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Abstract 

Background: Occupational success is closely related to individual, family, social, political, and 

cultural aspects of hemophiliac patients.  Therefore, this study was conducted with the aim of 

developing a career exploration model of hemophilia patients’ occupational success based on 

personal, occupational, and social variables  
Methods: The present research is descriptive of correlation type and the study population 

(participants) were all the hemophilia patients of Isfahan in 2016 two hundred of whom were 

selected randomly. The data collection instrument was a researcher-developed questionnaire  to 

measure the communication/networking skills, interpersonal trust, individual skill development, 

psychological capital, citizenship behavior, work ethic, job involvement, updating knowledge, 

updating knowledge, career planning, vision and identity, intrinsic motivation and creativity and 

career success. Data were analyzed through path analysis using SPSS software.  

Results: The results of path analysis showed that in a multilevel model there was a chain 

relationship between individual variables, employment and social and occupational success in 

hemophilia patients. There was a significant relationship between creativity, job involvement, 

vision and identity, communication/networking skills /, interpersonal trust, intrinsic motivation, 

career planning and career success. Also, there was a significant relationship between work ethic, 

updating knowledge, career planning, intrinsic motivation and creativity. On the other hand, there 

was a significant relationship between work ethic, communication/networking skills, career 

planning, job motivation, job involvement, interpersonal trust, individual skill development, work 

ethic skills and communication/networking skills. 

Conclusion: The findings of this study indicated that we can strengthen hemophilia patients’ 

career success through a multi-level set of individual, social, and occupational variables, especially 

through creativity, job involvement, vision and identity, communication/ networking skills, 

interpersonal trust, intrinsic motivation and career planning  
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  الگوی اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پايه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی

 9، علی مهداد8، محسن گل پرور*1مجید زارعی

 ، اصفهان، ایرانرای روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگاندانشجوی دکت1

 اصفهان، ایران دانشیارگروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،1 
 روان شناسی وعلوم تربیتی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایراناستادیار، روان شناسی صنعتی، دانشکده 9

 چکیده

موفقیت شغلی ارتباط بسیار نزدیکی با ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بیماران هموفیلی دارد لذا  :مقدمه

 فیلی بر پایه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی انجام شد.تدوین مدل اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموبا هدف پژوهش حاضر 

جامعه پژوهش حاضر را کلیه بیماران هموفیلی شهر اصفهان در سال پژوهش حاضر از نوع  توصیفی همبستگی بود.  مواد و روش:

ده ها پرسشـنامه محقق نفر از آنان صورت تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای  ابزار گردآوری دا 122تشکیل دادند که تعداد  1931

-فردی، فرصت رشد مهارتی، سرمایه روانهای ارتباطی/شبکه ای، اعتماد بینساخته ای بود که به منظور سنجش متغیرهای مهارت

ریزی شغلی، بینش و هویت، انگیزش درونی و شناختی، رفتار شهروندی، اخلاق کاری، دلبستگی شغلی، روزآمدی دانش، برنامه

ت شغلی توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی گردید. درنهایت اطلاعات  از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم خلاقیت و موفقی

 تحلیل گردید.  SPSSافزار 

ای بین متغیرهای فردی، شغلی و ای زنجیرهنتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد، طی یک مدل چندسطحی، رابطه ها:يافته

ی در بیماران هموفیلی وجود دارد. بین  خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت، مهارت های اجتماعی با موفقیت شغل

ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بین فردی، انگیزش درونی و برنامه ریزی شغلی با موفقیت شغلی ارتباط معناداری داشتند. همچنین بین 

اعتماد بین  از سوی دیگر ی با خلاقیت ارتباط معناداری داشتند. ریزی شغلی و انگیزش دروناخلاق کاری، روزآمدی دانش، برنامه

 فردی، فرصت رشد مهارتی و اخلاق کاری با مهارت های ارتباطی/شبکه سازی ارتباط معناداری داشتند. 

ردی، دهد که از طریق مجموعه ای چند سطحی از متغیرهای فدر مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می بحث ونتیجه گیری:

اجتماعی و شغلی، و بالاخص از طریق خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت، مهارت های ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بین فردی، 

 انگیزش درونی و برنامه ریزی شغلی در مسیر تقویت موفقیت شغلی بیماران هموفیلی اقدام نمود. 

 یزش درونیموفقیت شغلی، هموفیلی، خلاقیت،  انگ: های کلیدیواژه
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 مقدمه

اختلالات انعقادی، یک درصد از جمعیت جهان را درگیر 

است.  (Hemophilia)ترین آنها، هموفیلی کرده که شایع

از دسته بیماری های مزمن است که به واسطه این بیماری 

شخص را در معرض انواع  کمبود فاکتور های انعقادی،

هش در مشکلات جسمانی قرار می دهد  بیماری به علت ج

. شیوع بروز می کند 3و  8ژن فاکتورهای انعقادی 

هموفیلی در مردان بیشتر است و زنان اکثراً به عنوان ناقل 

 (. 1بیماری هستند )

درمان سریع و به موقع این بیماری، سبب کاهش درد می 

شود و از بروز آسیب به مفصل، عضله و سایر اعضای بدن 

مفصلی ضمن اینکه  کند. درد ناشی از آسیبجلوگیری می

عملکرد بیماری را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ناتوانی 

تواند باعث تحت تاثیر قرار دادن ابعاد وی می گردد، می

مختلف زندگی بیماران هموفیلی و کاهش سطح کیفیت 

به طور کلی زمانی که بیماری (. 1ها گردد )زندگی آن

قابل پیش  ایجاد می شود، دوره مزمن، نامطمئن و غیر

بینی بیماری می تواند باعث دامنه وسیعی از نگرانی های 

روان شناختی و بین فردی گردد که این نگرانی ها نیاز به 

راهبردهای مقابله ای مناسب و انطباق خوب دارد. اگرچه 

با توجه به نیاز به ارتقاء کیفیت زندگی کاری، اجتماعی و 

 در زمینهاین  در زیادی تحقیقاتخانوادگی این بیماران، 

 انجام انعقادی فاکتورهای با پیشگیری درمان و مراحل

 افزایش و زندگی بهبود نسبی وجود با ولی است؛ شده

 خانواده های و بیماران هم هنوز بیماران، این عمر طول

می طلبد  را مداوم توجه که هستند، مشکلاتی دارای آنها

(9.)  

