  واگرا ييروا يبررســ
  داده شده است.

  
  متقاطع يعامل يواگرا با روش بارها ييروا ):۲جدول (

تسلط بر مح
طي

 

رشد شخص
ارتباط مثبت با د ي
ي

گران
 

هدفمند
 ي

يپذ
ش خود

ر
خودمختاري 
 

ش محور
ارز

 ي

خود هدا
تي

 ي

 

٧٤١/۰ ۳۵۷/۰ ۳۵۸/۰ ۳۳۰/۰ ۱۴۴/۰ ۲۲۴/۰ ۴۲۶/۰ ۷۲۴/۰ P۱ 

۶۶۷/۰ ۱۸۹/۰ ۲۵۴/۰ ۱۲۰/۰ ۳۹۵/۰ ۲۷۷/۰ ۰۸۹/۰ ۶۹۸/۰ P۲ 

٧٣۴/۰ ۲۵۳/۰ ۱۶۸/۰ ۰۷۵/۰ ۳۵۰/۰ ۰۵۴/۰ ۲۸۳/۰ ۶۴۸/۰ P3 

٧٦١/۰ ۳۷۴/۰ ۴۴۳/۰ ۲۸۵/۰ ۰۹۶/۰ ۵۳۶/۰ ۴۵۷/۰ ۷۲۱/۰ P4 

٦٩٨/۰ ۲۶۱/۰ ۳۵۸/۰ ۳۴۳/۰ ۰۴۶/۰ ۳۲۸/۰ ۱۴۶/۰ ۷۵۸/۰ P5 

۳۴۸/۰ ۳۵۷/۰ ۲۱۹/۰ ۵۲۶/۰ ۱۴۵/۰ ۲۹۳/۰ ۵۳۵/۰ ۷۳۱/۰ P6 

۰۷۳/۰ ۲۲۸/۰ ۳۷۷/۰ ۰۴۳/۰ ۰۰۴/۰ ۲۸۰/۰ ۰۶۰/۰ ۶۳۷/۰ P7 

۴۳۳/۰ ۵۳۷/۰ ۵۴۱/۰ ۳۷۹/۰ ۱۲۳/۰ ۲۱۹/۰ ۴۰۱/۰ ۷۷۴/۰ P8 

۴۴۲/۰ ۵۲۶/۰ ۳۱۴/۰ ۴۰۲/۰ ۳۰۵/۰ ۲۶۷/۰ ۶۹۲/۰ ۱۰۰/۰ P9 

۲۳۰/۰ ۲۰۳/۰ ۲۶۸/۰ ۲۵۳/۰ ۳۵۹/۰ ۱۷۳/۰ ۷۳۸/۰ ۳۵۲/۰ P10 

۴۶۰/۰ ۳۶۸/۰ ۳۰۵/۰ ۰۱۱/۰ ۰۰۸/۰ ۴۱۷/۰ ۷۲۴/۰ ۱۰۲/۰ P11 

۰۱۷/۰ ۴۵۲/۰ ۱۷۴/۰ ۳۳۹/۰ ۲۸۶/۰ ۳۸۴/۰ ۷۱۴/۰ ۳۵۹/۰ P12 

۰۲۱/۰ ۰۹۸/۰ ۳۴۲/۰ ۵۱۸/۰ ۰۲۱/۰ ۲۴۲/۰ ۶۹۲/۰ ۱۹۷/۰ P13 

۳۸۵/۰ ۴۳۳/۰ ۱۳۱/۰ ۳۱۱/۰ ۳۴۷/۰ ۲۳۷/۰ ۷۲۳/۰ ۲۳۶/۰ P14 

۲۸۸/۰ ۲۴۹/۰ ۰۰۹/۰ ۴۴۳/۰ ۱۸۷/۰ ۷۳۲/۰ ۰۴۱/۰ ۲۷۹/۰ W1 

۰۴۵/۰ ۴۴۲/۰ ۱۳۳/۰ ۴۶۷/۰ ۴۲۹/۰ ۰/۷۶۱ ۰۶۹/۰ ۰۵۶/۰ W2 

