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Abstract
This study is aimed at investigating the lived experience of successful
employees of their career path. Lived experience is indeed the direct and
unmediated understanding of experiences in our virtual and daily lives achieved
without resorting to ordinary thinking and conceptualization. The statistical
population of the study consists of all successful working men and women in
Boroojerd in 2018. The required data were collected through purposive sampling
method. In the first stage of sampling, conducted for identifying successful working
people, 200 people were selected to participate in the study by filling the Hirsch et
al. (2017) job success questionnaire. In the second stage, the participants' were
scores using SPSS-22 software, and those who scored above 120 on the job success
questionnaire were identified as successful people, 12 of whom were interviewed in
depth. In the first stage, the research tool included a job success questionnaire, and
in the second stage, an in-depth unstructured interview was fulfilled. The data were
analyzed by theoretical coding. Having coded the data in three stages of open, axial,
selective coding, the researchers identified a total of 49 open codes, 13 axial codes
and finally 3 selected codes. The results indicated that successful people are
involved in different life experiences in their career path which affect their success.
Keywords: Lived experience, successful employees, career path.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تجربه زیسته شاغالن موفق از مسیر شغلی است .تجربه زیسته ،همان درک و فهم
مستقیم و بدون واسطه از تجربیات در حیات عادی و روزمره ماست که بدون توسل به تفکر عادی و مفهومسازی،
حاصل میشود .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان شاغل موفق شهر بروجرد در سال  10تشکیل دادند.
دادههای موردنیاز به روش نمونهگیری هدفمند جمعآوری شد .در مرحله اول نمونهگیری که با هدف شناسایی افراد
موفق شغلی انجام شد ،تعداد  211نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه موفقیت شغلی هیرشی و
همکاران ( )2100توسط آنها تکمیل شد .در مرحله دوم با استفاده از نرمافزار22

spss-

نمرات شرکتکنندهها

محاسبه شد و کسانی که نمره باالتر از  021از پرسشنامه موفقیت شغلی کسب کردند ،بهعنوان افراد موفق شغلی
شناسایی شدند و با  02نفر از آنها مصاحبه عمیق شد .ابزار پژوهش در مرحله اول شامل پرسشنامه موفقیت شغلی و در
مرحله دوم مصاحبه عمیق بدون ساختار بود و اطالعات با استفاده از کدگذاری نظری مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .پس از کدگذاری دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری ،انتخابی ،درمجموع  91کدباز 09 ،کد
محوری و درنهایت  9کد انتخابی بهدست آمد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد موفق شغلی دارای تجربیات زیسته
متفاوتی در مسیر شغلیشان هستند که بر موفقیت آنها تأثیرگذار بوده است.
کلیدواژهها :تجربه زیسته؛ شاغالن موفق؛ مسیر شغلی
 کارشناسی ارشد ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه .ایران
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مقدمه
شغل و حرفه ازجمله ضرورتهای مهم جامعه انسانی است .اگرچه اشتغال در نگاه نخست،
به بعد مادی و نیازمندیهای اقتصادی زندگی روزمره مربوط میشود ،اما آثار تربیتی،
روانشناختی ،اجتماعی و معنوی نیز درپی دارد .در عصر کنونی در سرتاسر جهان ،افراد به مشاغل
گوناگونی مشغولند که بهواسطه آن نیازهای خود را تأمین میکنند اما مبحث موفقیت ،پیشرفت و
کارایی شغلی پیوسته در کانون توجه شاغلین در هر حرفهای است (رحمانی و آدم پیرا:0912 ،
 .)091درواقع ،موفقیت شغلی ،باالترین مرتبهای است که افراد درصدد رسیدن به آن هستند و
عاملی ثمربخش و کارآ در بهرهوری و عملکرد مناسب شاغلین بهحساب میآید (لی ،یو ،لین و
چان.)2109 ،0
موفقیت شغلی یک برآورد از اهداف و آرمانهای فرد است و شخصی را میتوان موفق
نامید که تاحدامکان به اهداف شغلی خود نائل آمده باشد .پس موفقیت شغلی ارتباطی است که
بین وضعیت فعلی فرد و کمال مطلوبش در حیطه اشتغال وجود دارد (بردمن ،گراو ،پرکینس و
شفر .)2119 ،2در پژوهشهای شغلی ،موفقیت شغلی دارای دو بعد مفاهیم و معیارهای بیرونی
(عینی) و معیارهای درونی (ذهنی) است .ارزیابی افراد از موفقیت شغلی عینی بیشتر بر پایه
مالکهای محسوس و ظاهری است درصورتیکه درک افراد از موفقیت بیشتر به معیارهای
درونی تمایل دارد (نصیری ولیکبنی و کارخانه .)021 :0911 ،مطابق پژوهش آکاه و هیتون

9

( )2119اقدامات شغلی انجامشده بهوسیله افراد یک سازمان میتواند موقعیتی را ایجاد کند تا
نیازهای افراد بهطورکامل مرتفع شود و درپی آن رضایت و خوشنودی شغلی افزایش یابد .مقدار
خوشنودی درونی از شغل همان موفقیت شغلی است (نعامی و پیریایی.)19 :0912 ،
یکی از عوامل اساسی و مؤثر برای رشد و توسعه زیرساختهای اساسی هر کشوری،
موفقیت شغلی است (سانتوز .)2101 ،مسیر شغلی افراد موفق شامل مجموعهای از ملزومات
شخصی و شغلی (عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،تحصیلی ،فیزیکی ،اقتصادی و تصادفی) است
1. Li, Lin, You, Chan
2. Boardman, Grove, Perkins, Shepherd
3. Ackah & Heaton
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که باهم ترکیب و پیشرفت فرد را رقم میزند (پاتون و مکماهون )2109 ،0دراینمیان ،یک نظام
شغلی شایسته و مطلوب با قدرتدادن به افراد تاحدیکه بتوانند مجدانه پیشرفت و توسعه مسیر
شغلی خود را اداره کنند ،زمینه را برای موفقیت شغلی آنها فراهم میکند (لنت و براون.)2111 ،
افراد بهواسطه موفقیت در شغلشان قادرند به جایگاهی برسند که نیازهای فردی و اجتماعی
خود را برطرف سازند و زمینهای برای رشد و شکوفایی هرچهبیشتر عالئق و توانمندیهای خود
فراهم سازند ،همچنین موفقیت شغلی باعث تقلیل نتایج خسارتبار ،افزایش ترقی و بهبود عملکرد
فرد میشود (نعامی و پیریایی )0912 ،که بهطور حتم نبود آن ،مسائل فراوانی در زمینههای مختلف
زندگی فرد و جامعه ایجاد میکند و میتواند ازدسترفتن ثروتهای جبرانناپذیری چون زمان و
سرمایه و عمر شخص را درپی داشته باشد.
ازسویدیگر در سرتاسر جهان بسیاری از سازمانها هستند که طرحریزیهای دقیقی در
زمینههای مختلفی چون خواستهها ،انتظارات و احساسات شاغالن نسبت به خود و شغلشان
ویژگیهای افراد شاغل و ...انجام میدهند؛ چون نهتنها نگران درک شاغلین از کارشان هستند،
بلکه به کارایی شغلی آنها و نیز پیشرفت و ارتقای سازمان هم فکر میکنند .درواقع ،همه
پژوهشهایی که در حیطه موفقیت شغلی انجام پذیرفته است ،میتواند به افراد شاغل و مسئوالن و
مدیران مؤسسات شغلی یاری رساند که نظامهای شغلی تأثیرگذاری برنامهریزی کنند که در آن
نیازهای فردی و شغلی شاغالن مورد توجه قرار گیرد تا درنهایت موفقیت شغلی آنها درجهت
بهبود کارایی و بهرهوری اثربخش در نظام شغلی باال رود (الیس و هنمان.)0111 ،2
ازاینرو ،باتوجهبه اینکه در کشورمان پژوهشی در ارتباط با تجربیات شاغالن موفق از مسیر
شغلی صورت نگرفته است ،ضروری بهنظر میرسد که مطالعهای در این حوزه انجام بگیرد تا
بتوانیم تجربیات شاغالن موفق را دراختیار افراد و سازمانهایی که با نیروی انسانی سروکار دارند
قرار دهیم؛ چراکه عدم آگاهی از مسیر شغلی موفقیتآمیز به اتالف منابع و امکانات فردی و
اجتماعی منجر میشود.
1. Patton & McMahon
2. Ellis & Heneman

