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چکیده
هدف پژوهش حاضر مشخص کردن تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی بهواسطه خودشیرینی و تعدیلکنندگی حمایت شغلی است .این
پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .روایی محتوایی آن با نظر متخصصان ،استادان
دانشگاهی و کارشناسان خبره تأیید شد .پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار داشت .تعداد  76نفر از کارمندان بانک
مسکن استان سمنان نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند و روش نمونهگیری در این پژوهش در دسترس(اتفاقی) بوده است .یافتههای
پژوهش ،پس از تحلیل مسیر نشان داد سازگاری شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر خودشیرینی و ارتقای شغلی دارد ،همچنین تأثیر مثبت
خودشیرینی بر ارتقای شغلی نیز مورد تأیید قرار گرفت .ولی حمایت شغلی نتوانست تعدیلکنندهای برای تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای
شغلی باشد و فرضیه پایانی که نقش میانجی گری خودشیرینی بین سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی بود ،تایید شد.

کلید واژهها:

سازگاری شغلی ،خودشیرینی کارکنان ،حمایت شغلی ،ارتقای شغلی

 1دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی .دانشکده مدیریت .پردیس فارابی دانشگاه تهران .قم .ایران و کارشناس ارزی بانک تجارت
 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی .دانشکده مدیریت و حسابداری .دانشگاه سمنان .سمنان .ایران
 3استادیار مدیریت ،دانشکده مدیریت راهبردی ،دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
ارتقای شغلی از مهمترین دغدغه های کارکنان در سازمانهای امروزی است .به همین خاطر کارکنان سازمانهای تجاری به استفاده از
استراتژیهای مدیریت مسیر شغلی برای پیشرفت و موفقیت حرفهای خود تمایل زیادی نشان میدهند (موریسل و هال.)2011 ،1
مدیریت شغلی موفق همواره مستلزم سازگاری با نیازهای پیچیده محیط کار درحال تغییر میباشد و درنتیجه کارمندان سازگارتر،
متعهدتر و راضیتر هستند(روزیال و همکاران .)2012 ،2بنابراین رتبه عملکرد شغلی آنها باالتر (اوهمه و زاچار )2015 ،3و شانس بهتری
برای پیشرفت شغلی خواهند داشت(تولیانتو و همکاران .)2015 ،4اثر فرایند و رفتارهای سیاسی همچون خودشیرینی و حمایت شغلی بر
موفقیت شغلی کارکنان قابلتوجه است .بهعبارتدیگر رفتارهای سیاسی سازمانی همچون خودشیرینی کاربرد قدرت کارمند در سازمان
است .کلمه رفتار سیاسی تا حدی بار معنایی منفی دارد و بدین گونه تعبیر میشود که فردی تالش میکند تا ابزاری را به کار ببرد و یا
به اهدافی دست یابد که ازنظر سازمان مشروع نیستند ولی باید توجه کرد که رفتارهای سیاسی سازمانی مانند خودشیرینی لزوماً
فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی نیستند (هادوی نژاد و همکاران .)1392 ،در سازمانهای امروزی کارکنان به دنبال تحت تأثیر قرار
دادن اطرافیان از جمله همکاران و بهویژه مدیران و سرپرستان خود هستند تا بتوانند وجهه مثبتتری از خود در دیدگاه آنان ایجاد
نمایند؛ و از طریق این قضاوت و دیدگاه قادر به تغییر جایگاه شغلی و مزایای مربوط به آن باشند؛ زیرا که مدیریت قضاوت دیگران
توسط کارمند منجر به اثرگذاری وی بر موارد شغلی مانند ترفیع ،افزایش حقوق ،جابجایی شغلی وی به سمت باالتر شده که درنهایت به
افزایش جایگاه وی در شغل و سازمان مربوطه میانجامد .در این راستا ،افراد برای رسیدن به اهداف موردنظر خود از شیوههای مختلفی
همچون خودشیرینی استفاده میکنند .کارکنان از خودشیرینی بهعنوان یک استراتژی برای به حداقل رساندن نااطمینانیها دررسیدن به
اهداف شغلی استفاده میکنند .خودشیرینی یک نوع تاکتیک نفوذ اجتماعی در نظر گرفته میشود که بهمثابه یکی از حرفههای رفتاری
خود مدیریتی پیشنهادشده است که کارکنان را قادر به بروز پاسخ تطبیقی نسبت به موانع پیشرفت حرفهای خود میسازند(کینگ و
همکاران .)2004 ،5رفتار خودشیرینی گاهی مانند شمشیر دو لبه است .چون در عرف کشور ایران این مقوله معموال به عنوان متغیر منفی
آن را در نظر می گیرند .بنابراین اگر خودشیرینی به شکل مثبت مورد استفاده قرار گیرد منجر به افزایش احتماالت رسیدن کارکنان به
اهداف شغلی خود میشود و در نهایت موجب ارتقای عملکرد سازمانشان خواهند بود .ولی اگر به شکل منفی استفاده گردد میتواند
تبعات منفی بخصوص برای سازمانها به دنبال داشته باشند .اگر حقیقت چنین باشد این موضوع میتواند دارای کاربردهای مفید سازمانی
و مدیریتی باشد و مدیران میتوانند ساختار و فرهنگسازمانی خویش را طوری شکل دهند که میزان و نوع رفتارهای خودشیرینی را در
سازمان کنترل کنند (طهماسبی و همکاران.)1393 ،
با صحبتهای اولیه با برخی کارمندان بانکها روشن شد که برای ارتقای شغلی کارمندان عالوه بر داشتن توانایی انطباق شغلی در محیط
کاری خود ،نیاز به تصویرپردازی هایی مانند خودشیرینی دارند که در روابطشان با مدیران تاثیرگذار است و گاهی گله مندی سایر
کارمندان بانک را در پی دارد و همچنین در برخی مواقع موجب چرخش مزایا و ارتقای شغلی به نفع آنان شود .با بررسی های بیشتر
مشخص شد که به رغم اهمیت این مسئله ،تاکتیک هایی مانند خودشیرینی (متغیر میانجی پژوهش حاضر) که کارمندان بانک برای
مدیریت تصویر پردازی از خود به کار می گیرند در پژوهش های پیشین مشخص نیست .بنابراین پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی
این مسئله در بین کارمندان بانک مسکن استان سمنان بپردازند .با توجه به اهمیت روزافزون سازگاری شغلی با مدیریت ارتقای شغلی
در این پژوهش سعی بر این شد که با تأثیر این دو عامل با همدیگر و با میانجیگری خودشیرینی سازمانی و تعدیل گری حمایت شغلی
زمینه ارتقای شغلی را برای کارکنان بانک مسکن استان سمنان فراهم آوریم .در این پژوهش به جنبه مثبت خودشیرینی و اثرات آن
پرداختهشده است و اینکه درک و آگاهی از این نوع رفتارها برای مدیران جهت کنترل و مدیریت آنها در سازمان و جلوگیری از بروز
اثرات منفیشان قابلتوجه است .بنابراین در این پژوهش به این سؤال پاسخ می-دهیم که آیا سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با
میانجیگری خودشیرینی و تعدیلکنندگی حمایت شغلی اثرگذار است؟
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سازگاری شغلی
سازگاری شغلی یک عامل کلیدی برای موفقیت شغلی و همچنین برای ارتقای شغلی ،محسوب می شود .سازگاری به نقاط قوت
روانی اشاره دارد که افراد را به مقابله با چالشهای قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی در پیشرفت شغلی خود قادر میسازد(ساویکاس،1
 .)2009سازگاری شغلی بهعنوان یک منبع مهم ،زمینه موفقیت کارکنان در شغلشان و نیز مشارکت و فعالیت موثر در کارهایشان را
فراهم می نماید .سازگاری شغلی دارای چهار بعد است که شامل نگرانی شغلی (آگاهی نسبت به فرصتهای شغلی آینده) ،کنترل شغلی
(قدرت افراد از توسعه وظایف) ،کنجکاوی شغلی (قدرت افراد از کاوش شرایط و نقشهای مختلف) و اعتمادبهنفس در کار (ادراکات مثبت
افراد در مهارتهای حل مسئله خود) می شود .سازگاری شغلی نهتنها افراد را برای حل مشکالت مختلف زندگی شغلی ،بلکه آنها را در
توسعه اهداف شغلی جدید خود قادر میسازد و بهطور مداوم به دنبال فرصتهای جدیدی است(یانگ و همکاران .)2015 ،2وقتی کارکنان
برای دنبال کردن چالشهای جدید توسعه شغلی خود برانگیخته میشوند ،ممکن است به فرصتهایی که در حوزه فعلی کارشان است،
توجه بیشتری نشان دهند(بارکلی و همکاران .)2013 ،3از سویی سازگاری شغلی به بیان امیال شخصیتی افراد ،کمک میکند(رزی و
همکاران.)2012 ،4
توانایی انطباق(سازگاری) کارکنان برای غلبه بر چالشهای شغلی در محیطهای کاری مهم است (سویکس و پورفیلی.)2013 ،5
سازگاری شغلی یک ساختار روانی اجتماعی است که نشاندهنده ابتکار افرادی است که به مدیریت موفقیت فعلی و سبقت گرفتن در
انتقال شغلی نیاز دارند (سویکس .)2012 ،6این ابتکار عمل بهعنوان استراتژی خودتنظیمی است که به افراد در گسترش ،اصالح و
درنهایت پیادهسازی اعتمادبهنفسشان در نقش شغلی یاری میرساند(کوئن و همکاران .)2012 ،7ازاینرو برای افراد مهم است که درک
درستی از نحوه مدیریت استراتژیک سازگاری وظایف و چالشهای شغلی داشته باشند که بهوسیله نظریه ساختوساز شغلی راهنمایی
میشود (سویکس.)2012 ،
ارتقای شغلی
ارتقای شغلی یک شاخص مهمی از موفقیت شغلی ،یک عملکرد طرحریزیشده آشکار در سطوح باالی مدیریت عالی است .از طرفی
توانایی ارتقا ،بهعنوان چشمانداز موردعالقه پیشرفتی کارکنان تعریف میشود (گرین هوس و همکاران)1990 ،8که به ادراکات کارکنان از
پاداشی که سزاوار آن هستند مربوط میشود .عملکرد (بازدهی) ممکن است پیامدهای عمدهای را در حفظ کارکنان داشته باشد بهویژه در
برنامهریزی جانشینی برای ارتقا منابعی را شامل میشود که به افراد دررسیدن به قدرت و موقعیت در گروهها کمک می-کند .با توجه به
نظریه خودمختاری ،انگیزه درونی میتواند رفتار فرد را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین عوامل زمینهای میتواند رفتارهای پیشگیرانه را
تشویق نمایند .برخالف افزایش حقوق و دستمزد ،چشماندازی از دریافت ارتقا ممکن است رفتارهای مثبت متنوعی را در محل کار
گسترش دهد .ازآنجاییکه قابلیت ارتقا ،صالحیت فردی را برای رسیدن به سطوح باال نشان می-دهد (زاچر )2014 ،9و اشخاص
ارتقاءیافته رضایت شغلی بهتری به دست میآورند و اینگونه حس میکنند که مافوقشان برای کمک آنها ارزش قائل میشود .کارمندانی
که به احتمال زیاد پاداش سازمانی بیشتری مانند ارتقا دریافت میکنند ماندن در سازمان را انتخاب خواهند کرد .از همه مهمتر این است
که کارکنان ارتقا یافته در سلسلهمراتب درونسازمانی شغل بهتری را به دست خواهند آورد.
به گفته جونز و پتمن ( )1982معموال افراد از پنج تاکتیک مدیریت تصویر پردازی استفاده میکنند که شامل؛  -1خودشیرینی (که به
واسطه آن افراد با چاپلوسی یا انجام دادن کار برای دیگران سعی می کنند در نظر آنها دوست داشتنی تر جلوه کنند)  -2خودارتقایی
(افراد توانای ها و دستاوردهای خود را در معرض نمایش میگذارند)  -3تظاهر (افراد با انجام دادن کاری بیشتر از کار خواسته شده از
آنان به دنبال جلب توجهاند)  -4تضرع (افراد خود را نیازمند جلوه می دهند تا از کمک دیگران بهره مند شوند)  -5ارعاب (افراد با
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ارنجام دادن رفتارهای تهدید آمیز و قلدری به دنبال آنند که فردی قلدر به نظر برسند) .بنابراین از بین این پنج تاکتیک خود ارتقایی
آشکارترین استراتژی نفوذ است که ایجاد آن برای استفاده بدون انگیزه نهانی دشوار خواهد بود .مطالعات واینی و فریس ( ،)1990واینی
و الیدین ( ،)1995بارون ( ،)1986جودج و بریت ( )1994نشان میدهد که خود ارتقایی مثبت ادراکشده مربوط به هدف در نتایجی
همچون موفقیت شغلی منعکس می-شود .پس در نتیجه خود ارتقایی زمانی شکل میگیرد که زیردستان برای تحت تأثیر قرار دادن