۱۱۴/۰ ۴۳۸/۰ ۰۳۹/۰ ۲۹۳/۰ ۲۶۹/۰ ۶۹۸/۰ ۴۱۷/۰ ۵۲۹/۰ W3 

۴۰۶/۰ ۰۳۴/۰ ۰۶۷/۰ ۳۲۹/۰ ۷۱۴/۰ ۱۴۳/۰ ۲۰۴/۰ ۲۲۳/۰ W4 

۲۸۸/۰ ۲۷۶/۰ ۴۴۹/۰ ۲۲۳/۰ ۷۰۹/۰ ۲۲۸/۰ ۳۴۴/۰ ۴۵۱/۰ W5 

۴۶۶/۰ ۳۳۷/۰ ۰۴۹/۰ ۱۵۱/۰ ۷۳۸/۰ ۵۴۶/۰ ۱۸۷/۰ ۰۶۶/۰ W6 

                                                             
1 discriminant validity 
2 cross loading 

3 Fornell-Larcker criterion 
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۳۱۰/۰ ۰۶۱/۰ ۰۵۰/۰ ۰۷۹/۰ ۳۴۳/۰ ۱۱۸/۰ ۱۰۴/۰ ۱۶۰/۰ W7 

۴۶۴/۰ ۳۲۶/۰ ۲۹۹/۰ ۷۳۵/۰ ۳۹۴/۰ ۴۱۱/۰ ۱۴۱/۰ ۳۸۱/۰ W8 

۳۰۴/۰ ۳۱۵/۰ ۳۲۲/۰ ۶۸۹/۰ ۳۰۲/۰ ۴۲۳/۰ ۳۵۲/۰ ۰۷۶/۰ W۹ 

۱۷۴/۰ ۱۹۷/۰ ۰۳۹/۰ ۳۵۶/۰ ۱۷۵/۰ ۱۶۶/۰ ۱۲۳/۰ ۰۴۶/۰ W10 

۲۸۶/۰ ۲۸۱/۰ ۶۹۷/۰ ۴۴۸/۰ ۲۱۰/۰ ۱۲۵/۰ ۱۰۸/۰ ۱۶۵/۰ W11 

۱۲۷/۰ ۲۹۰/۰ ۷۰۹/۰ ۰۸۲/۰ ۱۷۴/۰ ۱۸۰/۰ ۱۷۹/۰ ۴۹۵/۰ W12 

۱۲۶/۰ ۷۸۹/۰ ۱۹۲/۰ ۲۹۶/۰ ۲۱۱/۰ ۰۳۱/۰ ۰۱۲/۰ ۴۷۱/۰ W13 

۱۶۴/۰ ۷۶۹/۰ ۰۱۵/۰ ۲۸۲/۰ ۱۰۱/۰ ۰۹۴/۰ ۲۸۲/۰ ۲۷۰/۰ W14 

۳۶۶/۰ ۷۸۲/۰ ۵۳۰/۰ ۳۲۵/۰ ۳۷۳/۰ ۲۹۶/۰ ۲۲۸/۰ ۰۸۶/۰ W15 

٦٩٧/۰ ۳۸۰/۰ ۳۶۳/۰ ۰۶۱/۰ ۰۸۴/۰ ۱۸۳/۰ ۲۳۷/۰ ۳۸۵/۰ W16 

٧٢١/٠ ۱۵۳/۰ ۳۶۱/۰ ۳۵۵/۰ ۲۲۸/۰ ۴۶۲/۰ ۳۳۵/۰ ۲۳۰/۰ W17 

٧٣٤/٠ ۰۲۲/۰ ۴۱۵/۰ ۲۵۸/٣٦٩/٠ ٠ ۲۳۳/۰ ۴۰۸/۰ ۱۷۶/۰ W18 

  