ط بین فردی و اند، ایجاد روابپژوهشگران گزارش کرده

داشتن یک حرفه مستقل از مشکلات بیماران هموفیلی 

(؛ لیکن مطالعات محدودی در این زمینه در ایران 4است )

صورت گرفته است. در این راستا، مطالعات انجام شده 

شیوع بالای اضطراب، افسردگی و روان پریشی  و سطح 

متوسط تا ضعیف کیفیت زندگی بیماران هموفیلی را 

پژوهش ها نشان می دهند بیماران (. 1نمودند )گزارش 

مشکلات روانشناختی عدیده ای در زمینه های هموفیلی 

شغلی خود متحمل می شوند که کاملا شناخته شده نیست 

( در پژوهشی فراتحلیلی، Legg(. در این راستا لگ )6، 7)

(، Job security(، امنیت شغلی )Educationآموزش )

(، و در نهایت موفقیت Job Satisfactionرضایت شغلی )

( را برای ارتقاء کیفیت زندگی Career Successشغلی )

 (.7بیماران هموفیلی حائز اهمیت برشمرد )

موفقیت شغلی بیماران هموفیلی با توجه به رویکردهای 

پژوهشی و کاربردی مطرح امروز در دنیا، از جمله مفاهیم 

به است؛  بسیار مهم است. موفقیت شغلی مفهومی نسبی

ای موفقیت شغلی همان پیشرفت شغلی و تعالی  نظر عده

هاست، در حالی که عده دیگری موفقیت شغلی را مهارت

دانند. در مشاوره شغلی، موفقیت کسب درآمد بیشتر می

شغلی به سه حالت غیر روانی، روانی و عمومی تعریف شده 

است. در دیدگاه غیرروانی هر فردی که درآمد بیشتری 

تر است. در دیدگاه روانی موفقیت د، در شغلش موفقدار

شغلی عبارت از احساس فرد از میزان کارآیی و توانائیش 

باشد و در دیدگاه عمومی موفقیت در انجام کار محوله می

ها شود که فرد بتواند از تمام تواناییشغلی زمانی حاصل می

های شغلی استفاده و و امکانات خود در رسیدن به هدف

مطالعات در زمینه موفقیت شغلی نشان برداری نماید. هرهب

می دهند که این مولفه تحت تاثیر مهارت های 

(، اعتماد بین Latticework( )7ارتباطی/شبکه سازی )

(، سرمایه روانشناختی Interpersonal trust( )8) فردی

(Psychological capital( )12 ،3 دلبستگی شغلی ،)

(Job Involvement( )12)( سبک هویت ،Identity )

(، عزت Work ethic( )14 ،11(، اخلاق کاری )11-14)

( Creativity(، خلاقیت )Self-esteem( )16نفس )

 Opportunities for(، فرصت رشد مهارتی )18-16)

skills development and training( )13 و )

( می Intrinsic motivation( )13انگیزش درونی )

بر اساس مبانی نظری رفتار فرانقش  باشد. همچنین

(Organizational Citizenship Behavior می )

 (. 12تواند موفقیت شغلی را تضمین نماید )
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در نتیجه به منظور تدوین مدل موفقیت شغلی بیماران 

های هموفیلی متغیرهای مذکور وارد گردید. مهارت

 ارتباطی/شبکه ای، بـه توانـایی فردی، بـرای توسعه و

حفـظ روابط با دیگرانی که توان کمک در شغل یـا حرفه 

اعتماد بین (. 11را بـه فـرد دارنـد، اطلاق مـی شـود )

فردی متشکل از سه عنصر باور/انتظار مثبت، تمایل به 

(. 11پذیرش آسیب پذیرانه و رفتارهای خطر پذیرانه است )

توسعه ظرفیت های فرصت فرصت رشد مهارتی، شامل 

نهادینه شدن دانائی در تمامی ارکان اقتصادی  یادگیری و

 شناختی(. سرمایه روان19باشد )اجتماعی و فرهنگی می

های روان شناسی مثبت گرایی می باشد که یکی از شاخص

هایش، برای هایی از قبیل باور فرد به تواناییبا ویژگی

دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن 

نادهای مثبت در باره خود و تحمل کردن اهداف، ایجاد اس

برخی از کارکنان با انجام  (.14مشکلات تعریف می شود )

مسئولیت های فراتر از وظایف تعیین شده در شغلشان به 

بهبود و کارآیی سازمان خود کمک می کنند. به این معنی 

ها همکاری های اضافی را انجام می دهند که نه لازم که آن

ترین اصطلاح مورد شود. رایجینی میاست و نه پیش ب

استفاده برای این پدیده رفتار شهروندی است و شامل ابعاد 

(، وظیفه شناسی Altruismنوع دوستی )

(Conscientiousness( تواضع ،)Courtesy ،)

( و شرافت شهروندی Sportsmanshipمردانگی )

(Civicvirtu است. دلبستگی شغلی شدت همانندسازی )

ی یک فرد با شغل خود است که به خصوصیات روانشناخت

. (12شخصی و ماهیت وظایف کاری وابسته است )

روزآمدی دانش شامل اقدامات مربوط به توسعه، کشف و 

 تسخیر دانش می گردد .

ریزی شغلی یک برنامه ریزی برای هدف است که در برنامه

ریزی می آن فرد برای رسیدن به اهداف خاص کاری برنامه

ریزی شغلی فرد به دنبال اطلاعات است و به ر برنامهکند. د

ها و سازی می کند و بعد قدموسیله آن اطلاعات، هدف

.ریزی می شودمراحل لازم برای رسیدن به آن هدف طرح

هویت متضمّن دو معنای اصلی است. نخست بیان کننده 

مفهوم تشابه مطلق است؛ این با آن مشابه است. معنای 

وم تمایز اشاره دارد که به مرور زمان دوم آن به مفه

سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. بنابراین هویت به طور 

همزمان دو نسبت محتمل را میان افراد یا اشیا برقرار می 

انگیزش به کند؛ از یک سو شباهت و از طرف دیگر تفاوت. 

عنوان یک حالت درونی که سبب انجام رفتاری خاص به 

یف می گردد، تعریف شده است. از یک وسیله یک فرد تعر

دیدگاه، انگیزش سبب جهت دهی به رفتار، شدت رفتار و 

( و خلاقیت به 12پایداری آن در طول زمان می گردد )

معنای ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد 

پیوستگی بین ایده هاست. تفکرخلاق تفکری است که 

شتن فرض های غیرلازم مشخصه اصلی آن توانائی کنارگذا

 اصیل است. و زایش افکار

دهنده توجه های انجام شده پژوهشی را که نشانجستجوی

پژوهشگران به موفقیت شغلی بیماران هموفیلی باشد در 

ارتباط تنگاتنگ شغل و حرفه دسترس قرار نداد. در نتیجه 

معیشتی، بعد فردی، خانوادگی،  –با بعد اقتصادی 

( و تاثیر به سزای آن در 11)فرهنگی اجتماعی، سیاسی و 

به خصوص در زندگی بیماران هموفیلی که -زندگی شخص

های گزافی به منظور درمان بیماری خود متحمل هزینه

شوند و فشار هزینه های درمان بر فرد و خانواده و می

و در نهایت با توجه به عدم به کار  -هااثرات جانبی آن

در جامعه ی ایرانی در گیری یک الگوی موفقیت شغلی 

این زمینه ضرورت انجام پژوهش حاضر را برای کمک به 

بیماران هموفیلی در راستای موفقیت شغلی بیشتر قطعی 

می سازد. بنابراین پژوهشگر در صدد است تا به این سوال 

متغیرهای پاسخ دهد که الگوی مسیر چند سطحی بین 

ی، فرصت فردهای ارتباطی/شبکه ای، اعتماد بینمهارت

شناختی، رفتار شهروندی، اخلاق رشد مهارتی، سرمایه روان

ریزی کاری، دلبستگی شغلی، روزآمدی دانش، برنامه

ا شغلی، بینش و هویت، انگیزش درونی و خلاقیت و ب

 موفقیت شغلی در بیماران هموفیلی چگونه است؟
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 مواد و روش 

 تحلیلی و با هدف بررسی -این مطالعه به صورت توصیفی

اکتشافی الگوی مسیر متغیرهای فردی، اجتماعی و 

خانوادگی با موفقیت شغلی در بیماران هموفیلی انجام شد. 