مدیران سطوح باالتر و کسب حمایت از آنها اقدام میکنند .به نظر میرسد که توانایی ارتقا بهطور مستقیم بهوسیله ویژگی-های فردی
همچون آموزش و مهارتها و یا بهوسیله رتبهبندی عملکرد تحت تأثیر قرار میگیرد .عالوه بر این اطالعات ذهنی غالباً در تعیین کسی
که ارتقا مییابد مورداستفاده قرار میگیرد .زیرا که یک مدیر هیچگاه اطالعات کاملی در مورد مهارتها یا تواناییهای زیردستانش ندارد ،به
همین دلیل مدیران متکی بر نشانهها هستند .و سیگنالهای دریافت شده ،اطالعات قابلدسترس و قابلمشاهدهای برای مدیران میباشند.
عالوه براین نتایج گذشته نشان میدهد که پیشبینی ارتقای شغلی وابسته به میل یک مدیر و درک مشابه وی با زیردست خود می باشد؛
که درنهایت به تصور عملکرد باال و ارتقای شغلی کارمندان منتهی میشود (دنیسی و ویلیام.)1998 ،1
خودشیرینی
محققان نشان دادهاند کارکنانی که برای شکل دادن به تصمیمات اتخاذشده توسط سرپرستانشان از خودشیرینی استفاده میکنند؛ متعاقباً
به ارزیابی مثبتی در مورد عملکردشان ،افزایش دستمزد و ترفیع دست مییابند .درنتیجه همه موارد در توسعه شغلی موفق منعکس
میشوند (هریس و کاکمار .)2007 ،2پس در اینجا به چند تعریف از خودشیرینی اشاره خواهیم کرد:
کومار و برلین ( )1991خودشیرینی را بهعنوان یک الگوی رفتاری نفوذ تعریف کردهاند که برای افزایش یک جذابیت فردی و یا
دستیابی به توجه دیگر افراد بکار گرفته میشود .مارک بولین و همکاران ( )2014خودشیرینی را استراتژی در نظر گرفتهاند که مردم
برای اینکه دوستداشتنی به نظر برسند از آن استفاده میکنند ،مانند چاپلوسی ،انطباق نظر و نشان دادن توجه است .رندی گوردون
خودشیرینی را یک نوع استراتژی رفتاری میداند که افراد از آن برای کسب وجهه مناسب و درنتیجه پیشرفت و ارتقای شغلی بهره
میگیرند و اگر با زیرکی انتخاب گردد کارکنان را به جلو سوق میدهد (گریفین و هسکث .)2005 ،3این تعریف خودشیرینی را نوعی رفتار
منفی و نامشروع نمیداند و به افراد پیشنهاد میکند که از خودشیرینی بهعنوان وسیلهای برای افزایش محبوبیت و جلبتوجه استفاده
کنند .ازنظر تدسکی و ملبورک خودشیرینی یک دسته از رفتارهای خودآگاهانه است که افراد آن را باهدف کسب رضایت اشخاصی که
مجهز به کنترل پاداشها و منابع موردنیاز هستند ،به کار میگیرند .این تعریف متعادلی است و ماهیت رفتار خودشیرینی را بهعنوان یک
رفتار پویا و آگاهانه برای افزایش احتمال دریافت پاداشها مورداستفاده قرار میدهد و آن را بهخوبی روشن میکند و بهراحتی به محیط
سازمانی مربوط میسازد(رابین و همکاران .)2014 ،4شاید بتوان دلیل این ناهمخوانی نتایج با یکدیگر را در مخفی بودن نیت
خودشیرینی برای مدیر و در نتیجه ناتوانی در تشخیص خودشیرینی از رفتارهای حقیقی است .خودشیرینی توسط متغیرهای شخصیتی
نظیر ماکیاولیسم ،مرکز کنترل بودن و شاخص بودن وظیفه (شغل) در سازمانهای وضعیتی متغیر تحت تأثیر قرار میگیرد.
سازگاری شغلی و ارتقای شغلی
ازآنجاکه ارتقای شغلی نتیجه سازگاری شغلی است (تولنتو و همکاران ،)2013 ،5کارکنان سازگار برای اداره چالشهای کاری تواناتر
هستند و به احتمال زیاد به ارتقای شغلی باالتری خواهند رسید .کارکنان با امتیاز باالتر در سازگاری شغلی ،شانس بیشتری برای ارتقای
شغلی خواهند داشت (تولنتو و همکاران .)2013 ،سازگاری شغلی پویایی را تحریک میکند (ایتو و برادریج )2005 ،6و به نتایج شغلی و
کاری بسیاری شامل عملکرد ،رضایت شغلی ،موفقیت ،ارزیابی عملکرد ،ارتقا ،تعاملکاری ،تعهد شغلی ،اعتمادبهنفس و رفاه مربوط میشود.
دیگومان چوی ( )2013دریافت که سازگاری شغلی نقش مهمی در کمک به افراد در دستیابی به اهداف شغلی مختلف آن-ها ازجمله
توسعه مهارتهای استخدام ،دنبال کردن فرصتهای شغلی ،موفقیت شغلی ایفا میکند .طبق مطالعات مونتیریو و المیدا ( )2015تأثیر
مثبتی را بین سازگاری شغلی و انتقال شغلی باالتر در بین فارغالتحصیالن پرتغالی درزمینۀ مدیریت شغلی نشان دادند .بنابراین با توجه
به مبانی مطرح شده فرضیه اول پژوهش به شرح ذیل می باشد.
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فرضیه  :1سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نقش واسطهای حمایت شغلی
در عصری که سازمانها و محیطهای کاری هرروز با چالشها و فشارهای زیادی روبهرو هستند و کارکنان این سازمانها بارکاری فراوانی را
تحمل و با مشکالت ،دستوپنجه نرم میکنند ،حمایت سازمانی شاید مرهم مناسبی برای این چالشها و فشارها باشد (ابراهیمی بلوط
بازه .)1388 ،حمایت شغلی بهعنوان یک منبع اجتماعی میتواند توسط کارکنان مورداستفاده قرار گیرد که به منظور تسهیل سازگاری
شغلی انجام میگیرد (ساویکس .)2013 ،1حمایت سازمانی ادراکشده میزان اهمیتی است که سازمان برای تالشهای فرد و سالمت
جسمانی و روانی وی قائل میشود و در شرایط استرسزا و سخت به وی کمک میکند و درواقع به بیانی دیگر میزان تعهدی است که
سازمان در برابر کارکنان خود دارد .حمایت سازمانی ،احساس و باورهای تعمیم یافتۀ افراد در این راستاست که سازمان نسبت به
همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آیندة آنها است (عریضی سامانی و
دیگران .)1390 ،همانطور که بیان شد حمایت شغلی یک منبع اجتماعی است که ارزش ایجاد میکند و فعالیتهای افراد درون ساختار
اجتماعی را تسهیل میکند (سیبرت و همکاران .)2001 ،2آریی و همکاران ( )1996و سایبرت و همکاران ( )2001دریافتند که اگر