241

پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال سیزدهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)44تابستان 0411

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
0

2

مفهوم موفقیت شغلی در اواخر دهه هفتاد بهوسیله وانمانن و شاین بیان شده است .موفقیت
مسیر شغلی دارای دو بعد بیرونی و درونی است .بعد ذهنی (درونی) موفقیت شغلی را برتر از بعد
بیرونی آن درنظر گرفتهاند؛ بهدلیل اینکه بعد بیرونی دربردارنده مؤلفههای محسوس و ظاهری یک
شغل است که بهوسیله جامعه معین و مشخص میشود و الزمه اصلی موفقیت شغلی است ،تحرک
در این بعد میتواند جانبی باشد ،مانند باالرفتن دستمزد و امنیت شغلی ،رفتن به مرخصیهای
طوالنیمدت ،ارتقاگرفتن یا تغییر موقعیت در سازمان (اختر و محمود .)2111 ،و مؤلفه موفقیت
شغلی درونی؛ دربردارنده نوع تفکر شخص از تجربیاتی است که در مسیر شغلی خویش و یا در
محل کار درک میکند؛ تجربیاتی مثل ترقی ،بهبارنشستن خواستهها و خطمشیها ،حس آرامش و
رهایی که در حرفه و کار حاصل میشود (فلوری ،9سیوریکاس ،اختر و میداس.)2101 ،
در مشاوره شغلی ،موفقیت شغلی دو مفهوم خاص و عام دارد .موفقیت شغلی که بر دو جنبه
عملکرد و کارایی تأکید دارد ،به این معنا خاص است که صاحبنظران آن را از دیدگاههای علمی
متفاوت تعریف میکنند که با دیدگاه عوام متفاوت است و ازآنجهت عام است که همه افراد
میتوانند با لحاظکردن نوع شغل و ویژگیهای خود ،میزان موفقیت خود را در آن شغل بیان کنند.
موفقیت شغلی ،منبع بسیار قوی برای انگیزش شغلی است و انگیزش شغلی متقابالً بر موفقیت شغلی
تأثیر دارد و عامل کارآمدی و عملکرد تأثیر مهمی بر موفقیت شغلی دارند (شفیعآبادی.)0911 ،
به باور دیویس ،)0111( 9موفقیت شغلی ،نوعی احساس رضایت درونی است که فرد بر اثر
تقویتهای دریافتی از جانب دیگران ،بهخاطر بهسامانرساندن تکالیف و وظایف شغلی و
محققساختن اهداف سازمانی ،کسب میکند .به اعتقاد آکوف ،)0119( 1موفقیت شغلی یعنی
احتمال اینکه فرد شاغل در محیط کاری خاص به تحقق یک هدف سازمانی کمک کند .ازنظر
1. Van Maanen
2. Schein
3. Flouri, et al.
4. Davis
5. Akof
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لینک ،)0199( 0موفقیت شغلی یعنی رسیدن به تراز و سطح بهینه عملکرد 2در سازمان و تالش
برای محققساختن تمام اهداف سازمانی .براساس این تعاریف میتوان نتیجه گرفت که موفقیت
شغلی یعنی تحقق اهداف ،بهسامانرساندن وظایف و مأموریتهای شغلی و کسب رضایت و
خرسندی براثر انجام مطلوب وظایف شغلی (کرمینیا.)09 :0901 ،
در عصر کنونی ،تنها پول را وسیله انگیزش و پیشرفت شغلی تلقی نمیکنند ،بلکه محیط
جمعی و معاشرتی ،شیوه مدیریتی و میزان تأیید توجهی که فرد از دیگران دریافت میکند،
جذابتربودن ،محرک و برانگیزانندهبودن ،تقویتکنندهبودن مشاغل ،موقعیتهای رشد و ترقی،
میزان همکاری در تصمیمات ،گوناگونی حرفه و استفاده از توانمندیهای شخصی ازجمله
معیارهای مهم موفقیت شغلی بهحساب میآیند .در مقابل موارد یادشده ،میتوان رهاکردن حرفه،
غایبشدن در محل کار و کارایی ضعیف شغلی را از موارد نارضایتی و ناخوشنودی شغلی و
موفقنبودن در شغل بیان کرد (گرین هاوس .)2119 ،9باتوجهبه تعاریف و مضامینی که از موفقیت
شغلی شد ،میتوان گفت موارد وابسته و مشخصکننده این متغیر چه در وضعیت عام و چه در
وضعیت خاص از جایگاه ویژهای برخوردار است .طبق مطالعه گرین هاوس ( )2119مؤلفههای
موفقیت شغلی را میتوان در هفت حیطه دستهبندی کرد:
 .0سرمایهگذاری در ارتباط با سرمایه انسانی در سازمانها؛
 .2مؤلفههای تشویقی؛
 .9ارتباط اجتماعی؛
 .9انتخابها با راهکارهای شغلی؛
 .1مؤلفههای شخصیتی؛
 .1ویژگیهای سازمانی؛
 .0جایگاه خانواده.
1. Link
2. Performance
3. Greenhause
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در )0191( 0و باروچ )2119( 2معیارهایی را برای موفقیت شغلی بیان میکنند ،این معیارها
مؤلفههایی را درنظر میگیرند که شاغالن برای موفقیت شغلی خود توضیح دادهاند .در این حیطه
خطمشیها ،دیدگاهها و انگیزههای اشخاص در شغل و زندگی دیده میشود ،تاجاییکه موفقیت
شغلی به میزان تحقق ارزشهای شاغالن متکی است .ابعاد موفقیت مسیر شغلی عبارتند از:
 .0پیشرفت :9عامل محرکی که فرد را درجهت حرفهایشدن در شغل هدایت میکند .این
حیطه از موفقیت شغلی ،قادر خواهد بود تا در وضعیت سازمانی ،وظایف ،دستمزد و توانایی
شخص در محیط شغلی خود را نشان دهد.
 .2امنیت :9وضعیت استوار ،بادوام و قابلدرک یک حرفه.
 .9ترفیع :1ترقی و پیشرفت مستمر در موقعیتهای فنی و عملی میباشد که مشوق افراد در
بهدستآوردن توانمندی در حیطه کاری خویش میشود.
 .9آزادی :1در این بعد اشخاص متکیبهخود هستند و قادرند در کار خود خالقیت نشان
دهند.
 .1تعادل :0توازن بین شایستگیهای شغلی و شایستگیهای غیرشغلی .اشخاص باید در کنار
رشد زندگی شغلی ،به رشد زندگی فردی و خانوادگی خویش نیز اهمیت دهند (سمیعی ،صادقیان
و عابدی.)11 :0919 ،
درپی طراحی الگوی باال ،باروچ ( )2119در مطالعات خود موفقیت شغلی را رسیدن به
عملکرد مناسب در زندگی تصور نمود .عملکردی که دربردارنده ترقی در چارچوب ریاسـت،
توان ،تبحر ،توفیق ،آزادی ،خویشتنداری ،متعهدشدن ،آموزش در چارچوبهای بهدستآوردن
توانمندی ،مهارتها ،قابلیتهای جدید ،برآوردهساختن خواستههای فیزیولوژیک در حیطههای
1. Derr
2. Baruch
3. Getting Ahead
4.Getting Secure
5. Getting High
6.Getting Free
7. Getting Balancing
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درآمد ،پول ،امنیت و مهارت استخدام ،برآوردهکردن نیازهای روانشناختی در چارچوبهای
خوشنودی ،خودباوری ،بازیابی و خودشکوفایی ،سطح کیفی زندگی و توازن میان زندگی و کار
است (راجل برگ.)2110 ،
براساس ویژگیهای اصلی موفقیت شغلی که توسط باروچ ( )2119مورد توجه قرار گرفت،
معنا و مفهوم این مؤلفه همجهت با معنا و مفهوم واژه شغل دو جنبه بیرونی و درونی را شامل
میشود .بعد بیرونی این مؤلفه را سطح دستمزد و پاداش ،موقعیت فرد در سازمان و میزان ارتقا و
درمقابل جنبه درونی آن را خوشنودی شغلی ،رضایت از امور و فعالیتهایی که شخص در زمان
حضور در کارش آنها را انجام میدهد ،موفقیت شغلی بیانشده و خوشنودی از زندگی و شغل را
دربرمیگیرد (راسدی ،اسماعیل ،یولی ،نوا.)99 :2111 ،0
جدول  .0نظریههای موفقیت شغلی
محققین
کریتنر