  الرکر -فرنل واگرا با روش ييروا ):۳جدول (

رشد  تسلط بر محيط
  شخصي

ارزش   خودمختاري پذيرش خود  هدفمندي ارتباط مثبت
  محوري

   خودهدايتي

 خودهدايتي ۷۱۲/۰       

 ارزش محوري  ۵۶۷/۰ ۷۱۴/۰      

 خودمختاري ۳۸۵/۰ ۲۶۴/۰ ۷۳۰/۰     

 پذيرش خود ۴۰۸/۰ ۱۴۳/۰ ۲۷۷/۰ ۷۲۰/۰    

 هدفمندي ۲۷۹/۰ ۲۲۹/۰ ۰۲۱/۰ ۱۵۰/۰ ۷۲۴/۰   

 ارتباط مثبت با ديگران ۱۸۹/۰ ۱۸۹/۰ ۲۳۱/۰ ۲۴۴/۰ ۳۹۸/۰ ۷۰۹/۰  

 رشد شخصي ۲۳۳/۰ ۴۶۰/۰ /۲۱۰ ۳۹۳/۰ ۳۴۸/۰ ۲۴۸/۰ ۷۷۹/۰ 

 تسلط بر محيط ۴۲۳/۰ ۵۱۲/۰ ۴۸۶/۰  ۲۳۸/۰ ۳۸۵/۰ ۳۶۷/۰ ۴۰۵/۰ ۷۱۷/۰

  

  

 روش دو ق در هريتحق نيا در يرهايمتغ تمام کهاين به توجه اب
 واگرا (اعتبار اعتبار الرکر، -فرنل اريمع و متقاطع يعامل يبارها
 نيا رد يريگاندازه مدل ،يجهدرنتکردند  ييدتأ را هاسازه )يصيتشخ
  بود. معتبر و اعتمادقابلق يتحق

  
  ي:ساختار مدل

 وتحليلتجزيهاز  يشنهاديپ مدل يبررس ين مطالعه برايدر ا 
PLS ن يتخم(م يج اثرات مستقياستفاده شد. نتاPLS ٢شکل ) در 

ب يو ضر يآمار يداريانس، معنين شکل واريدر ا ارائه شده است.
 شدهگرفتهدر نظر  2Rن مقدار ير مشخص شده است. عالوه بر ايمس

 دلم بينيپيشقدرت  يبرا يشاخص عنوانبه دروني يهاسازه يبرا
  ارائه شده است.

  :يرازش مدل ساختارب
ــ يبرا ــاختار  يبررسـ ن يدر ا PLS با روش يبرازش مـدل سـ

 ياريمع 2Rاسـتفاده شده است.   2Q اريو مع  2R بيمطالعه از ضـرا 
 يو بخش ســاختار گيرياندازهمتصــل کردن بخش  ياســت که برا

دارد  يريو نشان از تأث روديمبه کار  يساختار معادالت سازيمدل
 ياريمع 2Q. گذارديم زادرونر يک متغيزا بر ر برونيک متغيه کـ 

  شــد و قدرت   يمعرف) ١٩٧٥(زر ياســت که توســط اســتون و گ
 ٤در جدول  2Qو  2Rر ي. مقادسازديم مدل را مشـخص  بينيپيش

  ارائه شده است.
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  2Q و 2R ريمقاد): ۴جدول (

  شناختيروان يستيبهز

٤٦/٠ R2 

٢٢/٠ Q2 

  برخوردار است. يمناسب ينيبشيت پيو قابل از برازش يمشخص شد که مدل ساختار 2Qو  2Rر يمقاد با توجه به
  

  :هيفرضق و آزمون يتحق يمدل مفهوم يبررس

  قيتحق هيفرض يبرا Tر آماره يبا مقاد همراه شدهيمترسمدل  ):۲شکل (

 قيه تحقيد فرضب استانداريو ضرا P-valueر يشده همراه با مقادميمدل ترس ):٣شکل (
  

  :مدل يبرازش کل
حلي براي بررسي برازش کلي مدل راه PLSدر مدل  GOFشاخص 

ــانگر   ــفر تا يک قرار دارد و مقادير نزديک به يک نش بوده و بين ص
لي بيني ککيفيت مناسـب مدل هسـتند. اين شاخص توانايي پيش  

ي بينشده در پيشکه آيا مدل آزمايشکند و اينمدل را بررسي مي
زا موفق بوده اســـت يا خير. براي بررســـي متغيرهاي مکنون درون

 GOF= 0/1شود که اسـتفاده مي  GOFبرازش مدل کلي از معيار 
ــط و مقدار بزرگ  GOF= 0/25ميزان کم،   =GOFمقدار متوسـ