کارمندان از حمایت شغلی بهوسیله سرپرستانشان برخوردار باشند ،ممکن است به شانس باالتری برای ترقی بیشتر دست یابند.
سرپرستان با ارائه فرصتهای کاری مربوط به وظایف چالش برانگیز کارمندان ،بهعنوان یک حمایت کننده عمل میکنند .کرام ()1980
در پژوهشی که انجام داد به این نتیجه دستیافت که حمایت شغلی ورود کارکنان را به شبکه-های مهمی که در آن میتوانند روابط
خود را با دیگر مافوقهایشان ممکن سازند تسهیل مینماید و ممکن است موضع قدرت را برای تعیین پیشرفت شغلی آنها توسعه دهد.
یافتههای پژوهشی آریی و همکاران ( )2010نشان داد که روابط تکاملی موجود کارکنان با سرپرستانشان بخصوص حمایت شغلی،
کارمندان را برای رسیدن به نتایج شغلی موردنظر مانند پیشرفت ،حقوق و دستمزد ،ترقی قادر میسازد .پس فرضیه دوم پژوهش به شرح
ذیل می باشد.
فرضیه :2سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با تعدیلگری حمایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
سازگاری شغلی وخودشیرینی
سازگاری شغلی مجموعهای از منابع خودتنظیم (مثال :نگرانی ،کنجکاوی ،کنترل و )...است که در ایجاد حس راهنمای شغلی و شکل
دادن به بروز رفتارهای سازگار برای رسیدن به موفقیت متناسب در شغل مهم است (ساویکس .)2013 ،کارمندان میتوانند به طراحی
منابع سازگاری خودشان با رفتارهای سازگار با عملکرد شرایطکاری متغیر بپردازند (هیریسچی .)2015 ،3عالوه بر این سازگاری شغلی
بهعنوان یک منبع سرمایه انسانی ،ظرفیت افراد را برای حل مشکالت ناشناخته و یا مشکالتی که بهطور ناقص تعریف شدهاند؛ بهوسیله
توسعه وظایف شغلی ،انتقال شغلی و صدمات کاری افزایش میدهد (ساویکس و پورفیلی)2013 ،4؛ بنابراین قضاوت موفقی نسبت به
تغییرات مربوط به کار از افرادی که توانایی سازگاری دارند انتظار میرود .سطوح باالتر سازگاری شغلی نشان داده که بین افزایش
رضایت شغلی و احتمال ارتقا همبستگی وجود دارد .اگرچه کارکنان بهطورکلی خواستار نقش فعالی دررسیدن به نتایج سازگاری شغلی
هستند ،اما اغلب زمانها نتایج شغلی موردنظرشان بهوسیله قدرتهای موضعی باالتر مانند سرپرستان میانی تعیین میشود .با توجه به این
مورد ،انتظار میرود که کارمندان در هدفگیری استراتژیهای انطباق نسبت به سرپرستان خود بهمنظور افزایش جذابیت فردی خود
مشارکت کنند .یک استراتژی تأثیر که توانایی کارمندان را برای دوستداشتنیتر شدن خود در میان سرپرستانشان افزایش میدهد،
خودشیرینی است ،مشارکت در پاسخهایی که از طریق استفاده از خودشیرینی (مانند ارتقا) سازگار هستند  ،به دالیل مختلفی رخ میدهد،
بهعنوانمثال هرچقدر جلبتوجه برای دیگران افزایش یابد ،نفوذ مثبت برداشت شده از طریق جاذبه متقابل افزایش مییابد زیرا (کینگ،5
 )2004اثر مثبت باید از طریق جذب دوجانبه و متقابل ایجاد گردد ،چون مدیران ارشد ممکن است دریابند که احساس مثبت به کارکنان
آنان چنانکه فکر میکنند سخت نیست .پس برای بکار بردن نظر انطباق باید درک سرپرستان نسبت به کارکنانشان را استخراج کرد؛
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زیرا که مردم بهاحتمالزیاد به کسانی که باورها و نگرشهای مشابه با خودشان دارند ،جذب میشوند (وین و لیدن .)1995 ،1براین اساس
فرضیه سوم بدین صورت می باشد.
فرضیه  :3سازگاری شغلی بر خودشیرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
خودشیرینی و ارتقای شغلی
در محیطهای کاری کشورهای اروپایی خودشیرینی زمانی رخ میدهد که کارمند ارتقایش درخطر باشد و درنتیجه باهدف تحت تأثیر قرار
دادن مدیران از طریق افزایش جذابیتهای فردی خویش اقدام میکند .خودشیرینی درونسازمانی بهطور واضحی بهوسیله توسعه
ارزیابیهای ذهنی از کارمندان تشویق میشود که ممکن است راه را برای پارتیبازی هموار سازد (رابین و همکاران .)2013 ،2تریدونی و
همکاران ( )2005در پی مطالعات خود دریافتند که انگیزه افراد برای پاسخگویی به چالشهای شغلی با استفاده از خودشیرینی بهعنوان
یک استراتژی تطبیق آشکار میشود درواقع خودشیرینی نیاز فرد را برای دستیابی به سطح باالیی از انگیزش درونی هدایت میکند .به
دنبال آن پژوهش صورت گرفته توسط روبین ( )2013تأثیر مثبت بین خودشیرینی و ارتقای شغلی را تأیید کرده است .در پژوهشی که
شریفی و نرگسیان ( )1392انجام دادند به این نتیجه رسیدند افرادی که از تاکتیکهای مدیریت تأثیر نظیر خود ارتقایی و خودشیرینی
استفاده میکنند ،سبب میشود که کارکنان نسبت به همکاران محبت و عالقه بیشتری ابراز کنند و از طریق بروز رفتارهای شهروندی
سازمانی ،نظیر رفتارهای کمککننده ،رفتارهای مدنی و جوانمردی و گذشت موجب تغییر تصویر ذهنی دیگران نسبت به خود شوند.
پیشینههای مربوط به این پژوهش به تأثیر بین متغیرهای پژوهش حاضر پرداختهاند اما به تأثیر حمایت شغلی اشارهای نشده است که در
این پژوهش به این عامل پرداخته میشود .تمایز این پژوهش با سایر پژوهشهای مشابه این است که بهصورت جامع به بررسی تأثیر
روابط بین سازگاری شغلی با ارتقای شغلی و میانجی گری خودشیرینی و تعدیل گری حمایت شغلی میپردازد .بنابراین فرضیه چهارم و
پنجم پژوهش بدین شکل طرح می شود.
فرضیه  :4خودشیرینی بر ارتقای شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :5سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی با میانجیگری خودشیرینی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
در پژوهش حاضر پس از بررسی مبانی نظری و پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی ،مدل مفهومی اولیه پژوهش به شکل 1
طراحیشده است.