نظریه

2

به گفته او سه بعد توانایی ،انگیزه موفقیت و فرصت ،ابعادی هستند که اگر با هم ترکیب شوند یک الگوی کلی

0111
هالند

برای موفقیت شغلی بهدست میدهند.

9

فردی که شغلش را متناسب با ویژگیهای شخصیتیاش برگزیند و نسبت به شغلش دیدگاه خوشایندی داشته باشد،
از شغلش رضایت دارد و در غیر این صورت ،از شغل خود احساس نارضایتی میکند.

()0111

برای موفقشدن ،شخص باید ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای فردی متنوعی داشته باشد و اگر همه موارد و
جان آپلین

9

0199

ابعاد شخصی مناسب باشد ،موفقیت بهدست نخواهد آمد ،مگرآنکه شرایط محیطی بهصورت مناسبی فراهم شود.
در کنار این عناصر عوامل غیرقابلپیشبینی نیز نقش مهمی بر عهده دارند که مدیریت ،نظارت اندکی روی آنها
دارد.
کینزبرگ به دو نوع موفقیت عینی و موفقیت ذهنی اشاره میکند .0 :موفقیت ذهنی که از دو مرجع بهدست میآید:

کینزبرگ
()0191

1

الف) حس خوشایندی است که تنها ازطریق شغل و فعالیت حاصل میشود .ب) هیجان و شوقی که بهعلت
مشاهده موفقیت شغلی و بالفعلشدن تواناییهای فرد بهوجود میآید .2 .موفقیت بیرونی که با شرایط شغل و
وضعیت محیط شغلی ارتباط دارد.
1. Rasdi & Ismail & Noah
2. Critner
3. John aplin
4. Holland
5. Ginzburg
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محققین
دیویس

نظریه

0

موفقیت با میزان حصول به اهداف و توقعات فرد در رابطه با مهارتهایش بستگی دارد .در این مورد باید نشان
دهیم که آیا بین توقعات و اهداف با مهارتهای شخص تعادلی وجود دارد؟

0199

نظریه موفقیت شغلی را بر پایه مؤلفههای شخصیت و هدف بیان کرده است .بهدستآوردن هدفهای شغلی و
کرایتز

2

انجام کار معین در شرایط گوناگون اگرچه عالمتی از موفقیت شغلی است ،اما در موقعیتهایی هم همین عوامل
امکان دارد موفقیت به حساب نیایند .موفقیت با میزان رسیدن به اهداف و توقعات شخص در ارتباط بامهارتهایش

0190

بستگی دارد.
ادوین الک
()0119

()0111

مشخصکردن اهداف کار مسئلهساز و خاص میتواند ما را به حرکت وادارد یا جهت دهد که ما در مسیرهای
مؤثرتر کار انجام دهیم.
نظریه انگیزش پیشرفت بهوسیله دیوید مککلند بیان شد .ازنظر او ،احتیاج به موفقیت براساس بعضی از خصوصیات

دیوید
مککلند

9

«هدفمندی» :هدف بیان میکند که ما شوق به انجام چهکاری در یک موقعیت خاص درآینده داریم،

9

شخصیتی ازجمله برتریطلبی ،رقابت ،اهداف چالشی و ..بنا شده است .فردی که انگیزه پیشرفت باالیی دارد
همواره برتری در کار را کاوش میکند ،از اهداف چالشی احساس رضامندی میکند و دارای پایداری و روحیه
رقابتطلبی در کارش است که درپایان به موفقیت شغلی وی منجر میشود.

تحقیقات تجربی انجامشده
درجهت مفهوم موفقیت شغلی ،مطالعات متنوعی انجام پذیرفته است:
بریدستوک،1گرانت ،مایکل ،کریس ،ماتالنا ،کیت و جکسون ( ،)12 :2101در پژوهشی با
عنوان "فراتر از بهدستآوردن یک شغل :روایت فارغالتحصیالن و تجربیات زیسته آنها در مسیر
پیشرفت شغلی" نشان دادند که اشتغالپذیری تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل ،فراتر از مهارت و
دانش فارغالتحصیالن قرار دارد .این پژوهش با بهاشتراکگذاشتن روایتهای فارغالتحصیالن و
تجارب زیسته مسیر شغلی آنها ،پیشنهاد میکند که چگونه دانشگاهها میتوانند ظرفیتهای
فارغالتحصیالن را برای کمکهای معنیدار و سازنده ازطریق کار و زندگی تقویت کنند.
مهدیپور ،ارشادی و نیسی ( )90 :2101در پژوهشی به بررسی طراحی و آزمون مدل از
1. Davis
2. Crites
3. Edwin Locke
4. David Clarence McClelland
5. Bridgstock, et al.
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برخی سوابق ذهنی موفقیت شغلی پرداختند .آنها بیان نمودند که حمایت از استقالل کار و حمایت
از شایستگی کار تأثیر مستقیم معنیداری بر رضایتمندی ،انگیزه خود تعیینشده و موفقیت شغلی
(تعهد شغلی  ،رضایت شغلی و تناسب درک صحیح) دارد .نتایج همچنین از نقش رضایتمندی و
انگیزه خودتعیینشده در این روابط حمایت میکند( SDT .0نظریه خودتعیینگری) یک
چارچوب مفید برای پیشبینی موفقیت شغلی ذهنی درقالب رضایت شغلی  ،تعهد شغلی و تناسب
درکشده است.
والش ،بوهم ،لیوبومیرسکی )011 :2109( 2در پژوهشی با عنوان "آیا خوشبختی موفقیت
شغلی را ارتقا میدهد" دریافتند که تحقیقات تجربی رابطه بین خوشبختی و موفقیت شغلی را نشان
میدهد .بهعنوانمثال ،افراد خوشبخت درآمد باالتری دریافت میکنند ،عملکرد بهتری از خود
نشان میدهند و ارزیابیهای مطلوبتری نسبت به هم سن و ساالن خود که کمتر خوشحال
هستند ،دارند .محققان اظهار داشتند که موفقیت منجر به خوشبختی میشود ،اما بوهم و
لیوبومیرسکی تحقیقات مربوطه را در سال  2119بررسی کردند و استدالل کردند که فرضیه
جایگزین ـ که خوشبختی باعث موفقیت شغلی میشود ـ ممکن است به همان اندازه قابلقبول
باشد .نتایج تحقیقات مقطعی ،طولی و تجربی آنها حمایت بیشتری از این فرضیه فراهم کرد و
شواهد بهطور قانعکنندهای نشان میداد که خوشبختی با موفقیت شغلی مرتبط است و اغلب مقدم
بر آن است و افزایش تجربی احساسات مثبت به بهبود نتایج در محل کار منجر میشود.
توربان ،موآک ،یوو و چنگ ،)2101( 9در پژوهش خود با عنوان "ارتباط برونگرایی و
شخصیت فعال با موفقیت شغلی" به این نتیجه رسیدند که مؤلفههای شخصیتی ارتباط نزدیکی با
عملکرد و موفقیت شغلی شاغالن داشته تاجاییکه میتوانند راه رسیدن به هدفهای
ازقبلتعیینشده را راحت سازند و عواملی که موفقیت شغلی را پیشبینی میکنند شامل
وظیفهشناسی ،پشتکار ،برنامهریزی ،دقت ،اعتماد ،منطق ،انگیزه پیشرفت ،انضباط کاری و تعیین
1. Self-determination theory
2. Walsh, Boehm, Lyubomirsky
3. Torban, Moake, Yu & cheung
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هدف است.
سانتوز ،)2101( 0در پژوهش خود به شناسایی موانعی که بر سر راه موفقیت شغلی
دانشگاهیان قرار دارد ،پرداخت .ازجمله این موانع میتوان به سه موضوع کلی :فقر اجتماعی و
روابط کاری ،فقدان حمایتهای سازمانی و عدم صالحیت و استانداردهای پیشرفته شغلی اشاره
کرد و ساختار جنسیتی بهعنوان یک مانع مهم شغلی در موفقیت شغلی انتخاب شد .همچنین یافتهها
نشان داد که اهمالکاری ،ناامیدی ،بیدقتی و عدم اعتمادبهنفس از علل عمده نرسیدن به موفقیت
شغلی است و آرزوهای شغلی تعیینکننده موفقیت مسیر شغلی افراد است و آینده مسیر شغلی را
میتوان براساس آرزوهای شغلی پیشبینی کرد.
بیرسناو ،مرباتی و چادهری ،رنگنکار