از لحاظ معیار کاربرد نیز این تحقیـق از نوع کاربردی بود؛ 

چرا که نتایج آن می تواند مورد استفادة نهادهای تصمیم 

 گیرنده قرار گیرد. 

ن هموفیلی شهر جامعه پژوهش حاضر را کلیه بیمارا

نفر  712تشکیل دادند که شامل  1931اصفهان در سال 

بودند. از این جامعه با توجه به نسبت آزمودنی ها به 

بـه  1تا نسبت حـداقل  1به  1متغیرها که از نسبت بزرگ 

نفر از افراد به صورت  122در نوسان است، تعداد  1

 تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. 

متغیرهای همبسته با موفقیت شغلی به منظور سنجش 

پس از بررسی متون علمی و پژوهشی و بر اساس ملاک 

-قابلیت تغییر داشتن از طریق آموزش، متغیرهای مهارت

سازی، سرمایه اجتماعی، فرصت رشد های ارتباطی و شبکه

شناختی، رفتارهای فرانقش، اخلاق مهارتی، سرمایه روان

ریزی شغلی، انش، برنامهدکاری، دلبستگی شغلی، روزآمدی

بینش و هویت شغلی، انگیزش درونی و خلاقیت برای 

سنجش به عنوان همبسته های قابل تغییر موفقیت شغلی 

شناسایی شدند. برای هر یک از این متغیرها، با توجه به 

ها و ها، برای هر یک مبتنی بر پرسشنامهتعداد زیاد آن

سوالی  19تا  6نظریات معتبر و مطرح یک پرسشنامه بین 

 اند.  ها معرفی شدهتهیه گردید. در ادامه این پرسشنامه

سازی: برای سنجش های ارتباطی و شبکهپرسشنامه مهارت

سازی بر مبنای متون و های ارتباطی و شبکهمهارت

سوالی تهیه  12پرسشنامه در دسترس، پرسشنامه ای 

د گردید. این پرسشنامه از نظر روایی صوری مورد تایی

اساتید قرار گرفت. روایی سازه این پرسشنامه از طریق 

تحلیل عاملی اکتشافی مستند گردید. علاوه بر این 

همبستگی بین مهارت های ارتباطی و شبکه سازی با یازده 

متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان روایی 

همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ 

 8/2های ارتباطی و شبکه سازی برابر با ه مهارتپرسشنام

 دست آمد. به

-پرسشنامه اعتماد بین فردی: برای سنجش اعتماد  بین

(، 16فردی بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس )

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از  12پرسشنامه ای 

نظر روایی صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی 

ین پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی سازه ا

-مستند گردید. علاوه بر این همبستگی بین اعتماد بین

-فردی با یازده متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به

عنوان روایی همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. 

 81/2فردی برابر با آلفای کرونباخ پرسشنامه اعتماد بین

 دست آمد. به

رسشنامه فرصت رشد مهارتی: برای سنجش فرصت رشد پ

مهارتی بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس، 

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از  12پرسشنامه ای 

نظر روایی صوری  مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی 

سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 

ن همبستگی بین فرصت رشد مستند گردید. علاوه بر ای

مهارتی با یازده متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به 

عنوان روایی همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. 

دست به 81/2آلفای کرونباخ فرصت رشد مهارتی برابر با 

 آمد. 

پرسشنامه سرمایه روان شناختی: برای سنجش سرمایه 

پرسشنامه در دسترس، شناختی بر مبنای متون و روان

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از  12پرسشنامه ای 

نظر روایی صوری  مورد تایید اساتید راهنمای رساله قرار 

گرفت. روایی سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی 

اکتشافی مستند گردید. علاوه بر این همبستگی بین 

ه دیگر با شناختی با یازده متغیر همبستسرمایه روان

موفقیت شغلی، به عنوان روایی همگرای این پرسشنامه در 

شناختی برابر با نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ سرمایه روان

 دست آمد. به 84/2

برای سنجش رفتارهای : پرسشنامه رفتارهای فرانقش

(، 16فرانقش بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس )
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ید. این پرسشنامه از سوالی تهیه گرد 12پرسشنامه ای 

نظر روایی صوری  مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی 

سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 

مستند گردید. علاوه بر این همبستگی بین رفتارهای 

فرانقش با یازده متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی این 

سشنامه در همبستگی ها به عنوان روایی همگرای این پر

نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ رفتارهای فرانقش برابر با 

 دست آمد. به 87/2

برای سنجش اخلاق کاری بر  :پرسشنامه اخلاق کاری

(، پرسشنامه ای 17مبنای متون و پرسشنامه در دسترس )

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی صوری   12

روایی سازه این پرسشنامه از  مورد تایید اساتید قرار گرفت.

طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند گردید. علاوه بر این 

همبستگی بین اخلاق کاری با یازده متغیر همبسته دیگر با 

موفقیت شغلی به عنوان روایی همگرای این پرسشنامه در 

 87/2نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ اخلاق کاری برابر با 

 دست آمد. به

برای سنجش دلبستگی شغلی  :دلبستگی شغلی پرسشنامه

 12بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس، پرسشنامه ای 

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی صوری  

مورد تایید اساتید راهنمای رساله قرار گرفت. روایی سازه 

این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند 

ین همبستگی بین دلبستگی شغلی با گردید. علاوه بر ا

یازده متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان 

روایی همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای 

 دست آمد. به 81/2کرونباخ دلبستگی شغلی برابر با 

برای سنجش روزآمدی دانش  :پرسشنامه روزآمدی دانش

(، پرسشنامه 18) بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی  7ای 

صوری  مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه این 

پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند گردید. 

علاوه بر این همبستگی بین روزآمدی دانش با یازده متغیر 

وایی همگرای همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان ر

این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ روزآمدی 

 دست آمد. به 86/2دانش برابر با 

ریزی برای سنجش برنامه :ریزی شغلیپرسشنامه برنامه

شغلی بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس، 

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر  12ای پرسشنامه

ایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه روایی صوری  مورد ت

این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند 

ریزی شغلی با گردید. علاوه بر این همبستگی بین برنامه

یازده متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان 

روایی همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای 

 دست آمد. به 81/2برابر با ریزی شغلی کرونباخ برنامه

ریزی برای سنجش برنامه :پرسشنامه بینش و هویت شغلی

شغلی بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس،  پرسشنامه 

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی  12ای 

صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه این 

تشافی مستند گردید. پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اک

ریزی شغلی با یازده علاوه بر این همبستگی بین برنامه

متغیر همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان روایی 

همگرای این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ 

 دست آمد. به 81/2ریزی شغلی برابر با برنامه

رونی برای سنجش انگیزش د :پرسشنامه انگیزش درونی 

(، پرسشنامه 92برمبنای متون و پرسشنامه در دسترس )

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی  12ای 

صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه این 

پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند گردید. 