خودشیرینی

سازمانی

سازگاری شغلی

ارتقای شغلی

حمایت شغلی
شکل  .1مدل مفهومی اولیه پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوة گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر
کارمندان بانک مسکن استان سمنان است .طبق جدول مورگان کرجسی نمونه انتخابی  76نفر از بین کارمندان بانک مسکن انجام
گرفت و روش نمونهگیری در این پژوهش در دسترس(اتفاقی) بوده است .محققین در پژوهش حاضر از طیف پنج گزینهای لیکرت
استفاده کردهاند که پاسخدهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود نسبت به سؤاالت پژوهش را در آن درج میکنند .برای مدل موجود
پژوهش که شامل  4متغیر اصلی به شرح ذیل استفادهشده است.
Wayne & Liden
Robin et al
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سازگاری شغلی؛ تطابق شخصیت فرد با عوامل محیطی مرتبط باکار تعریف میشود؛ و نیز ترکیب مجموعه-ای از عوامل روانی و غیر
روانی است که موجب احساس رضایت فرد نسبت به شغل خود میشود و دارای ابعادی همچون (راحتی ،پیشرفت ،ایمنی ،خودمختاری،
نوعدوستی ،پایگاه) است که از مقاله ساویکاس و پورفلی ( )2012اقتباسشده است ،خودشیرینی؛ تعریف و تمجید از دیگران برای کسب
محبوبیت و جلوه دادن خود بهعنوان فردی فهمیده و دارای قوه تمییز است (طهماسبی و همکاران )1393 ،که دارای ابعادی مانند
(کنترل ،کنجکاوی ،نگرانی ،اعتمادبهنفس) از مقاله کو مار و برلین ( ،)1991ارتقای شغلی؛ روندی است که طی آن ،به یک کارمند
عالوه بر محول شدن وظایف جدید و باالتر ،حقوق و مزایای بیشتری نیز تعلق میگیرد از مقاله و این و برلین ( ،)1991حمایت شغلی؛
باور کلی کارمندان یک سازمان درباره گستره کلی ارزشی است که سازمان یا مدیریت برای نقش و مراقبت از بهزیستی آنها قائل است
(نادری بنی و همکاران 1394 ،از مقاله گرین هوس و همکاران (.))1990
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از بررسی سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است .جهت ارزیابی
پایایی مدلهای اندازهگیری یکی از روشهای پرکاربرد بررسی سازگاری درونی است .تجزیه وتحلیل سازگاری درونی از روش پیشنهادی
مقایسه سه شاخص سازگاری (پایایی مرکب ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجشده) با یک مقدار بحرانی بگوزی و یی
( )1988پیروی میکند .جدول  1پایایی مرکب ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجشده را نشان میدهد.
جدول  . 1نتایج مربوط به پایایی مرکب ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