(" )100 :2109در پژوهشی با عنوان

2

پیشبینیکنندههای موفقیت شغلی بین کارمندان دولت" به بررسی نقش سرمایه انسانی و انگیزه در
دستیابی به موفقیت شغلی بین کارمندان دولت پرداختند .نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزشی با
فعالیتهای اکتشاف شغلی ارتباط دارند و خودکاوی با موفقیت شغلی عینی و ذهنی ارتباط مثبت
دارد.
کاربخش و سلیمانی فارسانی ( )0910در پژوهشی به بررسی تجارب زیسته فرزندان مادران
شاغل و نقش آن در موفقیت شغلی آنها پرداختند .ازجمله مواردی که در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت :سبکهای فرزندپروری مادران شاغل و خانهدار ،اثرات مثبت و منفی اشتغال
مادران بر فرزندان ،اشتغال مادر و احساس امنیت کودک ،اشتغال مادر و رشد اجتماعی کودک،
اشتغال مادر و رشد شخصیت کودک ،اشتغال مادر و سالمت روانی کودک و بررسی نقش این
موارد با موفقیت شغلی آنها بود .آنها نشان دادند که تجارب زیسته فرزندان مادران شاغل بر میزان
موفقیت شغلی فرزندان آنان اثرگذار است.
فروغی نعمتاللهی و دیواندری ( ،)0910در پژوهشی به بررسی روایتپژوهی در تجارب
مسیر شغلی مدیران موفق پرداختند .آنها نشان دادند که موفقیت در مسیر شغلی میتواند به دو
1. Santos
2. Birasnav, Merbati, Chaudhary, Rangnekar
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شکل کامالً جدا از هم بررسی شود؛ موفقیت مسیر شغلی بهعنوان پیشرفت مسیر شغلی بهعنوان
موهبت .بنا به خواسته مخاطبان میتواند مورد استفاده مدیران ،افراد عالقهمند به توسعه
موفقیتآمیز مسیر شغلی یا متخصصان و دانشگاهیان قرار گیرد.
رضوانیان و سمیعی ( ،)29 :0911در پژوهشی با عنوان "موفقیت شغلی عینی و ذهنی :نقش
معنویت ،شخصیت و آرزوهای شغلی" نشان دادند که متغیرهای آرزوهای شغلی ،صفات
شخصیتی ،وظیفهشناسی و برونگرایی و معنویت بهصورت مثبت و صفت شخصیتی روانرنجوری
بهصورت منفی موفقیت مسیر شغلی را پیشبینی میکنند .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که
موفقیت مسیر شغلی تحت تأثیر آرزوهای شغلی ،شخصیت و معنویت است و بهمنظور افزایش آن
باید به این عوامل توجه نمود .نصیری و کارخانه ( ،)020 :0911در پژوهشی با عنوان "بررسی
افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگیهای مدیران" نشان دادند که بین شایستگی
مدیران با موفقیت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و مؤلفههای شایستگیهای
اجرایی و ویژگیهای شخصیتی بهترتیب بیشترین تأثیر را در پیشبینی موفقیت شغلی دارند.
همچنین بین هریک از شاخصهای شایستگی مدیران با ابعاد موفقیت شغلی ،رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد.
کعب عمیر ،صفری ،بشلیده و نعامی ( ،)01 :0911پژوهشی تحت عنوان "رابطه تسهیل کار ـ
خانواده با بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران" انجام دادند که هدف آن بررسی نقش تسهیل
کار ـ خانواده بر بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران بود .نتایج نشان داد که هردو مؤلفه
تسهیل کار ـ خانواده و خانواده ـ کار ،قادر به پیشبینی بهزیستی شغلی و موفقیت شغلی در
پرستاران هستند و ابعاد تسهیل کار ـ خانواده میتوانند عاملی جهت افزایش بهزیستی و موفقیت
شغلی پرستاران در محیط کار باشند.
سلطانزاده ،قالوندی و فتاحی ( ،)021 :0910در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین کیفیت
زندگی کاری و رضایت شغلی میان اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز" نشان دادند که بین کیفیت
زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج تحقیق ،حاکی از آن
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بود که اعضای هیئتعلمی از کیفیت زندگی کاری راضی هستند و درنتیجه از میزان رضایت
شغلی باالیی برخوردارند .ازآنجاکه رضایت شغلی یکی از مؤلفههای موفقیت شغلی ادراکشده
است ،میتوان انتظار داشت افرادی که رضایت شغلی باالیی دارند ،در کارشان افراد موفقی باشند.
غضنفری و عابدی ( ،)091 :0990در پژوهشی با عنوان بررسی میزان رضایت ،انگیزش و
عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی نشان دادند که انگیزههای قدرت و معنوی،
پیشبینیکنندههای عملکرد شغلی کارکنان آموزشی هستند و درمجموع انگیزش شغلی و رضایت
شغلی و تعامل آنها پیشبینیکننده عملکرد شغلی کارکنان هستند ،اما ارتباط آن با پژوهش حاضر
در این است که رضایت شغلی و انگیزش شغلی از مؤلفههای موفقیت شغلی بهحساب میآیند؛
پس میتوان انتظار داشت افرادی که رضایت شغلی و انگیزش باالیی در کارشان دارند ،افراد
موفقی باشند.
پژوهشهای مختلف ،موفقیت شغلی افراد را برایند کلیه عوامل بیرونی (حقوق ،مزایا ،ترفیع
شغلی و )...و عوامل درونی (اهداف ،انتظارات و توانمندیها ،ویژگیهای شخصیتی افراد و)...
میدانند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که موفقیت شغلی افراد با عوامل متعددی ارتباط دارد.
ازآنجاکه تجربیات افراد در مسیر شغلی تعیینکننده موفقیت شغلی آنهاست ،به همین علت،
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که شاغالن موفق در طی مسیر شغلیشان چه
تجربیاتی داشتهاند؟
در این پژوهش موفقیت شغلی نتیجهای است که آزمودنی از پرسشنامه موفقیت شغلی
هیرشی و همکاران ( )2100کسب مینماید.