علاوه بر این همبستگی بین انگیزش درونی با یازده متغیر 

مبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان روایی همگرای ه

این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ انگیزش 

 دست آمد. به 81/2درونی برابر با 

برای سنجش خلاقیت بر مبنای متون  :پرسشنامه خلاقیت

سوالی  12(، پرسشنامه ای 13و پرسشنامه در دسترس )

نظر روایی صوری  مورد تهیه گردید. این پرسشنامه از 

تایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه این پرسشنامه از 



 17/ . .  . الگوی اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر                                                                         صدرامجله علوم پزشکی 

smsj.sums.ac.ir 

طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند گردید. علاوه بر این 

همبستگی بین خلاقیت با یازده متغیر همبسته دیگر با 

موفقیت شغلی، به عنوان روایی همگرای این پرسشنامه در 

-به 88/2ت برابر با نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ خلاقی

 دست آمد. 

برای سنجش موفقیت شغلی پرسشنامه موفقیت شغلی: 

(، پرسشنامه 92بر مبنای متون و پرسشنامه در دسترس )

سوالی تهیه گردید. این پرسشنامه از نظر روایی  14ای 

صوری  مورد تایید اساتید قرار گرفت. روایی سازه این 

فی مستند گردید. پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشا

علاوه بر این همبستگی بین موفقیت شغلی با دوازده متغیر 

همبسته دیگر با موفقیت شغلی، به عنوان روایی همگرای 

این پرسشنامه در نظر گرفته شد. آلفای کرونباخ موفقیت 

 دست آمد. به 3/2شغلی برابر با 

نکات اخلاقی رعایت شده در پژوهش حاضر عبارتند از: 

و حفظ رازداری نسبت به شرایط و اطلاعات شرکت رعایت 

های حاصل از اجرای پژوهش کنندگان؛ استفاده از داده

فقط در راستای اهداف پژوهش و عدم استفاده از اجبار 

برای شرکت یا ادامه مشارکت در پژوهش بود. پردازش 

های این پژوهش نیز با بهـره گیری از نرم افزار آماری داده

SPSS مبستگی چند متغیره انجام گردید.و روش ه 

 

 يافته ها 

بود و  64/16±14/9میانگین سنی گروه نمونه برابر با 

تمامی افراد شرکت کننده در طرح را مردان تشکیل دادند. 

درصد از 21/19متاهل و  19/12از افراد مجرد و  11/97

درصد 11/11افراد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، 

درصد دارای تحصیلات 92/18اردانی و دارای تحصیلات ک

ماتریس همبستگی در ادامه به بررسی کارشناسی بودند. 

 شود. متغیرهای پژوهش پرداخته می

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. 1جدول 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1         

             *           

            * **548/0                 

           * **457/0 **408/0                 

          * **448/0 **351/0 **257/0                   

         * **415/0 **461/0 **360/0 **254/0               

        * **436/0 **212/0 **357/0 **260/0 **356/0           

       * **408/0 **398/0 **331/0 **286/0 **409/0 **226/0              

      * **503/0 **281/0 **229/0 **342/0 **268/0 **303/0 **266/0               

     * **592/0 **651/0 **386/0 **382/0 **361/0 **329/0 **360/0 **253/0                  

    * **585/0 **549/0 **536/0 **570/0 **348/0 **375/0 **333/0 **378/0 **429/0             

   * **627/0 **524/0 **487/0 **571/0 **371/0 **322/0 **442/0 **365/0 **414/0 **367/0              

  * **505/0 **368/0 **463/0 **442/0 **361/0 **119/0 **218/0 191/0 **188/0 **235/0 **246/0       

* **526/0 **531/0 **487/0 **347/0 **347/0 **452/0 **210/0 **172/0 **229/0 **220/0 **174/0 **357/0         

 
 

های متغیرهای مهارت، بین 1با توجه به جدول 

فردی، فرصت رشد مهارتی، ارتباطی/شبکه ای، اعتماد بین

شناختی، رفتار شهروندی، اخلاق کاری، روان سرمایه

ریزی شغلی، دلبستگی شغلی، روزآمدی دانش، برنامه

ا موفقیت بینش و هویت، انگیزش درونی و خلاقیت و ب

شغلی در بیماران هموفیلی ارتباط معناداری در سطح 

وجود داشت. چنانچه ملاحظه می گردد کلیه  221/2

ارند و تنها ارتباط بین متغیرها با هم ارتباط معناداری د

خلاقیت و سرمایه روان شناختی معنادار نمی باشد 

(21/2<p .) 
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 مبتلا به هموفیلی ارائه شد.  موفقیت شغلی افراد، مسیرهای مدل 1در جدول 

