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Abstract
پژوهش حاضرژ حبژضححشژ حب رسژحیحتژ ی حهیوگژحیشژژضیحشخصژحیتیحبژ ح The purpose of this study was to investigate the
موفقیتحشغلیحبضحنق حمیضنجیحاشتیضقحشغلیحکضرکنژض حاانگژهضمحمققژ ح effect of personality traits on career success with
the mediating role of work engagement among
ارابیل ژیحبژژرحرهتحتوفژژی ی  -شمبسژژتهیحانحنژژواحمتژژضاتاحسژژض تضریح employees of University of Mohaghegh Ardabili
فژژوراحگ فتژژرحاسژژت.حجضمتژژرحامژژضریحپژژوهش حاضر ژ حراحکضرکنژژض ح by using descriptive - correlational with
structural equation method. The statistical
اانگهضمحمقق حارابیلیحبرحتت ااح457حن حتگکیلحااان حکرحبضحاسژت ضامحانح population of the present study consisted of 754
ف مولحکوک ا ح457حن ححبرفوراحنمونرگی یحتصضافیحسضامحانتخژض ح employees of Mohaghegh Ardabili University.
ش ن .حجهتحجمعاهریحااامشضیحم بوطحانحپ سگژنضمرحاشژتحیضقحشژغلحیح Using the Cochran's formula, 254 people were
selected as simple random sampling. Schaufeli
سضلونضهاحهحشوفلیح(،)4224حپ سگنضمرحموفقیتحشژغلحیحرااسژحیپح()4897ح and Salanova’s Utrecht Work Engagement Scale
هحپ سگنضمرحهیوگیشضیحشخصژحیتی رامسژتتحهحجژض حح()4224حاسژت ضامح (2001), Radcip’s Career Success Questionnaire
(1984) and Rammstedt & John's Personality
گ ای ؛حکرحپضیضییحا حشضحانحط ی حرژ ی حال ژضیحک هنبژضهحبژرحت تیژ ح Traits Questionnaire (2007) were used to collect
/95ح،.ح/99؛حهح/47ح.حبژژرحاسژژتححامژژ .حجهژژتحتقلیژژلحااامحشژژضحانحمژژ لح data that their reliability through the Cronbach's
alpha was 0. 85, 0. 88 and 0. 74 respectively.
متضاتاحسض تضریحاست ضامحگ ای .حنتضیجحانمو حاضکیحانحا حبواحکژرح The structural equation model was used to
ا حمسژتقی حهیوگژیحشژضیحشخصژیتیحهحموفقیژتحشژغلیحب ابژ حبژضح/45ح2ح analyze the data. The results showed that the
direct effect of personality traits and career
است.حشمچنینحا حغی مستقی حمتغی حهیوگیشضیحشخصژیتیحهحموفقیژتح success is 0. 25. The indirect effect of
شغلیحبضحت ی حمتغیژ حمیژضنجیحاشژتیضقحشژغلیحب ابژ حبژضح/498ح2حمژیحبضشژ ح.ح personality traits and career success with the
mediating work engagement is 0. 189. Also, the
شمچنینحنتضیجحنگض حاااحت ی حهیوگیشضیحشخصیتیحب حموفقیژتحشژغلیح results showed that mediating variable of work
انحط ی حغی مستقی حتوسطحمتغی حمیضنجیحاشژتیضقحشژغلیحتبیژینحگ ایژ ح.ح engagement indirectly explained the effect of
شمچنینحبضحتوجرحبرحاینکرحارحم لحبضهجواحمتغی حمیضنجیحاشژتیضقحشژغلیح،ح personality traits on career success. Further
according to despite the mediating of work
مسی حمستقی حهیوگیشضیحشخصیتیحب حموفقیژتحشژغلیحمتنژضاارحاسژتح،ح engagement, direct path of personality traits is
نتیجرحگ فترحش حکرحاشتیضقحشغلیحارحرابطرحهیوگیشژضیحشخصژیتیحبژ ح significant to career success, it was concluded
that work engagement for personality traits on
موفقیتحشغلیحنق حمیضنجیگ یحجزئیحاارا.حبنضب اینحپیگنهضاح ح
میشواح career success has a minor mediation role.
یشضیحشخصیتیحمژوراحانمژو ح Therefore, it is recommended that employees
کضرکنض حموقعحاستخ امحانحلقضظحهیوگ ح
can evaluated in terms of personality traits
ق ارحگی ن .ح ح
during recruitment.