روششناسی پژوهش
این پژوهش به شیوه کیفی و جهتگیری پدیدارشناسی انجام شد ،راهبرد این پژوهش،
نظریهپردازی دادهبنیاد و از نوع کدگذاری باز میباشد .جامعه آماری موردمطالعه ،شامل تمام زنان
و مردان شاغل موفق (مشاغلی ازجمله آموزشی ،بهداشتی درمانی ،خدمات ،فنی و مهندسی و
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صنعتی )...بود که در سال  0910در شهر بروجرد اشتغال داشتند ،باالتر از  9سال سابق کار داشتند
و با رضایت آگاهانه اقدام به پرکردن پرسشنامه کردند .شیوه نمونهگیری در این پژوهش از نوع
نمونهگیری هدفمند میباشد ،به این صورت که در مرحله اول نمونهگیری که با هدف شناسایی
افراد موفق شغلی انجام شد ،تعداد  211نفر از ساکنان شهر بروجرد که دارای سابقه شغلی باالتر از
 9سال بودند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه موفقیت شغلی توسط آنها تکمیل
شد .در مرحله دوم با استفاده از نرمافزار  spss-22نمرات شرکتکنندهها محاسبه شد و کسانی
که نمره باالتر از  021از پرسشنامه موفقیت شغلی کسب کردند ،بهعنوان افراد موفق شغلی
شناسایی شدند ،که تعداد آنها  19نفر شد که از این تعداد با  02نفر مصاحبه عمیق شد که در دو
مصاحبه آخر اطالعات جدیدی بهدست نیامد که بهمعنای آن است که دادهها به اشباع رسیده
است .پایایی ابزار موفقیت شغلی به شیوه همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/01
بهدست آمد و روایی محتوایی آن نیز به تأیید سه نفر از متخصصان حوزه مشاوره شغلی (دارای
مدرک دکتری تخصصی مشاوره و هیئتعلمی دانشگاه رازی) رسید.
ابزار پژوهش :در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه موفقیت شغلی
هیرشی و همکاران ( )2100و فن مصاحبه عمیق (بدون ساختار) بهره گرفته شده است.
پرسشنامه موفقیت شغلی :این پرسشنامه توسط هیرشی ،ناجی ،باملر ،جانسون و اسپورک
( )2100برای ارزیابی پیشبینیکنندههای کلیدی موفقیت شغلی توسعه و اعتبار سنجی شد .که
شامل  09عامل است که  00عامل آن شامل (تخصص شغلی ،دانش بازار کار ،مهارتهای عادی،
فرصتهای شغلی ،حمایت شغلی سازمان ،چالش کار ،درگیری شغلی ،شفافیت شغلی،
شبکهسازی ،اکتشاف شغلی ،یادگیری)  9سؤالی میباشد و  2عامل آن شامل (اعتمادبهنفس شغلی
و حمایت شغلی اجتماعی)  9سؤالی میباشد که درمجموع شامل  90سؤال است .هر سؤال براساس
مقیاس لیکرت نمرهگذاری شده است ،همچنین همه عوامل این آزمون از ضریب اعتبار باالیی بین
 1/91تا  1/19برخوردار است (هیرشی ،ناجی ،باملر ،جانسون و اسپورک.)09 :2100 ،
مصاحبه عمیق (بدون ساختار) :بهعنوان مهمترین روش جستجوی اطالعات در
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پژوهشهای کیفی است .در این روش هیچ مقوله ازپیشتعیینشدهای برای طبقهبندی پاسخها
وجود ندارد و مصاحبهشوندگان دیدگاههای خود را درمورد مسئلهای ویژه بهصورتی که آن را
درک و تجربه کردهاند ،بیان میکنند .همچنین سؤالهای پژوهش از قبل تهیه نشدهاند ،ولی
درجهت رسیدن به اهداف پژوهش مطرح میشوند .سؤالهای مطرحشده در این روش
تکمیلکننده جواب سؤالهای قبل میباشند .محقق بدون اینکه تالش کند جهتدهنده به
صحبتهای مصاحبهشونده باشد ،سعی کرده است هدایت جریان مصاحبه را در دست داشته باشد
و به جهان پدیدارشناسی و تجارب افراد مورد مصاحبه در زمینههای موردپژوهش دست یابد.

یافتههای پژوهش
جدول  0شامل اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مرحله اول نمونهگیری است
که برای شناسایی افراد موفق شغلی انجام گرفت.
جدول  .0اطالعات جمعیتشناختی مرحله اول نمونهگیری
وضعیت سنی

فراوانی

درصد معتبر

91-91

021

1/19

11-90

90

1/29

11-10

20

1/09

سطح تحصیالت
زیر دیپلم

22

1/00

دیپلم

99

1/20

کارشناسی

91

1/99

کارشناسی ارشد

91

1/29

وضعیت تأهل
مجرد

02

1/91

متأهل

029

1/19
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شغل
آموزشی

29

1/09

اداری و مالی

01

1/0

امور اجتماعی

92

1 /01

بهداشتی و درمانی

09

1/11

خدمات

92

1/20

کشاورزی

02

1/11

فنی و مهندسی

29

1/00

صنعتی

21

1/09

جدول  2اطالعات جمعیتشناختی حاصل از مصاحبه با افراد موفق شغلی است که
درمجموع شامل  02نفر ( 1نفر خانم و  0نفر آقا) میباشد.
جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی افراد موفق شغلی
وضعیت سنی

فراوانی

درصد معتبر

 91ـ 91

0

19/9

 90ـ 11

2

01/1

 10ـ 11

9

21

سطح تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد

0

9/9

2

01/1

0

19/9

2

01/1

وضعیت تأهل
مجرد

9

21

متأهل

1

01
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شغل
آموزشی

1

اداری و مالی

1

امور اجتماعی

0

بهداشتی و درمانی

1

خدمات

1

کشاورزی

1

فنی و مهندسی

9

صنعتی

0

1
1
1
9/9
11
1
9/9
99/9

باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،جدول  2نشان میدهد ازلحاظ دامنه سنی شاغالن 0 ،نفر بازه
سنی ( 91ـ  )91سال 2 ،نفر بازه سنی ( 11ـ  )90سال و  9نفر بازه سنی ( 11ـ  )10سال بود .از 02
شاغل شرکتکننده در این پژوهش  1نفر متأهل و  9نفر مجرد بودند که سابقه کاری آنها بیش از
 9سال بود .همچنین از بین رشتههای شغلی  0مورد (بهداشتی و درمانی) 1 ،مورد (خدمات)9 ،
مورد (فنی و مهندسی) و  0مورد (صنعتی) بود که بیشترین شاغالن در بخش خدمات مشغول به
کار بودند.
درادامه تجارب زیسته شاغالن موفق درقالب کدگذاری باز ارائه شده است (جدول .)9
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جدول  .3تجربه زیسته شاغالن موفق
کدباز

فراوانی

مسئولیتپذیری

00

محتوا و عبارات مهم

سختکوشی

02

روحیه تسلیمناپذیری

9

آیندهنگری

9

همیشه روز قبل مشخص میکنم فردا چه کارایی باید انجام بدم.

مدیریت زمان

1

کاری که ارزشش را داره ،حتماً انجام میدم حتی اگر چیزیام که دارم از دست بدم.

ریسکپذیری

00

کاری را که به من واگذار مینمایند ،به نحو احسن انجام میدهم و به تعویق نخواهم انداخت.
برای رسیدن به چیزی که میخواستم تالش زیادی کردم.
خیلی موقعها شکست خوردم ،ولی دست بهزانو گرفتم و بلند شدم.
قصد دارم حداکثر  1سال دیگه یه شرکت بزنم.

از شکست نترسیدم ،بدترین حالت اینه که میدونم مشکل کجاست.

جسارت

0

هیچوقت بیکار نموندم جاهای زیادی کارکردم.