 موفقیت شغلی افراد مبتلا به هموفیلیمسیرهای مدل بررسی . 1جدول 

2R p β SE B ردیف مسیرهای مدل 

431/2 

 موفقیت شغلی ←خلاقیت 11/2 1/2 99/2 221/2

1 

 موفقیت شغلی ←دلبستگی شغلی 47/2 11/2 91/2 221/2

 موفقیت شغلی ←بینش و هویت 4/2 11/2 11/2 221/2

 موفقیت شغلی ←سازیهای ارتباطی و شبکهمهارت 93/2 1/2 11/2 221/2

 موفقیت شغلی ←فردیاعتماد بین -96/2 1/2 11/2 221/2

 موفقیت شغلی ←انگیزش درونی 18/2 11/2 18/2 21/2

 موفقیت شغلی ←ریزی شغلیبرنامه -11/2 11/2 -16/2 29/2 

918/2 

 خلاقیت ←اخلاق کاری -1/2* 28/2 -13/2* 21/2

1 
 خلاقیت ←روزآمدی دانش 11/2* 27/2 11/2* 247/2

 خلاقیت ←ریزی شغلیبرنامه 11/2** 28/2 16/2** 221/2

 خلاقیت ←انگیزش درونی 98/2** 28/2 93/2** 221/2

148/2 

 دلبستگی شغلی ←اخلاق کاری -14/2* 26/2 -19/2* 29/2

9 
 دلبستگی شغلی ←سازیهای ارتباطی/شبکهمهارت 14/2* 27/2 19/2* 24/2

 دلبستگی شغلی ←ریزی شغلیبرنامه 98/2** 27/2 97/2** 221/2

 دلبستگی شغلی ←گیزش درونیان 16/2** 27/2 14/2** 221/2

617/2 

 بینش و هویت←سازیهای ارتباطی/شبکهمهارت 14/2* 21/2 19/2* 221/2

4 

 بینش و هویت←اخلاق کاری 94/2** 21/2 99/2** 221/2

 بینش و هویت←روزآمدی دانش 18/2** 21/2 18/2** 221/2

 تبینش و هوی←ریزی شغلیبرنامه 13/2** 26/2 13/2** 221/2

 بینش و هویت←انگیزش درونی 17/2** 26/2 17/2** 221/2

973/2 

 سازیهای ارتباطی/شبکهمهارت ←فردیاعتماد بین 93/2** 26/2 41/2** 221/2

 سازیهای ارتباطی/شبکهمهارت ←فرصت رشد مهارتی 16/2* 27/2 11/2* 21/2 1

 سازیطی/شبکههای ارتبامهارت ←اخلاق کاری 1/2** 27/2 1/2* 221/2

924/2 
 فرصت رشد مهارتی ←فردیاعتماد بین 91/2** 28/2 18/2** 21/2

6 
 فردیاعتماد بین←انگیزش درونی 1/2** 28/2 13/2** 223/2

423/2 

 شناختیسرمایه روان←انگیزش درونی  11/2** 26/2 11/2** 221/2

7 
 انگیزش درونی←اخلاق کاری 17/2** 26/2 16/2** 223/2

 انگیزش درونی←روزآمدی دانش 11/2** 27/2 11/2** 221/2

 انگیزش درونی←ریزی شغلیبرنامه 14/2** 27/2 11/2** 221/2

417/2 
 ریزی شغلیبرنامه←اخلاق کاری 16/2* 26/2 14/2* 21/2

8 
 روزآمدی دانش←ریزی شغلیبرنامه 48/2** 26/2 47/2** 221/2

141/2 

 شناختیسرمایه روان←اخلاق کاری  31/2** 27/2 13/2** 227/2

 رفتار فرانقش←اخلاق کاری  91/2** 27/2 99/2** 221/2 3

 روزآمدی دانش←اخلاق کاری 14/2* 26/2 11/2* 21/2

119/2 
 شناختیسرمایه روان ←روزآمدی دانش 19/2** 27/2 14/2** 221/2

12 
 شرفتار فرانق←روزآمدی دانش  17/2* 27/2 16/2* 29/2

131/2 
 شناختیسرمایه روان ←فرصت رشد مهارتی 19/2** 26/2 19/2** 221/2

11 
 رفتار فرانقش ←فرصت رشد مهارتی 19/2** 26/2 19/2** 221/2

 11 رفتار فرانقش←شناختی سرمایه روان 44/2** 26/2 41/2** 221/2 179/2
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-21/2ود، خلاقیت )ــــش، مشاهده می1که در جدول چنان

p< ،99/2 =β( دلبستگی شغلی ،)21/2p< ،91/2 =β ،)

(، مهارت های 21/2p< ،11/2 =βبینش و هویت )

(، اعتماد بین 21/2p< ،11/2 =βارتباطی/شبکه سازی )

، >21/2p(، انگیزش درونی )21/2p< ،11/2 =βفردی )

18/2 =β( و برنامه ریزی شغلی )21/2p< ،16/2- =β با )

درصد از  1/43رتباط دارند و در کل موفقیت شغلی ا

واریانس موفقیت شغلی را تبیین می کنند. همچنین اخلاق 

، >21/2p(، روزآمدی دانش )21/2p< ،13/2- =βکاری )

11/2 =βبرنامه ،)( 21/2ریزی شغلیp< ،16/2 =β و )

( با خلاقیت دارای 21/2p< ،93/2 =βانگیزش درونی )

درصد از واریانس  8/91اندوانستهرابطه معنادار هستند و ت

 این متغیر را تبیین کند. 

ملاحظه می شود، اخلاق  1جدول  9چنانچه در ردیف 

(، مهارت های ارتباطی/شبکه 21/2p< ،19/2- =βکاری )

-21/2(، برنامه ریزی شغلی )21/2p< ،19/2 =βسازی )

p< ،97/2 =β( و انگیزش شغلی )21/2p< ،14/2 =β با )

درصد  8/14گی شغلی ارتباط معنادار دارند و قادرند دلبست

از واریانس دلبستگی شغلی را تبیین کنند. در ادامه نشان 

، >21/2pداده شد، مهارت های ارتباطی/شبکه سازی )

19/2 =β( اخلاق کاری ،)21/2p< ،91/2 =β روزآمدی ،)

-21/2(، برنامه ریزی شغلی )21/2p< ،18/2 =βدانش )

p< ،13/2- =β( و انگیزش درونی )21/2p< ،17/2 =β با )

درصد از  7/61بینش و هویت ارتباط دارند و در کل 

 واریانس آن را تبیین می کنند. 

، >21/2p، اعتماد بین فردی )1جدول 1با توجه به ردیف 

41/2 =β( فرصت رشد مهارتی ،)21/2p< ،11/2 =β و)

رت های ( با مها21/2p< ،1/2 =βاخلاق کاری )

درصد از واریانس  3/97ارتباطی/شبکه سازی رابطه دارند و 

آن را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که 

( و انگیزش 21/2p< ،18/2 =βفرصت رشد مهارتی )

( با اعتماد بین فردی رابطه 21/2p< ،13/2 =βدرونی )

ین درصد از واریانس اعتماد بین فردی را تبی 4/92دارند و 

(، 21/2p< ،91/2 =βمی کنند و سرمایه روانشناختی )

دی دانش ـ(، روزآم21/2p< ،16/2 =βاخلاق کاری )

(21/2p< ،11/2 =β(و برنامه ریزی شغلی )21/2p< ،

11/2 =β 3/42( با انگیزش درونی ارتباط دارند و در کل 

 درصد از آن را تبیین می کنند. 

، >21/2pلاق کاری )ـ، اخ1جدول 8با توجه به ردیف 

14/2 =β( و روزآمدی دانش )21/2p< ،47/2 =β با )

 7/41برنامه ریزی شغلی دارای ارتباطند و قادر به تبیین 

درصد از واریانس آن می باشند. در ادامه نشان داده شد، 

(، رفتار فرانقش 21/2p< ،13/2 =βسرمایه روانشناختی )

(21/2p< ،99/2 =βو روزآم )21/2دانش )دی ــp< ،

11/2 =β درصد از  1/14( با اخلاق کاری رابطه داشته و

واریانس آن را تبیین نموده اند. همچنین یافته ها حکایت 

( و 21/2p< ،14/2 =βاز ارتباط سرمایه روانشناختی )

( با روز آمدی دانش و 21/2p< ،16/2 =βرفتار فرانقش )

رد. همچنین سرمایه درصد از واریانس آن را دا 9/11تبیین 

ار فرانقش ــ( و رفت21/2p< ،11/2 =βروانشناختی )

(21/2p< ،19/2 =β با فرصت مهارتی ارتباطی ارتباط )

درصد از واریانس آن را تبیین می کنند. در  1/13دارند و 

-21/2نهایت نتایج نشان می دهد که سرمایه روانشناختی )

p< ،41/2 =βداشته و قادر به  ( با رفتار فرانقش ارتباط

درصد از واریانس آن می باشد. مدل مدون در  9/17تبیین 

 ، آمده است. 1شکل 
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 مدل اکتشافی موفقیت بیماران هموفیلیک بر پایه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی .1شکل 

 

 بحث 

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اکتشافی موفقیت 

های فردی، شغلی و شغلی بیماران هموفیلی بر پایه متغیر

در سطح اول، اجتماعی اجرا گردید. یافته ها نشان داد، 

خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت، مهارت های 

ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بین فردی، انگیزش درونی و 

برنامه ریزی شغلی با موفقیت شغلی ارتباط معناداری 

ن سطح از با توجه به این که این متغیرها در اولیدارند. 