  ).٣٧رود (به کار مي PLSهاي براي سنجش اعتبار مدل 0/36
 از معيار اين. ســتا شــده ارائه ٢ جدول در مدل كلي برازش نتايج
  :شودمحاسبه مي زير فرمول طريق

GOF= sqrt (Avg (Gommunalities) × Avg (R2)(  
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برازش  ٥٩٥/٠به ميزان  GOFبراي  آمدهدســتبهبا توجه به مقدار 
ــب مدل کلي   ــيار مناس ــود. عالوه بر اين با توجه به ييد ميتأبس ش

ساختاري معياري براي بررسـي برازش مدل   Rجدول باال ضـرايب 
زاي مربوط به متغيرهاي پنهان درون Rشوند. ضرايبمحسوب مي

 R، مقاديرآمدهدســتبه(وابســته) مدل اســت که با توجه به نتايج 

 ٥ها در جدول مطلوب است. خالصه نتايج مربوط به آزمون فرضيه
  ارائه شده است.

افزار ي معادالت ساختاري با استفاده از نرمسازمدلنتايج 
Smart PLS  درصد فرضيه  ٩٥نشان داد که در سطح اطمينان

  شود.ييد ميتأتحقيق 
  

  مدل برازش كلي هايشاخص): ۵جدول (
 Communalities R2 ر پنهانيمتغ

 - ۷۲۵/۰ متنوع ير شغليمس

 ۴۹۲/۰ ۷۱۴/۰ شناختيروان يستيبهز

 ۴۹۲/۰ ۷۱۹/۰ نيانگيم

GOF ۵۹۵/۰ 

  

  اههي: خالصه آزمون فرض)۶( جدول

آماره  ريب مسيضر هاهيفرض
T 

سطح 
  يمعنادار

 جه آزمونينت

H1: يستيبر بهز يداريمثبت و معن يرتأثمتنوع  ير شغليمس 
  دارد. شناختيروان

 هيفرض ييدتأ ۰۰۰/۰ ۲۱۲/۸ ۶۲۴/۰

  
  گيرينتيجهبحث و 

گيري آن، پرستاران در با توجه به وضعيت بيماري کرونا و همه
رضايت شغلي پرستاران هستند و  بيماريخط مقدم مبارزه با اين 

تأثيري مستقيم در افزايش کيفيت ارائه خدمات و ميزان 
اختي شنکه بهزيستي روانرد. با توجه به اينمندي بيماران دارضايت

اجتماعي و حتي  –نقش بسزايي در ابعاد مختلف زندگي رواني 
 ير مسير شغليتأثجسمي افراد دارد هدف از اين تحقيق بررسي 

دولتي  هايبيمارستان شناختي پرستارانپروتئين بر بهزيستي روان
آباد بود. نتايج تحقيق حاکي از اين بود که مسير شغلي در شهر خرم

شناختي داري بر بهزيستي روانير مثبت و معنيتأثپروتئين 
) همخواني ١٣٩٥تبيک ( پرستاران دارد. نتايج اين تحقيق با تحقيق

و  يتيشخص يهايژگينقش و نييتع«با عنوان پژوهشي  دارد. او در
شناختي زنان شهر روان يستيبيني بهزدر پيش ياجتماع تيحما

اي ههاي شخصيتي و حمايتاين نتيجه رسيد که ويژگي به »تهران
تواند نقش مثبت و معناداري در تقويت بهزيستي اجتماعي مي

کاوسي  نتايج اين تحقيق با تحقيق ).۳۰شناختي بازي کند (روان
 يستيرابطه بهز«در پژوهشي با عنوان  ) نيز همخواني دارد. او۱۳۹۳(

ها در آن سهيپرستاران و مقا يشناختي با عملکرد شغلروان

به اين نتيجه رسيد که بهزيستي » يو عاد ژهيو يهابخش
هاي هاي ويژه و عادي تفاوتشناختي پرستاران در بخشروان

شناختي وضعيت بهزيستي روان که و افرادي معناداري با هم دارند
  ). ۹( بهتري دارند از عملکرد باالتري برخوردارند،

بين عملکرد خانواده با  ندنشان داد )۱۳۹۳کهريزه و همکاران (
بهزيستي پرستاران رابطه مثبت وجود دارد و پرستاراني که از محيط 