پویایی

01

کنجکاوی

0

خالقیت

1

وضعیت اقتصادی

9

سبک تربیتی

1

عالقه

02

استعداد

02

کامپیوتر گوشی رو زیرورو میکردم تا از برنامه هاش سر دربیارم.
در کارم تقلید نمیکنم و سلیقه خودمو دخالت میدم.
وضع مالی خوبی نداشتیم بهسختی اموراتمون میگذشت.
خانواده به من یاد داد رو پای خودم وایسم.
بهخاطر عالقه زیاد به طراحی و نقاشی این شغل رو انتخاب کردم.
از بچگی استعداد عجیبی در نقاشی داشتم .
آالن توکارم خبرهام میتونم هر طرحی رو پیاده کنم.
تمام دورههای تخصصی کارمو یاد گرفتم واسه همین زود پیشرفت کردم.
صبرو و حوصله کردم ،جا نزدم و فقط روی کارم تمرکز کردم.
فکرکردن به رؤیاهام باعث شد با سختیها کنار بیام و از مشکالت نترسم.
وقتی مسئلهای برام پیش میاد ،دنبال حلش میگردم و با افرادی که تجربهدارند مشورت میکنم.
همه جوانب و احتماالت رو سنجیدم ،بعد کافیشاپ زدم.
آدم خوش برخوردیام و زود سر صحبتو با مشتریام باز میکنم.
مشکالت زیادی در کار داشتم ولی خونسردیمو حفظ کردم.

تجربه باال

02

تخصص باال

02

اراده و پشتکار

02

هدفمندی

00

مهارت حل مسئله

01

مهارت تصمیمگیری

1

مهارت ارتباطی

02

مهارت کنترل خشم

0

نسبت به نقاط ضعف و قوتم شناخت داشتم.

خودشناسی

01

نسبت به سالیق مردم شناخت خوبی داشتم.

شناخت نیازهای مردم

1

شناخت محیط

9

ایدئالگرا

01

اهل پیشرفت بودن

1

وجدان کاری

00

دنبال جایی بودم که بازار کارمو داشته باشه و کارم زود بگیره
هیچ حدی برای کاملبودن درکار وجود ندارد همیشه باید تالش کرد.
کمکم به این فکر افتادم کارمو توسعه بدم.
بعضیها در آموزش به کارورزاشون همه تکنیکارو نمیگن ولی من این کار و میکنم.
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محتوا و عبارات مهم
تشویق دیگران باعث شد کارمو در این زمینه شروع کنم.
خوندن یه کتاب مسیر زندگیمو عوض کرد.

کدباز

فراوانی

تشویقشدن

01

مطالعه کتاب و افزایش

1

آگاهی
مشورت در کارها

9

از افرادی که صالحیت و شایستگی دارند کمک میگیرم.

الگوبرداری از افراد موفق

9

خودباوری

01

باورهای مذهبی

01

یادگیری مادامالعمر

1

همیشه باید با زمونه پیش رفت وگرنه باید کارتو جمع کنی

بهروز بودن

01

کار و به بهترین شکل انجام میدم ،جای حرف نمیزارم توش.

کیفیت باال

1

بازاریابی

9

با افرادی که در حیطه کاریم تجربه دارند ،مشورت میکنم.
از تجربه کسانی که خودشون این راهو رفتن و موفق شدند ،استفاده کردم.
مطمئنم در آینده خیلی نزدیک به چیزی که میخوام میرسم.
در ابتدا دستم خالی بود و توکلم به اون باالیی بود.
اعتقاد دارم که بهجز مهارت در کار خودت مهارتهای دیگری هم باید یاد گرفت.

برای اینکه با خدمات من آشنا بشن کارت چاپ کردم.
در کارم اهل حقهبازی نبودم.
اگر باز به عقب برگردم همین شغل رو انتخاب میکنم.
صبحها با اشتیاق به سرکار میرم.
کارم باروحیهام جورِ هیچوقت پشیمون نشدم بگم چرا این کار؟
هر چی از سن کم شروع کنی ،شجاعت و قدرت ریسک کردنت بیشتره.
بهتدریج کارمو توسعه دادم یه شبه به اینجا نرسیدم.
با دو میلیون کارمو شروع کردم.
چکش و قلمم تنها چیزای بود که داشتم.

صداقت

9

ثبات

01

لذتبردن از نفس کار

01

رضایتمندی

01

سن

00

فرایندی عملکردن

1

استفاده بهینه از حداقل

9

انعطافپذیری

0

امکانات

در کنار کارم کارهای زیادی بلدم.
وقتی بازار کار راکد بود ،از مهارتهای دیگم استفاده کردم.

سحرخیزی

اول وقت در مغازه رو باز میکنم.

1

صبحها حتماً یه ساعت پیادهروی میکنم.
تحصیالت

علمی که با عمل همراه باشه ارزش داره و من هردو رو دارم.

0

رمز موفقیتم اینه که من دانش کارمو دارم.

نتایج کدگذاری باز که در جدول  9آمده است ،نشان میدهد که درمجموع  91کدباز
ازطریق ادغام مفاهیم و عبارات مرتبط باتجربه زیسته شاغالن موفق در جریان مصاحبه با آنها
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استخراج شده است .پس از کدگذاری باز ،اقدام به کدگذاری محوری و انتخابی شد که نتایج آن
در جدول  9گزارش شده است.
جدول  .4تجربه زیسته شاغالن موفق
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

مسئولیتپذیری
سختکوشی
روحیه تسلیمناپذیری
آیندهنگری

ویژگیهای اکتسابی شخصیت

خالقیت
مدیریت زمان
ریسکپذیری
جسارت
پویایی

عوامل پیشرفت در مسیر شغلی
ویژگیهای انتسابی شخصیت

کنجکاوی
عالقه
استعداد
تجربه باال
تخصص باال

مالکهای انتخاب شغل
حرفه ای بودن

اراده و پشتکار
سطح تحصیالت
هدفمندی

توانمندی در کار

رضایت شغلی
مهارت حل مسئله
مهارت ارتباطی
مهارت تصمیمگیری

عوامل استمراردهنده موفقیت در
مهارتهای زندگی

مهارت کنترل خشم
خودشناسی
شناخت نیازهای مردم

آگاهی همهجانبه

شناخت محیط
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کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