ارتقای شغلی

0/736

0/840

استخراجشده
0/705

خودشیرینی سازمانی

0/830

0/887

0/662

سازگاری شغلی

0/823

0/869

0/531

حمایت شغلی

0/825

0/874

0/635

جدول  1ضرایب شاخصهای سازگاری درونی را نشان میدهد .همۀ ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بیشتر از  0/7است؛ درنتیجه
میتوان گفت پایایی مدلهای اندازهگیری در حد قابل قبولی قرار دارد .سپس محقق در این پژوهش به بررسی مدلهای اندازهگیری ازنظر
روایی و پرداختن به سنجش توانایی مدلهای اندازهگیری در سنجش پدیده موردنظر میپردازد .یک روش رایج جهت این سنجش ،بررسی
روایی سازه از طریق ارزیابی روایی و همگرای مدلهای اندازهگیری است .روایی همگرا نمرات شاخصهایی را بررسی میکند که برای
سنجش یک سازه تعریف شدهاند .روایی همگرا بدین معناست که مجموعه معرفها ،سازة اصلی را تبیین میکنند .اگر شاخصها نتایج
یکسانی را نشان دادند درنتیجه روایی همگرا وجود دارد (آذر و همکاران.)1391 ،
جدول  .2بارهای عاملی ترکیبی و متقابل

ارتقای شغلی

خودشیرینی سازمانی

سازگاری شغلی

شایستگی

0/820411

0/636901

0/467781

تجربه

0/605863

0/815025

0/526599

راحتی

0/216904

0/344240

0/518863

پیشرفت

0/367920

0/467989

0/735321

ایمنی

0/605671

0/554713

0/807583

خودمختاری

0/604297

0/649357

0/754957

نوع دوستی

0/609518

0/625834

0/809762

پایگاه

0/425720

0/450515

0/706334

کنترل

0/605862

0/815025

0/526599

کنجکاوی

0/507194

0/799090

0/538977
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اعتمادبنفس

0/631635

0/805707

0/706588

نگرانی

0/621500

0/836292

0/575402

جدول  2نشان میدهد که بارهای عاملی شاخصهای درون هر سازه نسبت به سازة بیرونی آن مقدار بیشتری را به خود اختصاص
میدهند که این میتواند نشاندهندة روایی همگرا در بین شاخصهای هر یک از سازه-های پژوهش باشد .بدینسان بهمنظور بررسی
روایی واگرا از روش فورنل و الرکر ( )1981مبنی بر مقایسه جذر میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبا همبستگیهای باقیمانده
میان متغیرهای پنهان استفاده شد .روایی واگرا به ارزیابی این می پردازد که آیا سازهها در بین خودشان متفاوت از هم هستند (حریری و
همکاران .)1392،اگر چنان چه جذر میانگین واریانس استخراجشده از هرگونه همبستگیهای دو حالت دیگر بیشتر باشد ،میتوان نتیجه
گرفت روایی واگرای خوبی بین سازهها وجود دارد .جدول 3نتایج فوق را نشان میدهد.
جدول  .3همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق
ارتقای شغلی
ارتقای شغلی

1

خودشیرینی

0/731049

خودشیرینی سازمانی

سازگاری شغلی

1

سازمانی
سازگاری شغلی

0/683819

0/728075

1

با توجه به اینکه ضرایب بدست آمده همگی باالی  0/5بوده است .همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش محرز بوده و لذا تحلیل
مسیر برای بررسی علیت بین متغیرها استفاده شده است.
جدول  :4نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرها با جذر میانگین واریانس استخراجشده
ارتقای شغلی

خودشیرینی سازمانی

ارتقای شغلی

0/839931

خودشیرینی سازمانی

0/731049

0/814149

سازگاری شغلی

0/683819

0/728075

سازگاری شغلی

0/728776

همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده میگردد مقدار جذر میانگین واریانس استخراجشده سازة ارتقای شغلی ( )0/839بیشتر از مقدار
همبستگی بین سازههای خودشیرینی سازمانی و سازگاری شغلی با ارتقای شغلی است .ازاینرو میتوان اظهار داشت که در پژوهش
حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خوددارند تا سازههای دیگر .بنابراین روایی واگرای مدل در
حد مناسبی است.

یافتههای تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که  80/52درصد پاسخگویان مرد و  19/48درصد زن هستند .حدود  12/98درصد
دارای تحصیالت فوقدیپلم 54/54 ،درصد لیسانس 29/87 ،درصد دارای مدرک فوقلیسانس و  2/59درصد دکتری میباشند؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که اکثر پاسخدهندگان دارای تحصیالت باال هستند و بهخوبی با ارتقای شغلی و سازگاری شغلی آشنا هستند و
این شناخت باال اعتبار پاسخها را در این پژوهش باال میبرد .از طرفی سابقه کاری افراد پاسخدهنده شامل  51/94درصد دارای سابقه
کاری  5تا  10ساله 35/06 ،درصد دارای سابقه کاری  10تا  20سال و  11/68درصد دارای سابقه کاری  20تا  30ساله میباشند .از
تحلیل مسیر برای بررسی فرضیههای پژوهش با کمک نرمافزار  smart plsاستفادهشده است .نمودارهای  1و  2ضریب مسیر استاندارد
و ضریب معناداری مربوط به فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
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نمودار .1تحلیل مسیر

اعداد داخل بیضی شاخص ضریب تعیین میباشند .ضریب تعیین ( )R2بررسی میکند چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط
متغیر(های) مستقل تبیین میشود .بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر و برای متغیر وابسته مقدار
بیشتر از صفر باشد .هر چه این میزان بیشتر باشد ،ضریب تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر میباشد .بنابراین می توان گفت که
متغیر مستقل روی هم رفته توانسته اند ( )0/8از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند .درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش بینی می
باشد و می تواند شامل دیگر عوامل تاثیر گذار بر این متغیر باشند که در این پژوهش آنها در نظر گرفته نشدند.