ارتباط با موفقیت شغلی هستند، دارای اهمیتی بیش از 

بقیه متغیرها می باشند. نتایج این بخش از پژوهش با یافته 

( مبنی بر وجود 18و چانگ و همکاران )های پژوهش 

ارتباط میان خلاقیت با موفقیت شغلی همسو می باشد. 

( نیز در 11و فومنی ) (،11) همکاران  و علی اکبری

تای یافته های این بخش بر ارتباط میان دلبستگی راس

شغلی و موفقیت شغلی تاکید کردند. یافته های مطالعات 

( نشان 14) همکاران و( و رفاهی 19) وهمکارانبرقی مقدم 

دادند که بین سبک های هویت و موفقیت شغلی رابطه 

یافته های پژوهش مبنی بر ارتباط میان اعتماد  وجود دارد.

با موفقیت شغلی در پژوهش اکبری وهمکاران بین فردی 

( گزارش شده بود. نتایج مطالعات مات ایسا و همکاران 8)

(Mat Isa( )13 بر وجود رابطه میان انگیزش درونی و )

 موفقیت شغلی صحه گذاردند. 

وجود ارتباط میان خلاقیت، دلبستگی شغلی، بینش و 

ن هویت، مهارت های ارتباطی/شبکه سازی، اعتماد بی

فردی، انگیزش درونی و برنامه ریزی شغلی با موفقیت 

شغلی به خوبی قابل تبیین است. بر این اساس باید بیان 

نمود که افراد خلاق، از شیوه های متفاوت اثربخشی برای 

انجام فعالیت های کاری خود بهره می جویند و در این 

حین شیوه های خلاقانه و مفید از طریق بازخورد تقویت 

و در نتیجه فرد بیشتر به شغل خود جذب می شود شده 

( که نتیجه آن عملکرد شغلی بالاتر افراد است. در این 91)

بین باید ذکر کرد که نقش خلاقیت در موفقیت شغلی با 

توجه به مدل تدوین شده قابل توجه است، چراکه این 

ه بر رابطه خطی مثبت با موفقیت شغلی، به مولفه علاو

عنوان میانجی گر در ارتباط بین اخلاق کاری، روزآمدی 

دانش، برنامه ریزی شغلی و انگیزش درونی با موفقیت 
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شغلی عمل می کند. به عبارتی فرد هموفیلیکی که کمتر 

به اصول اخلاقی ثابتی پایبند است، اطلاعات و دانش به 

رنامه ریزی شغلی و انگیزش درونی روزی دارد، دارای ب

برای پیشرفت و موفقیت دارد، بیشتر رفتارهای خلاقانه در 

موقعیت های شغلی خود به کار می برد که این امر به نوبه 

خود منجر به موفقیت فرد در شغلش می گردد، در نتیجه 

می بایست در تدوین مداخلات به منظور ارتقاء موفقیت 

توجه ویژه ای را به خلاقیت شغلی بیماران هموفیلی 

 مبذول داشت.

در ادامه در تبیین یافته ها باید بیان نمود، بر اساس 

پژوهش های انجام شده، کارکنانی که دارای دلبستگی 

شغلی هستند، از شغل خود راضی تر، میزان ترک کار و 

غیبت کمتری نسبت به سایرین دارند. به عبارتی خود 

ری داشته و در شغل خود موفق کنترلی و خود انگیزی بالات

(. نقش دلبستگی شغلی نیز در موفقیت شغلی 11ترند )

بیماران هموفیلی حائز اهمیت است. چراکه علاوه بر این که 

خود، افزایش موفقیت شغلی را در بیماران هموفیلی به 

همراه دارد، نقش میانجی گری میان اخلاق کاری، برنامه 

/شبکه سازی و انگیزش ریزی شغلی، مهارت های ارتباطی

درونی با موفقیت شغلی ایفا می کند. به عبارتی زمانی که 

فرد، به اصول اخلاقی پایبند است از انجام رفتارهایی که 

موجب تنزل رتبه و یا مسبب نارضایتی همکاران و ارباب 

رجوع گردد، اجتناب می کند، دارای برنامه ریزی شغلی 

ر توجهی است و میل مناسب و مهارت های ارتباطی در خو

به موفقیت درونی دارد، دلبستگی شغلی شدیدتری داشته 

 و این امر موجب موفقیت فرد در شغلش می گردد.

در تبیین ارتباط مثبت بین بینش و هویت با موفقیت 

شغلی باید بیان نمود که بینش و سبک هویت، با تاثیر بر 

 عوامل برانگیزاننده و میزان احساس موفقیت، موفقیت

شغلی را تبیین می کنند. بینش و سبک هویت نیز همانند 

خلاقیت، نقش میانجی گر را در ارتباط بین اخلاق کاری، 

روزآمدی دانش، برنامه ریزی شغلی و انگیزش درونی با 

موفقیت شغلی ایفا می کند. در راستای دیگر یافته های 

پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط مثبت مهارت های 

ازی با موفقیت شغلی بیماران هموفیلی، ارتباطی/شبکه س

( بیان می دارند که بر قراری روابط 91جزینی وهمکاران )

مطلوب و مناسب در سلامت روحی و روانی افراد و در 

نهایت رضایت از زندگی و شغل نقش به سزایی دارد. علم 

به چگونگی برقراری ارتباطات موثر و متناسب با موقعیت 

سمت موفقیت شغلی سوق می  های مختلف، فرد را به

دهد. در اینجا این نکته لازم به ذکر است که مهارت های 

ارتباطی/شبکه سازی در ارتباط میان اخلاق کاری، فرصت 

های رشد مهارتی و اعتماد بین فردی با موفقیت شغلی 

نقش واسطه ای ایفا می کند. روشن است، فردی که به 

ا دیگران از اصول اصول اخلاقی پایبند است، در ارتباط ب

دین اسلام پیروی کرده و با توجه به آنکه دین اسلام دائما 

افراد را به ارتباط، محبت و مهرورزی نسبت به دیگران و 

شرکت در مراسم گروهی سوق می دهد، مهارت های 

ارتباطی و شبکه سازی قوی تری دارد و این امر موفقیت 

ز فرصت های شغلی فرد را در پی دارد. همچنین استفاده ا

رشد مهارتی به فرد این امکان را داده است که مهارت های 

ارتباطی را آموخته و از آنها در جهت ارتقاء موفقیت شغلی 

خود استفاده کند. اعتماد بین فردی نیز به افراد کمک می 

کند تا به سمت همکاری، کار گروهی و مشارکت با سایرین 

ت شبکه ی اطرافیان و گرایش یافته و این امر منجر به تقوی

همکاران و در نتیجه بالاتر رفتن موفقیت شغلی گردد. 

همچنین اعتماد بین فردی با ایجاد فضای باز، فرهنگ 

سازش، کار گروهی، رضایت شغلی بالا و مشارکت در 

تصمیم گیری موفقیت کارکنان را به همراه دارد که به 

ست خوبی تبیین کننده ی رابطه خطی مثبت این متغیر ا

(99 .) 