ایدهآلگرایی
اهل پیشرفت

نیاز به خودشکوفایی

عالقه اجتماعی
خودباوری
باورهای مذهبی

باورها و ارزشها

یادگیری مادامالعمر
وضعیت اقتصادی خانواده
سبک تربیتی خانواده

عوامل خانوادگی

ثبات
لذتبردن از نفس کار

رضایت شغلی

رضایتمندی
تشویششدن
مطالعه کتاب و افزایش آگاهی
مشورت در کار

عوامل اجتماعی

الگوبرداری از افراد موفق
استفاده بهینه از حداقل امکانات
بهروز بودن

راهبردهای موفقیت در مسیر

کیفیت باالی کار

شغلی

بازاریابی
صداقت

عوامل فردی

سن پایین
فرایندی عملکردن
انعطافپذیری
سحرخیزی

جدول  9نشان میدهد که با طبقهبندی کدهای باز باتوجهبه وجوه اشتراک  09کد محوری
بهدست آمد که عبارتند از :ویژگیهای انتسابی ،ویژگیهای اکتسابی ،مالکهای انتخاب شغل،
حرفهایبودن ،توانمندی در کار ،مهارتهای زندگی ،آگاهی همهجانبه ،نیاز به خود شکوفایی،
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باورها و ارزشها ،عوامل خانوادگی ،رضایت شغلی ،عوامل اجتماعی و عوامل فردی .کدهای
انتخابی بهدستآمده عبارتند از :عوامل پیشرفت در مسیر شغلی ،عوامل استمراردهنده موفقیت در
مسیر شغلی و راهبردهای موفقیت در مسیر شغلی.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تجربه زیسته شاغالن موفق از مسیر شغلی بود .پژوهش حاضر
بهدلیل این اعتقاد که تجربیاتی که شاغلین موفق در طی مسیر شغلی خود داشتهاند ،در موفقیت
آنها تأثیر داشته ،شکل گرفته است .این مطالعه دادههایی عمیق را در زمینه تجارب زیسته فرد از
مسیر شغلی ارائه کرده است که بر موفقیت و پیشرفت افراد موفق تأثیرگذار بوده است .تحلیل و
بررسی یافتهها نشان داده موفقیت شغلی این افراد به عواملی چون ویژگیهای شخصیت بستگی
دارد .یکی از علتهای پیشرفت افراد موفق درکارشان این بوده است که محیطهای شغلی را
انتخاب کردهاند که متناسب با ویژگیهای شخصیتیشان بوده و نیازهایشان را برآورده کرده است.
نتایج پژوهش با یافتههای توربان و همکاران ( )2101همسو است .آنها صفات و ویژگیهای
شخصیتی را بهطور قابلتوجهی با موفقیت شغلی مرتبط میدانستند.
کد محوری مالکهای انتخاب شغل حول دو کد باز (عالقه و استعداد) طبقهبندی شدهاند.
عالقه و استعداد از عوامل مهم موفقیت شغلی افراد موفق بیان شد ،اگر ما به کاری که انجام
میدهیم ،عالقه داشته باشیم و به آن افتخار کنیم ،خیلی بهتر و راحتتر میتوانیم سختیهایی را
که قطعاً در مسیر رسیدن به هدف وجود دارند تحمل و با آنها مقابله کنیم .پژوهش کاالنان