نمودار .2ضریب معناداری

همانگونه که در نمودار  2قابلمالحظه است ،اثر سازگاری شغلی با تعدیلگری حمایت شغلی بر ارتقای شغلی تأیید نمی شود؛ چون
مقادیر  tآن کوچکتر از  -1/96نیست .اثر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی و بر خودشیرینی و همچنین اثر خودشیرینی بر ارتقای شغلی
تأیید میشود؛ زیرا ضرایب معناداری مسیرهای میان این متغیرهای مدل پژوهش از مقدار  1/96بیشتر است که این مطلب حکایت از
معنیدار بودن روابط متغیرها در سطح اطمینان 95درصد داشته و باعث تأیید صحت رابطهی بین این سازهها میشود .در این پژوهش
پس از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از ضریب استاندارد و ضریب معناداری نتایج تأیید یا عدم تأیید هر یک از فرضیههای پژوهش
بهصورت جدول  5آورده شده است.
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جدول  :5نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها

شماره

تاثیر موجود در مدل مفهومی

فرضیه

سازگاری شغلی

1

ضریب

ضریب

استاندارد

معناداری

0/323

2/394

تایید

0/323

1/025

عدم تایید

ارتقای شغلی

سازگاری شغلی

نتیجه

ارتقای شغلی

2
حمایت شغلی
3

سازگاری شغلی

4

خودشیرینی

خودشیرینی
ارتقای شغلی

0/728

14/765

تایید

0/495

3/382

تایید

فرضیه پنجم که نقش میانجی گر خودشیرینی را بین سازگاری شغلی و ارتقای شغلی بیان می کند ،در جدول  6نشان داده شده است.
طبق سه آزمون سوبل وآیرون و گودمن که برای متغیر میانجی انجام گرفته و به دلیل اینکه  Z-valueآن  3/403می باشد در نتیجه
نقش میانجی خودشیرینی تایید می شود.
جدول .6آزمون های مربوط به متغیر میانجی گر
آزمون

Z-value

Std. Error

P-value

آزمون سوبل

3/403

0/1058

0/00066617

تست آیرون

3/393

0/1061

0/00068954

تست گودمن

3/412

0/1055

0/00064336

همچنین ضریب  R2برای بررسی برازش مدل ساختاری و معیار  Q2برای قدرت پیشبینی مدل توسط محقق سنجیده شد و برای
سنجش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده گردید ،در جدول  7نشان دادهشده است.
جدول  .7گزارش مربوط به معیار  Q2 ،R2و معیار GOF