بر اساس مبانی نظری در تبیین ارتباط بین انگیزش درونی 

و موفقیت شغلی، داشتن انگیزش درونی برای پرداختن به 

فعالیت های کاری اثری مثبت به دنبال دارد که همانا 

موفقیت و پیشرفت در زمینه شغلی را به همراه دارد. به 

غل از عبارتی انگیزش درونی منجر به رضایت درونی از ش

طریق تعهد حرفه ای و ویژگی های درونی شغل می گردد. 

انگیزش درونی، به عنوان واسطه ای در رابطه بین سرمایه 
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روانشناختی با موفقیت شغلی عمل می کند.  آنچه در این 

پژوهش نا همسو با مطالعات مذکور می باشد رابطه ی 

خطی منفی برنامه ریزی شغلی با موفقیت شغلی است که 

امر را می توان به شرایط جسمانی بیماران هموفیلی  این

این افراد از نظر استعداد و توانایی های شغلی  نسبت داد.

به هیچ عنوان کمتر از سطح عمومی جامعه نمی باشند و 

صرفاً وجود یک نقص ژنتیکی در عوامل انعقادی خون نمی 

تواند مانع بروز و ظهور توانایی ها و استعدادهای آنها در 

بررسی ها  . فعالیت های شغلی و اجتماعی در جامعه باشد

و تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که اشتغال مطلوب و 

مناسب برای این بیماران، احساس امنیت، رفاه و آسایش 

به دنبال دارد و به طور چشمگیری به کاهش خونریزی 

های خودبه خودی یا طول زمان خونریزی های دیگر و در 

هش مصرف فرآورده های خونی گران قیمت، نتیجه کا

کاهش طول درمان و معلولیت های مفصلی را به دنبال 

شایان ذکر است سازماندهی و برنامه ریزی و ایجاد  . دارد

اشتغال مناسب برای بیماران هموفیلی، یک ضرورت 

عمومی است که جامعه ی ما از آن غفلت دارد. ارتباط 

قیت شغلی بیماران منفی برنامه ریزی شغلی با موف

هموفیلی را می توان به ناکامی این بیماران در برنامه ریزی 

های شغلی شان نسبت داد. با توجه به یافته های پژوهش، 

ریزی در مرحله دوم، اخلاق کاری، روزآمدی دانش، برنامه

شغلی و انگیزش درونی با خلاقیت ارتباط معناداری 

یج پژوهش های مقیمی این بخش از یافته ها با نتاداشتند. 

(، 96(، مشایخ )91(، پاداش و همکاران )94خراسانی )

( همسو می باشد. در تبیین این 97و همکاران )  صوفی

 ساز زمینه عوامل مهمترین از یکییافته ها باید بیان نمود، 

 کارهای و فساد از ناشی مشکلات متعدد، مشکلات بروز

که نسبت به  . فردیاست گوناگون جوامع در اخلاق خلاف

 آثار اخلاقی در کار بی توجه است، ارزش های و اخلاقیات

را تجربه خواهد عدالتی  بی تبعیض، جمله از نامطلوبی

خواهد داشت.  را خلاقیت کاهش نهایت در نمود که

همچنین فرد خلاق نیاز مبرمی به آگاهی از دانش و 

اطلاعات روز دارد. فردی که دارای دانش به روز شده در 

طه شغل خود می باشد، با اشراف بر نوآوری های انجام حی

شده، با کسب ذهن سیال، خلاء های دانشی را بهتر 

شناسایی نموده و در نهایت خلاقیت بیشتری را نمایان می 

سازد. در راستای عملی کردن افکار سیال و در جهت رفع 

خلاء های موجود، برنامه ریزی شغلی اهمیت ویژه ای دارد. 

استفاده از برنامه ریزی شغلی، انرژی خود را بهینه فرد با 

صرف کرده و در نتیجه تمایل بیشتری به خلاقیت دارد. 

انگیزش درونی با ایجاد رضایت درونی از شغل از همچنین 

طریق تعهد حرفه ای و ویژگی های درونی شغل باعث می 

گردد تا فرد به واسطه رضایت از شغل خود، گرایش به ایده 

 قانه بیابد.های خلا

های ارتباطی/شبکه در مرحله سوم، اخلاق کاری، مهارت

سازی، برنامه ریزی شغلی و انگیزش شغلی با دلبستگی 

شغلی ارتباط معناداری داشتند. این یافته ها با پژوهش 

( 93( و رخصتی وهمکاران )98(، نظری )11های فومنی )

ود که همسو می باشد. در تبیین این یافته ها باید بیان نم

زمینه را برای بروز عوامل آسـیب زای نگرشی  اخلاق کاری

و رفتاری کارکنان کم رنگ کرده و دلبستگی شغلی را 

افزایش می دهد. همچنین برقراری روابط مطلوب و 

مناسب در سلامت افراد و در نهایت احساس رضایت از 

زندگی و کار نقش بسیار مهمی دارد که منجر به افزایش 

لی می گردد. با برنامه ریزی در جهت نیل به دلبستگی شغ

اهداف شغلی نیز انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی افزایش 

می یابد، چراکه فرد با صرف انرژی کمتری به اهداف بلند 

مدت و کوتاه مدت رسیده که خود همانند یک تقویت 

کننده عمل می نماید. در نتیجه در ارتقاء دلبستگی شغلی 

های وجه به اخلاق کاری، مهارتبیماران هموفیلی ت

ارتباطی/شبکه سازی، برنامه ریزی شغلی و انگیزش شغلی 

 حائز اهمیت است. 

سازی، اخلاق های ارتباطی/شبکهدر مرحله چهارم، مهارت

ریزی شغلی و انگیزش درونی کاری، روزآمدی دانش، برنامه

با بینش و هویت ارتباط معناداری داشتند. این بخش از 

(، 93) (Olesا با نتایج پژوهش های اولس )یافته ه

( همسو می باشد. در تبیین این 42سلمانیان وهمکاران )
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یافته ها باید بیان نمود که مهارت های ارتباطی/شبکه 

سازی، ارتباط بهتر با همکاران را به دنبال دارد که می 

توان آن را به سطح بینش فرد و سبک هویت خاص 

متکی به مسائل اخلاقی و همبسته کرد. همچنین فرد 

معرفتی، سخت کوشی را برای خود ارزش می دانند و 

تأکید فراوانی بر وظایف کاری خود دارند که خود نشان از 

بینش و سبک هویتی خاص دارد. در راستای یافته های 

پژوهش می توان گفت بیماران هموفیلی که بینش بالاتری 

شغلی منظم داشته دارد، اطلاعات به روز شده، برنامه ریزی 

 با نیل به اهداف شغلی انگیزش بالاتری را تجربه می نمایند. 

در مرحله پنجم، اعتماد بین فردی، فرصت رشد مهارتی و 

اخلاق کاری با مهارت های ارتباطی/شبکه سازی ارتباط 

معناداری داشتند. این بخش از یافته ها با نتایج جباری فر 

ر تبیین این بخش می ( همسو می باشد. د41وهمکاران )

توان گفت که فردی که مهارت های ارتباطی بالایی دارد، 

به واسطه ی کسب حمایت اجتماعی از سوی همکاران و 

اطرافبان اعتماد بین فردی بالاتری را اتخاذ می نماید. 