و کم تعارض برخوردار بودند، شادکامي و بهزيستي  حاميخانواده 
که با نتايج اين تحقيق همخواني دارند اند نمودهتري را گزارش بيش

پي  در گيرندخود قرار ميمسير شغلي  ). زماني که افراد در۳۱(
تمام توان جهت . بدينارزشمند باشدها هدفي هستند که براي آن

اطمينان کامل مسير رشد شغلي  با تا بتواند گيرندخود را به کار مي
موفقيت برسند. مسير شغلي مجموعه پياپي به  خود را طي نمايند و

هاي مربوط به ها و تجربهها رفتارهاي فرد در زمينه فعاليتنگرش
تا در  شودباعث ميها و رفتارها تفاوت در نگرش د. لذاباشکار مي

-ها به بهترين وجه بهرهبرخي از افراد اگر از قوه ابتکار و نوآوري آن
سرعت و با اعتماد کامل سپري ا بهبرداري شود، مسير رشد خود ر

و در برخي ديگر زماني به ادامه مسير تشويق گردند که بتوانند  کنند
 .دست آورنده کاري بيشتري ب استقاللدر اين مسير آزادي عمل و 
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ها نياز دارند که بتوانند انگيزه و شوق کافي افراد به محرک بنابراين
بتوانند مسير پيشرفت شغلي  د تانها ايجاد کند و توسعه دهرا در آن
  .ي خود را سپري کننداو حرفه

شناختي و مسير شغلي هاي بهزيستي روانمؤلفه با توجه به
  گردد:ها پيشنهاد ميمتنوع به مديران بيمارستان

هاي فردي را براي پرستاران فراهم فرصت توسعه و مهارت -۱
 آورند.

ظايف و تا جايي که امکان دارد به پرستاران در انجام و  -۲
 هايشان آزادي عمل داده شود.مسئوليت

- که چگونه خود را با ويژگيآموزش پذيرش خود از طريق اين  -۳
هاي مثبت و منفي بپذيريم، چگونه بتوانيم آنچه هستيم را 

 .بياييم هايمان کناربپذيريم و با گذشته خويش و اشتباه

آموزش پذيرش خود از طريق خودشناسي يعني اينکه چگونه  -۴
را بشناسيم، نگرش صحيح نسبت به خود پيدا کنيم و خود 

 .هاي شخصيتي خود را بشناسيمويژگي

آموزش ارتباط مثبت با ديگران از طريق معرفي مفهوم ارتباط  -۵
هاي برقراري هاي ارتباطي و روشو انواع آن، آشنايي با مهارت

 .ارتباط مؤثر

 وبيني آموزش ارتباط مثبت با ديگران از طريق آموزش خوش -۶
ت بيني و تفکر مثبتفکر مثبت و بررسي نقش و اهميت خوش

 .در ايجاد ارتباط مثبت با ديگران

 و خودمختاري از طريق آموزش مهارت اعتماد استقاللآموزش  -۷
ي، آموزش زورکردن به رأي و نظر خود و آموزش مهارت جرأت

 .هامهارت نه گفتن و تقويت اين مهارت

که آن از طريق اينمعرفي مفهوم رشد شخصي و آموزش  -۸
 گردد.يادگيري تجارب جديد باعث ارتقاي رشد شخصي مي

آموزش تسلط بر محيط از طريق آموزش چگونگي مديريت بر  -۹
زندگي خويش، مديريت بر شرايط و محيط، توضيح فوايد 

 .ريزي صحيحمديريت زمان و نحوه برنامه

آموزش هدفمندي در زندگي از طريق يافتن معنا، هدف و  -۱۰
يري در زندگي، تشريح فوايد هدفمندي و تنظيم اهداف گجهت

 هابندي آنو اولويت

 -١هاي که در انجام اين پژوهش وجود داشت شامل: يتمحدود
آوري اطالعات زمان جمع شدن يطوالنگيري کرونا که باعث همه

از  آوري اطالعاتجمعمنظور در اين پژوهش به -٢ميداني گرديد. 
يد، درنتيجه ممکن است برخي از افراد از ارائه پرسشنامه استفاده گرد