متغیر

معیار R Squares
0/33
0/19
متوسط
ضعیف

خودشیرینی
سازمانی
ارتقای شغلی

0/67
قوی

0/02
ضعیف

معیار Q2
0/15
متوسط

0/530093

0/341629

0/583316

0/388292

0/35
قوی

0/01
ضعیف

GOF
0/25
متوسط

0/36
قوی

0/594

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود مقدار  R Squaresبرای متغیر درونزای ارتقای شغلی  0/583محاسبهشده است که با توجه
به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید میسازد .همچنین در سنجش معیار  Q2مشخص گردید که قدرت
پیشبینی مدل در خصوص این دو سازه باالست و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش تأیید شد و حصول مقدار  0/594برای معیار
 ،GOFبرازش بسیار مناسب مدل کلی را نشان میدهد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بین سازگاری شغلی و ارتقای شغلی با نقش میانجیگری خودشیرینی و نقش تعدیلگری حمایت شغلی
پرداخته است .بر این اساس پنج فرضیه طراحی شد که چهار فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و یکی از آنها تأیید نشد .جامعه
آماری پژوهش کارکنان بانک مسکن استان سمنان بود که با توجه به پاسخ ،پاسخدهندگان به ترتیب اولویت ارتقای شغلی بیشترین
میانگین و سازگاری شغلی کمترین میانگین را با توجه به جدول شماره  1دارا میباشند .با توجه به یافتههای پژوهش اولین نتیجه این
پژوهش تأیید شدن تأثیر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی است .این فرضیه در سطح اطمینان  95درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین
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میتوان بیان کرد که هرچه کارکنان سازگاری شغلی باالتری داشته باشند ،به نحو بهتری در سازمان ارتقا پیدا میکنند .نتایج حاصل از
این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات هاتایا و همکاران ( )2015همخوانی دارد .سازگاری به نقاط قوت روانی اشاره دارد که افراد را به
مقابله با چالشهای قابل پیشبینی و غیرقابلپیشبینی در پیشرفت شغلی خود قادر میسازد .همچنین نظر ویو یانگ و همکاران ()2015
که بیان میکند ،سازگاری شغلی بهعنوان یک منبع کاربردی ،آمادهسازی موفق کار ،ورود به کار و مشارکت در آن را امکانپذیر میسازد
و دارای  4بعد یعنی نگرانی شغلی (آگاهی نسبت به فرصتهای شغلی آینده) ،کنترل شغلی (قدرت افراد از توسعه وظایف) ،کنجکاوی
شغلی (قدرت افراد از کاوش شرایط و نقش-های مختلف) و اعتمادبهنفس در کار (ادراکات مثبت افراد در مهارتهای حل مسئله خود)
است .سازگاری شغلی نهتنها افراد را برای حل مشکالت مختلف زندگی شغلی ،بلکه آنها را در توسعه اهداف شغلی جدید خود قادر
میسازد و بهطور مداوم به دنبال فرصتهای جدید است؛ بنابراین بهروشنی مشخص است که اوالً بهخودیخود سازگاری شغلی افراد را
برای مقابله با چالشهای موجود بر سر راه ارتقای شغلی آماده میکند ،از طرف دیگر چهار بعد سازگاری شغلی که به آنها اشاره شد
تضمینکننده ارتقای شغلی کارکنان است.
نتیجه دیگر این پژوهش طبق نمودار  2عدمتأیید نقش تعدیلگری حمایت شغلی بر اثر سازگاری شغلی بر ارتقای شغلی است .این فرضیه
در سطح اطمینان  95درصد تایید نشد .دلیل عدمتأیید فرضیه مذکور این است که شاید افراد عوامل درونی را در ارتقای شغلی بیشتر
دخالت میدهند و انگیزه درونی بیشتر از بیرونی (حمایت گری) بر آنها اثرگذار است یا در حمایتهای سازمانی که انجامگرفته انتظارات
و نیازهای شاغلین را در نظر نگرفتهاند و عالرغم وجود داشتن حمایت شغلی ولی نتوانسته تعدیلکننده باشد و در صورت وجود ،توانایی
افزایش رابطه بین سازگاری شغلی و ارتقای شغلی را نداشته است .پس توصیه میشود سازمانها و مدیران آنها بیش از پیش به ابعاد
درونی و بیرونی شاغلین اهمیت بدهند و متناسب با آنها حمایت خود را نسبت به هرکدام اعمال نمایند؛ زیراکه بی توجهی به ابعاد
درونی و بیرونی کارکنان موجب مایوس شدن آنها نسبت به ارتقای شغلیشان می گردد.
سومین نتیجه حاصل از این پژوهش مشخص شدن تأثیر سازگاری شغلی بر خودشیرینی است؛ که این فرضیه در سطح اطمینان 99
درصد مورد تأیید قرار گرفت .بهعبارتدیگر هر چه سازگاری شغلی در بین کارکنان یک سازمان قویتر باشد ،این افزایش در سازگاری
شغلی همراه با خودشیرینی خواهد بود .این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات هاتایا و همکاران ( )2015همخوانی دارد .ازنظر منطقی
نیز این نتیجه قابل تبیین است .به این شکل ،زمانی که افراد دارای سازگاری شغلی هستند یعنی شغل آنها با رفتار و شخصیتشان
همخوان است و فرد در چنین شغلی احساس لذت و خوشبختی میکند؛ این امر از نظر روانی بر فرد تأثیر مثبتی میگذارد که خود منجر
به بروز رفتارهای خودشیرینی از سوی فرد میشود .بهعبارتدیگر با توجه به لذتی که فرد از شغل خود میبرد سعی میکند که مدیران و
همکاران خود را تحت تأثیر قرار دهد تا هم جایگاه خود را حفظ کند و هم بر دیگران نفوذ داشته باشد.
چهارمین نتیجه حاصل از این پژوهش تأیید شدن فرضیه سوم که بیان میکند خودشیرینی بر ارتقای شغلی تأثیر میگذارد .این فرضیه
نیز در سطح اطمینان  99درصد مورد تأیید قرار میگیرد .چنین نتیجهای نشان میدهد که هر چه افراد از خودشیرینی بیشتری استفاده
کنند بیشتر میتوانند در شغل خود ارتقا پیدا کنند .خودشیرینی رفتاری است که بر اساس میل درونی محبوب بودن و نیاز خاص به
موردتوجه بودن شکل می-گیرد و بهعنوان یک راهکار نیرومند برای نفوذ ،موردتوجه بسیاری از افراد ســـازمان است؛ بنابراین ،کارکنان
سعی میکنند تا از طریق این رفتار به پاداشهای سازمانی بیشتر ،نمرات ارزشیابی باالتر و ترفیعات بیشتر دست یابند .بسیاری از مطالعات
تجربی گذشته و حال همبستگی و ارتباط خودشیرینی و موفقیت حرفهای را تأیید کردهاند .خودشیرینی بر روی پاداشهایی که فرد از
سازمان دریافت میدارد تأثیرگذار است .یک پاسخ مناسب برای توضیح این تفاوتها این است که مدیران به تالشهای خودشیرینی و
اهداف آن بــــه صورتی انتقادی و تردیدآمیز نمینگرند و به نحوی از آن لذت میبرند .اگرچه ارزیابی صحیح رفتار زیردستان برای
مدیران بسیار مشکل است و اهداف و نیات حقیقی فرد خودشیرین از این رفتار قابلدرک و تشخیص نیست.
نتیجه بدست آمده از فرضیه پایانی که نقش میانجی خودشیرینی بین سازگاری شغلی و ارتقای شغلی را تایید کرد .این نتایج نشان
دهنده این است که کارکنان بانک مسکن از طریق خودشیرینی سعی در ارتقای شغلی خود هستند .استفاده کارکنان از خودشیرینی برای
تطبیق و سازگاری با شرایط متغیر محیط کار خود میباشند؛ زیرا که خودشیرینی انگیزه ای در طبیعت می باشد که به صرف منابع
شخصی نیاز دارد .هر چند افراد به سبب نیاز خود از خودشیرینی استفاده می کنند .بنابراین به مدیران عالی بانک مسکن پیشنهاد می
شود که نظام عملکردی عادالنه را پیاده سازی نمایند تا افراد از این مقوله جهت ارتقای خود استفاده ننمایند .در مجموع پیشنهاد
کاربردی به مدیران عالی بانک مسکن به شرح ذیل داده می شود -1 .برگزاری دوره های آموزشی سازگاری شغلی و چگونگی استفاده
مثبت از خودشیرینی  -2توجه و حمایت مدیران ارشد از همه کارمندان و رعایت عدالت بین آنها  -3ایجاد جو دوستی و صمیمیت بین
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کارمندان بانک مسکن  -4ایجاد فضایی به دور از جبهه گیری علیه افراد ،تا افراد بتوانند بدون نرس از طرد شدن دیدگاه هایشان را
درباره مسائل ابراز کنند -5 .تشکلیل جلسات منظم بین مدیران و کارمندان با هدف تناسب شغل و شاغل و آگاهی کارمندان از وظایف
و نقش های خود و همچنین مطلع شدن از انتظارات یکدیگر بدین منظور از آثار مخرب خودشیرینی جلوگیری شود.
فعالیتهای پژوهشی در اجرا همواره با محدودیتهایی مواجه است که بر نتایج پژوهش میتواند تاثیرداشته باشد و از قابلیت تعمیم و
اتکای آن بکاهد .این پژوهش نیز مستثنا از آن نبوده است .بهطور نمونه ،ابزار گردآوری دادههای این پژوهش پرسشنامه بوده است زیرا
که پرسشنامه مجزا و مدونی در باب موضوع وجود ندارد و لذا پرسشنامه بهعنوان یک ابزار گردآوری داده دارای معایبی است که میتواند
در نتایج این پژوهش تأثیر داشته باشد .همچنین در زمان تکمیل پرسشنامه ممکن است پاسخدهندگان تحت تأثیر محیط قرارگرفته
باشند .درنهایت به محققان آتی پیشنهاد میشود برای تأیید نتایج پژوهش حاضر در سازمانهای دیگری این پژوهش انجام گیرد تا به
تفاوتهای سازمانها در این زمینه پرداخته شود و همچنین از عوامل تعدیلگر دیگری همچون شایستگی شغلی و استراتژی پاداش
برای پژوهشهای خود استفاده نمایند.
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