همچنین به واسطه ی ارتباطات گسترده با فرصت های 

که  بیشتری برای رشد مواجه می گردد. همچنین فردی

دارای مهارت های ارتباطی بالایی است، به صورت مناسبی 

در موقعیت های گوناگون رفتار می کند. وی در زمان های 

مناسبی به صحبت کردن با همکاران، مکالمه های تلفنی و 

غیره می پردازد. در نتیجه ی کار خود را در زمان مناسبتر 

نتیجه و کمتری، با دقت بیشتری به پایان می رسانند در 

 اخلاق کاری بالاتری گزارش می نمایند. 

در مرحله ششم، فرصت رشد مهارتی و انگیزش درونی     

فردی ارتباط معناداری داشتند. با توجه به با اعتماد بین

بررسی های محقق پژوهشی که ارتباط میان فرصت رشد 

فردی را مورد مهارتی و انگیزش درونی با اعتماد بین

باشد، یافت نشد که این بخش نشان از  بررسی قرار داده

لزوم انجام پژوهش در این زمینه را دارد. در تبیین این 

یافته ها می توان گفت که فردی که اعتماد بین فردی 

بالاتری دارد، ارتباطات بیشتری با دیگران برقرار نموده و در 

نهایت از فرصت های بیشتری مطلع می گردد که باعث 

ل گیری ارتباطات گسترده که به رشد وی می شود. شک

دنبال اعتماد بین فردی به وجود می آید، با اخذ حمایت 

اجتماعی بیشتر، انگیزش درونی فرد را ارتقا داده که 

 افزایش اعتماد بین فردی را در پی دارد. 

در مرحله هفتم، سرمایه روانشناختی، اخلاق کاری، 

درونی روزآمدی دانش و برنامه ریزی شغلی با انگیزش 

ارتباط معناداری داشتند. این بخش از نتایج با یافته های 

(، کیوانلو و همکاران 41مطالعات سپهوند و همکاران )

( همسو می باشد. در تبیین این یافته ها باید بیان 49)

نمود که افرادی با سرمایه روانشناختی بالا، خوش بین، 

( در 49امیدوار، خود کارآمد و انعطاف پذیر می باشند )

نتیجه طبیعی است فردی با این خصیصه ها، انگیزه بالایی 

در شغل خود داشته باشد. فرد با اخلاق کاری بالا نیز، خود 

را مسئول وظایف کاری خود دانسته، به اهداف شغلی خود 

نائل شده و با تقویت از سوی سایرین انگیزه بالاتری کسب 

ارد به طبع به می نماید. همچنین فردی که انگیزه بالایی د

دنبال به روز کردن دانش خود و در صدد برنامه ریزی  در 

 رسیدن به اهداف خود می باشد. 

در مرحله هشتم، اخلاق کاری و روزآمدی دانش با برنامه   

ریزی شغلی ارتباط معناداری داشتند. با توجه به بررسی 

های محقق پژوهشی که ارتباط میان اخلاق کاری و 

با برنامه ریزی شغلی را مورد بررسی قرار روزآمدی دانش 

داده باشد، یافت نشد که این بخش لزوم انجام پژوهش در 

این زمینه را روشن می سازد. در تبیین این بخش باید 

بیان نمود، فردی که فردی که از اخلاق کاری بالایی 

برخوردار است، خود را مسئول امور محوله شغلی می داند 

به آن، برای کوتاه کردن مسیر و کاهش در نتیجه برای نیل 

موانع به برنامه ریزی شغلی گرایش می یابد و شکی در نیاز 

مبرم به دانش و اطلاعات به روز به منظور دستیابی به 

 برنامه ای دقیق نیست. 

در مرحله نهم، سرمایه روانشناختی، رفتار فرانقش و 

ند. روزآمدی دانش با اخلاق کاری ارتباط معناداری داشت

این بخش از یافته ها با نتایج پژوهش های بهارلووهمکاران 

( همسو می باشد. در تبیین 46(، اسدی و همکاران )41)
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یافته ها باید بیان نمود که افرادی که اخلاق کاری بالایی 

دارند، به تبع مسئول، تابع اصول اخلاقی، از خود گذشته، 

توانایی های دارای روابط اجتماعی سازنده و قادر به رشد 

فردی و گروهی می باشند. در نتیجه این فرد 

خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و انعطاف پذیری 

بالایی داشته و در نهاین سرمایه روان شناختی وی در 

سطح بالایی است. این فرد ممکن است زمان بیشتر از آنچه 

ساعات کاری را در بر می گیرد برای اتمام وظایف خود 

که این ویژگی را تحت عنوان رفتار فرانقش می صرف کند 

شناسیم  این فرد قطعا به دنبال به روز کردن اطلاعات خود 

 می باشد. 

بالاخره در مرحله دهم، سرمایه روانشناختی و رفتار 

فرانقش با روز آمدی دانش و سرمایه روانشناختی و رفتار 

فرانقش با فرصت رشد مهارتی در نهایت سرمایه 

تی با رفتار فرانقش ارتباط معناداری داشتند. در روانشناخ

این راستاتحقیقات نشان داد سرمایه روانشناختی نقش 

مثبتی در ارتقاء انعطاف پذیری و امیدواری دارد و نهایتا 

منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی می گردد که 

همانطور که پیشتر گفته شد لازمه ی رفتار شهروندی، به 

دانش و اطلاعات است. همچنین فردی که دارای روز بودن 

رفتارهای فرانقش است، با بهبود عملکردش، خود را به 

 سمت فرصت های رشد مهارتی سوق می دهد. 

به طور کلی یافته های حاصل از پژوهش حاضر، اطلاعات 

جامعی را پیرامون عوامل موثر بر موفقیت شغلی بیماران 

که می توان از آن در  مبتلا به هموفیلی ارائه می دهد

جهت تدوین بسته آموزشی موفقیت شغلی بیماران مبتلا به 

هموفیلی استفاده نمود و گامی موثر در جهت بهبود 

وضعیت روانشناختی و کیفیت زندگی این بیماران برداشت. 

پژوهش حاضر همچون سایر پژوهش ها دارای محدودیت 

م پژوهش هایی است که از آن جمله می توان به روش انجا

اشاره نمود که استنباط علّی از نتایج پژوهش را غیرممکن 

و همچنین به جنسیت نمونه پژوهش که آن را مردان 

تشکیل داده اند و محل انجام پژوهش که شهر اصفهان 

بوده است و در نتیجه در تعمیم نتایج یافته های این 

پژوهش به جامۀ زنان و به سایر شهرها، باید جوانب 

را رعایت نمود. پیشنهاد می شود در پژوهش های احتیاط 

آتی بهتر است از علاوه بر عوامل موثر بر موفقیت شغلی 

مردان، سازه های موثر در موفقیت شغلی زنان نیز بررسی 

گردد. همچنین بررسی هایی از این دست در شهر های 

دیگر می تواند مبنایی برای مقایسه فراهم آورد. همچنین 

د با استفاده از مطالب به دست آمده پیشنهاد می شو

مداخله ای در جهت بهبود وضعیت روان شناختی بیماران 

 مبتلا به هموفیلی تدوین گردد. 
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