اين  -٣ند. پاسخ واقعي خودداري کرده و پاسخ غيرواقعي داده باش
يري گصورت مقطعي انجام شده است. به اين دليل، نتيجهپژوهش به

تعميم نتايج پژوهش حاضر قابل -٤ .سازديدرباره عليت را دشوار م
 وبوده است و در صورت نياز  ادآبهاي دولتي شهر خرمبه بيمارستان

 با احتياط و دانش کافي اين ها بايدبيمارستانتعميم به ساير  براي
هاي انجام شده در به علت تعداد کم پژوهش -٥ .دکار صورت گير

شود که ارتباط با موضوع تحقيق به پژوهشگران پيشنهاد مي
ون لي بدير مسير شغتأثهايي مانند هاي آتي خود را در زمينهپژوهش

هاي مسير شغلي بر بهزيستي ير سرمايهتأثمرز بر توانمندسازي، 
شناختي بر رضايت شغلي و ير بهزيستي روانتأثشناختي، روان

  کيفيت زندگي کاري انجام دهند.
  تشکر و قدرداني

هاي دولتي شهر وسيله از همکاري کادر درمان بيمارستانبدين
هاي بسيار نا و وجود مشغلهرغم وجود بيماري کروآباد که عليخرم

ما را در نگارش و تکميل اين اثر ياري نمودند، تشکر و قدرداني 
گردد.مي
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Abstract 
Background & Aims: Due to the condition of coronary heart disease and its epidemic, treatment staff and 
especially nurses have a key role in controlling and treating coronary heart disease. With these interpretations, 
the essential role of nurses as a powerful arm of hospitals should be acknowledged. In addition to the services 
that nurses provide to patients, the type of communication and how they treat patients has a great impact on 
the treatment process and patient satisfaction; It is possible to get the quality of communication with the 
patient and provide medical services to him is directly affected by the nurse's satisfaction. Satisfaction and 
comfort of nurses largely determine the quality of health care, so the purpose of this study was to investigate 
the effect of a variety of career paths on the psychological well-being of nurses in order to improve their 
productivity. 
Materials and Methods: This research is applied in terms of method and nature, including descriptive-
correlational research and in terms of purpose. The statistical population of the present study is the nurses of 
public hospitals in Khorramabad in the period of October to December 2016. Given that the statistical 
population was 450 people, based on Morgan table, the sample size was estimated to be 210 people. The 
sampling method in this study is available sampling. To collect information, standard questionnaires were 
used and to measure the variable of various career paths, the questionnaire of Briscoe et al. (2006) and also 
to measure the psychological well-being variable, the Reef questionnaire (2002) was used.. For reliability 
(reliability) of internal consistency, two criteria of Cronbach's alpha coefficient and structural reliability 
(combined reliability) were used for the suitability of the measurement model. In this study, the mean 
extracted variance (AVE) was used to assess the convergent validity. The GOF index in the PLS model is a 
solution to check the overall fit of the model and is between zero one and values close to one indicate the 
appropriate quality of the model. 
Results: The value of Cronbach's alpha is more than 0.70 which indicates high internal compatibility. Also, 
the reliability of the structure (combined reliability) is obtained, which is more than 0.70 and according to 
Fornel and Larker (1981) has a good reliability. Also, the factor loads for the items were more than 0.40, 
which are statistically significant (acceptable) according to Hir et al. Convergent validity exists when the 
AVE is greater than 0.5. The value of all AVE obtained in this study is more than 0.50, which according to 
Fornel and Larker indicates the appropriate convergent validity. Structural equation modeling and PLS 
software were used to review and test the model. According to the value obtained for GOF of 0.595, a very 
suitable fit of the general model is confirmed. The results of structural equation modeling using Smart PLS 
software showed that the research hypothesis is confirmed at 95% confidence level. 
Conclusion: Results at 95% confidence level indicate a diverse career path has a positive and significant 
effect on psychological well-being. According to the research results, it can be found that giving nurses more 
independence and freedom of action has a positive effect on the psychological well-being of nurses. It is also 
possible to have a positive effect on the communication and quality of services provided by nurses by 
improving personal and specialized skills and creating a creative atmosphere in hospitals, which is itself a 
consequence of the satisfaction of this group. 
Keywords: psychological well-being, career path, diverse career path 
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