0

( )021 :2119در این زمینه با یافتههای پژوهش حاضر همسو است.
کد محوری حرفهایبودن ،حول  2کد باز (تجربه باال و تخصص باال) طبقهبندی شده است.
نتایج مصاحبه نشان داد تجربه زیاد در کار به افراد موفق کمک کرده که بتوانند فرصتهای شغلی
بهتری داشته باشند و راحتتر کار پیدا کنند و هم اینکه به مهارتهایشان در کار افزوده و کیفیت
1. Callanan
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کارشان را باال برده است .افراد موفق تمام یا بیشتر وقت خود را به کار یا فعالیتی خاص
میپرداختندکه همین امر باعث شده است ،نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و در بهبود و
پیشرفت کارشان بکوشند .پژوهش باروچ ( )2119با یافتههای پژوهش حاضر همسو است .او
تجربه و تخصص را از عواملی میدانست که نقش مهمی در افزایش عملکرد و موفقیت شغلی
دارند.
کد محوری توانمندی در کار از چهار کد باز( اراده و پشتکار ،سطح تحصیالت ،هدفمندی
و رضایت شغلی) تشکیل شده است .همه شاغالن موفق رمز پیشرفت خود را اراده و تالش در کار
و در مواجهه با مشکالت میدانستند .همچنین افرادی که تحصیالت باالتری داشتند ،گزینههای
بیشتری در زمینه عرضه تواناییهایشان داشتند؛ چراکه آنان سرمایه انسانی خود را ارتقا داده بودند.
پیشرفت هر فرد در جامعه درگرو داشتن هدف مشخص و واضح است .افراد موفق ،شغل و محیط
کارشان را دوست داشتند و نسبت به آن احساس رضایت داشتند ،همین رضایت شغلی باعث
میشد برای پیشرفت در کارشان هر مهارت مرتبطی باکارشان را که الزم باشد ،یاد بگیرند.
پژوهش (ودما و ایناچه )2119 ،با یافتههای پژوهش حاضر همسو است ،آنها عاملهای شخصی
مانند تحصیالت را بهعنوان تعیینکنندههای قوی موفقیت شغلی شناختند.
کد محوری مهارتهای زندگی شامل چهار کد باز (مهارتهای حل مسئله ،مهارت
ارتباطی ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت کنترل خشم) است .پژوهش نشان داد که افراد موفق شغلی
از مهارتهای اساسی زندگی برخوردار بودند .آنها با مهارت حل مسئله آشنا بودند و در مواجهه با
موقعیتهای دشوار میدانستند چگونه میتوانند به شیوهای صحیح عمل کنند .از ویژگی دیگر
آنها میتوان توانایی آنها را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران دانست .این افراد میدانستند
اعتمادکردن به روابطی که بر پایه احترام است ،رمز موفقیت در کارشان است .آنها تصمیمات
خود ازجمله انتخاب شغل را براساس بررسی همهجانبه موضوع ،مشورت با افراد باتجربه و اهلفن
انجام میدادند .آنها با وجود مشکالتی که در محیط کار داشتند ،این مهارت را داشتندکه آرامش
خود را حفظ کنند چون باور داشتند میتوانند مسائل را حل کنند .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
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هاشمینژاد و منظری توکلی ( )0910همسو است .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین مهارت حل
مسئله و موفقیت شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
کد محوری آگاهی همهجانبه حول سه کد باز (خودشناسی ،شناخت نیازهای مردم ،شناخت
محیط) طبقهبندی شده است .نتایج مصاحبه با شاغالن موفق نشان داد که آنها آگاهی باالیی نسبت
به تواناییها و جوانب مختلف کار خود ازجمله سالیق مردم و نیازهای مشتریان داشتند که همین
امر در پیشرفت کاریشان اثرگذار بوده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وارن و
هاچینسون )99 :2111( 0همسو است ،آنها عامل مشتریمداری و خدمات به مشتریان را ،در
موفقیت کسبوکار مؤثر دانستهاند .هر کسبوکاری برای موفقیت نیاز به محیط مناسب دارد،
شاغالن موفق برای راهاندازی کسبوکار خود اطالعات خوبی از اینکه آیا در این محیط میتوانند
تقاضا ایجاد کنند ،داشتند.
کد محوری نیاز به خودشکوفایی حول سه کد باز (ایدئالگرایی ،پیشرفتگرایی ،وجدان
کاری) طبقهبندی شده است .نتایج مصاحبه نشان داد افراد موفق شغلی افرادی خودشکوفا هستند،
میل به کمالگرایی در شکل مثبت آن انگیزهای برای حرکت در آنها ایجاد میکرد که در مواجهه
با موانع ،دلسرد نمیشدند .آنها انگیزه پیشرفت و عالقه اجتماعی باالیی نیز داشتند و همواره برتری
در عملکرد را جستجو میکردند ،دارای پشتکار و روحیه رقابتی در فعالیتهای کاری بودند و
درصورت نیاز به فکر کمک به دیگران بودند و از زیردستان خود درجهت رشد و ترقی حمایت
میکردند و روابط اجتماعی قوی داشتند .کد محوری خودشکوفایی با یافتههای باروچ ()2119
همسو است.
کد محوری باورها و ارزشها حول سه کد باز (خودباوری ،باورهای مذهبی و یادگیری
مادامالعمر) طبقهبندی شده است .میتوان گفت افراد موفق شغلی نسبت به خود و تواناییهایشان
اعتماد داشتند آنها از یک اعتقاد قلبی و ذاتی به اصول مذهبی صحبت میکردند که همین ایمان و
باورشان منشأ امیدواری ،تالش و انگیزه موفقیتشان بود .آنها افراد منعطفی بودند که با شرایط
1. Warren & Hutchinson
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مختلف خود را وقف میدادند و با تکیهبر توانمندیهای خود مدام در حال یادگیری و کسب
تجربه بودند .پژوهش حاضر با یافتههای سلطانزاده ،قالوندی و فتاحی ( ،)0910همسو است .آنها
نشان دادند که شکست به این معنا نیست که هیچ قابلیت و توانایی ندارید و دیگر در زندگی
نمیتوانید موفق شوید .تنها باید اشتباهاتتان را پیدا کنید و دوباره شروع و خودباوری داشته باشیم.
کد محوری عوامل خانوادگی حول دو کد باز (وضعیت اقتصادی خانواده ،سبک تربیتی
خانواده) طبقهبندی شده است .نتایج مصاحبه با افراد موفق شغلی نشان داد ،اغلب این افراد
وضعیت مالی ضعیفی داشتند و آشنایی آنها از کودکی با سختیها و راه مقابله با آنها عامل
پیشرفتشان در بزرگسالی بوده است .همچنین در کودکی از سبک تربیتی مقتدرانه برخوردار بودند
و از آموزشهای مهم در زندگی مانند مسئولیتپذیری ،حمایتگری و توجه والدین برخوردار
بودند که برانگیزش پیشرفت آنها تأثیرگذار بوده است .کد محوری رضایت شغلی از مقولههای
عوامل استمراردهنده موفقیت در مسیر شغلی است ،رضایت شغلی شامل مجموعهای از احساسات
و باورهاست که افراد درمورد مشاغل کنونی خود دارند .افراد موفق شغلی نسبت به شغلشان
احساس رضایت داشتند .نتایج بهدستآمده در این پژوهش با یافتههای ویلیس ( )0191همسو
میباشد .او بیان میکند که عواملی نظیر ساختار خانوادگی ،فقر و مسائل اقتصادی ،نژاد و قومیت،
زبان ،محل سکونت ،سبک تربیتی آنها و جنسیت ،ارتباط نزدیکی با مخاطره افراد دارد (ویلیس،
.)0191
کد محوری عوامل اجتماعی حول  9کد باز (تشویقشدن ،مطالعه کتاب و افزایش آگاهی،
مشورت در کار ،الگوبرداری از افراد موفق) طبقهبندی شده است .افراد موفق شغلی بیان داشتند،
تشویق ازسوی اطرافیانشان محرکی بود ،که آنها را بهسوی اهدافشان حرکت میداد و به ادامه
کارشان ترغیب میکرد ،پژوهش فریدمن و گرین هاوس )2111( 0در این زمینه با نتایج پژوهش
حاضر همسو است .افراد موفق هیچگاه بهتنهایی درمورد اموری که نسبت به آن آگاهی و تجربه
کافی نداشتند ،تصمیمگیری نمیکردند ،و حتماً در این موارد از افراد باتجربه مشورت میگرفتند
1. Friedman & Greenhaus
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نتایج پژوهش هسلین )2119( 0در این زمینه با یافتههای پژوهش حاضر همسو است .تجربیات افراد
موفق نشان داد :یکی از بهترین راهها برای رسیدن به موفقیت ،الگوبرداری از افرادی است که در
کارشان موفق هستند .آنها با پیروی از روشهایی که آن افراد طی کردند برای موفقیت شغلی خود
برنامهریزی کردند .افراد موفق کتابهایی که رازهای موفقیت و شیوه درست کار و زندگی را
بیان میکرد ،مطالعه میکردند؛ چون معتقد بودند این کتابها انگیزه دنبالکردن اهداف را دارند.
کد محوری عوامل فردی حول نه کد باز (استفاده بهینه از حداقل امکانات ،بهروز
بودن،کیفیت باالی کار ،بازاریابی ،صداقت ،سن پایین ،فرایندی عملکردن ،انعطافپذیری،
سحرخیزی) طبقهبندی شده است .تجارب افراد موفق نشان دادکه آنها از همه تواناییها و امکانات
خود برای رسیدن به هدفهای شغلی استفاده کردهاند و در محیط متغیری که رقابت و رقبا دائماً
درحال تغییر هستند ،توانستهاند خود را لحظهبهلحظه بهروزرسانی کنند و در بهبود عملکردشان
تالش کنند؛ زیرا در چنین محیطی تنها شاغالنی قادر به بقا هستند که از رقابت جا نمانند و خود را
با شرایط متغیر همگام سازند .یکی دیگر از دالیل پیشرفت افراد موفق درکارشان صداقتداشتن
بود که در این بعد همه تالششان این بوده که کاری باکیفیت ،بدون هیچگونه حقهبازی به مشتری
ارائه دهند و انصاف را سرلوحه کارشان قرار دهند .پژوهش بنزینگ ،چو و کارا )19 :2111( 2با
نتایج پژوهش حاضر همسو است ،آنها صداقت را از متغیرهای مؤثر بر موفقیت شغلی دانستند.
تجربه شاغالن موفق نشان داد اکثر آنها از سنین پایین شروع به کارکردند ،آنها در مصاحبه خود
بیان کردند :مسلماً هرچه زودتر شروع به کارکنی و هدف و کار خودتو مشخص کنی ،نتیجه
بهتری میگیری؛ چون فرصت خطا و اشتباه و جبرانشو داری ،میتونی مهارت بیشتری کسب کنی و
قدرت ریسککردن را داری ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای ودما و ایناچه ( )00 :2119همسو
است .آنها عامل جمعیتشناختی مانند سن را بهعنوان تعیینکنندههای قوی موفقیت شغلی
شناختهاند.
فرایندیعملکردن بهمعنای پیشرفت گامبهگام بهسوی هدف است .درواقع موفقیت در شغل
1. Heslin
2. Benzing , Chu & Kara
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زمانی بهدست میآید که گامهای رسیدن به آن پیوسته و بهدرستی برداشته شود .در هر موقعیتی،
کسی میتواند راحتتر شرایط را تحت کنترل خود درآورد که بیشترین انعطافپذیری را در
رفتارش داشته باشد .نتایج مصاحبه با افراد موفق شغلی نشان داد آنها در برابر مشکالت محکم و
امیدوار بودند و با افزایش مهارتهای جدید خود را در برابر شرایط متغیر محیط آماده میکردند.
پژوهش الرسن و لوتانز )91 :2111( ،0با نتایج پژوهش حاضر همسو است .آنها بیان کردند افراد با
انعطافپذیری باال ،معموالً مشکالت و موانع مقابل خود را مانند فرصتهایی برای تمرین
تابآوری بیشتر درنظر میگیرند .به همین علت وقتی حس کنند در مسیر پیشرفت و شکوفایی
مهارتها و استعدادهای خود قرار دارند ،احساس موفقیت نیز در آنها باال میرود .سحرخیزی:
تجربه افراد موفق شغلی نشان داد آنها افرادی صبحخیزند و آن را عاملی برای داشتن عملکرد بهتر
در کارهایشان میدانستند .بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهدکه شاغالن موفق دارای
تجربیات زیسته متفاوتی هستند که به آنها درحرکت به سمت رشد و پیشرفت در شغلشان کمک
میکند.

پیشنهادها
یافتههای پژوهش حاکی از اهمیت ویژگیها و توانمندیهای افراد در مسیر موفقیت شغلی
است و ازآنجاکه بسیاری از این ویژگیها و توانمندیها اکتسابی و قابلآموزش هستند ،بنابراین،
توصیه میشود برنامههایی برای توانمندسازی افراد شاغل درنظر گرفته شود.
نتایج این پژوهش منابع موفقیت در مسیر شغلی را شناسایی کرد .این یافتهها میتواند جز
برنامههای مشاوره شغلی برای تمامی آحاد جامعه ازجمله دانشآموزان ،دانشجویان ،کارکنان فعلی
و نیز جدیداالستخدام سازمانها قرار گیرد.
باتوجهبه یافتههای پژوهش حاضر مبتنیبر عوامل اثرگذار بر موفقیت شغلی میتوان از آن
بهعنوان تعیین سطح رشدیافتگی جوانان در موفقیت شغلی و انتخاب شغل و مبنایی برای محتوای
1. Larson & Luthans
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برنامههای آموزشی آمادگی اشتغال ،انتخاب شغل ،موفقیت شغلی و مشاوره شغلی استفاده کرد.
درپایان ،باتوجهبه مشکالت شغلی متعدد و موانع دستیابی به موفقیت شغلی در جامعه ،از
نتایج این پژوهش درجهت بهبود عملکرد و افزایش آگاهی افراد نسبت به موفقیت شغلی افراد
استفاده کرد.
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