کلیدواژه ها :حهیوگژحیشژضیححشخصژحیتی،حموفقیژحتحشژغلحی،حاشژتحیضقح Keywords: Personality Traits, Career
Success, Work Engagement, University of
شغلی،حاانگهضمحمقق حارابیلی
Mohaghegh Ardabili

 .1نویسنده مسئول :دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه ارومیه ،آذربایجان غربي ،ایران.
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 .2دکتری مشاوره ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 .3دکتری مدیریت آموزشي ،دانشگاه محقق اردبیلي.
 .9دکتری گروه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه
در سالیان اخیر توجه به اشتیاق شغلي بهعنوان یک مؤلفه روانشناختي در سازمانها ،بحث هثا و
مطالعات بسیاری را به وجود آورده است (وانگ ،لو ،ژانگ ،لي و لیانثگ .)2512 ،1اشثتیاق شثغلي
مفهومي است که با پیامدهای مثبت همچون تعهد سازماني ،تقویت رفتارهثای مثدني سثازماني و
انگیزش شغلي (سیبرت ،وانگ ،کورتریت )2511 ،2رابطه مثبت و مسثتقی دارد و بثا قصثد تثر
شغل رابطه منفي دارد (لو ،لو ،گورسوی و نیل2512 ،3؛ هاکانن ،هاکانن ،باکر و دمورتي.)2550 ،9
باکر و دمورتي( )2512اشتیاق شغلي را یک مفهوم روانشناختي مثبت مثيداننثد کثه بثهعنثوان
شاخص بهزیستي و سالمت روانشناختي در محیط کار شناخته ميشود .اشتیاق شغلي به حالثت
نافذ ،پایدار و مثبت ذهني مرتبط با کار است که با سه مؤلفه شوق داشتن ،وقف و جذب مشخص
ميشود (کولودیسنکي ،ریچي و کونا .)2512 ،0شثوق داشثتن بثه کثار بثا سثطو بثایی انثرژی،
انعطافپذیری ذهني هنگام کثار کثردن ،اشثتیاق بثه سثرمایهگثذاری و مقاومثت در رویثارویي بثا
مشکالت توصیف ميشود .جذبه در کار با تمرکز عمیق فرد نسبت به کار و بهسختي جدا شدن از
کار ،گذشت سریع زمان و فراموش کردن همه چیزهای اطراف در حین انجام کار اطالق ميشود و
وقف شدن با ادرا احساس معناداری از انجام کار ،داشتن حس اشثتیاق و غثرور از انجثام کثار و
احساس چالشانگیز بودن کار توصیف ميشود(هول و بونیمثا .)2512 ،2یکثي از عثواملي کثه بثر
اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان تأثیر ميگذارد ،ویژگيهای شخصیتي ميباشد .شخصیت
عبارت است از ویژگيهای ،خلقوخو ،تفکر و حتي ویژگيهای جسماني فرد که کمثابیش ثابثت و
پایثثدار بثثوده و سثثازگاری منحصثثربهفثثرد وی بثثا محثثیط را مشثثخص مثثيکنثثد (اختثثر ،بوسثثتاني،
تسیوریکوس و چاکورو  -پرموزیک.)2510 ،2
نیروی انساني ،سرمایه اصلي هر سازمان محسوب ميشود .ازاین رو یکثي از مفثاهیمي کثه در
عصر پراسترس امروزی مطر است ،اشتیاق شغلي ميباشد .اشتیاق شغلي به حالت ذهني مثبثت
افراد نسبت به شغل خود اشاره ميکند که با ویژگيهای شوق داشتن به کار ،وقثف کثار شثدن و
جذب کار شدن توصیف ميشود و بهجای حالت موقتي و خاص ،به حالتي روانشثناختي ثابثت و
فراگیر اشاره ميکند .مطالعات درزمینه اشتیاق شغلي نشان ميدهد کثه کارکنثان مشثتاق اغلث
1. Wang, Law, Zhang,Li & Liang
2. Seibert, Wang, Courtright
3. Lu, Lu, Gursoy & Neale
4. Hakanen, Bakker & Demerouti
5. Kolodinsky, Ritchie & Kuna
6. Hoole & Bonnema
7. Akhtar, Boustani, Tsivrikos & Chamorro-Premuzic
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تجربههای مثبت بیشتری دارند و از لحاظ احساسي نیثز حثس خوشثحالي ،لثذت و وجثد دارنثد.
ازلحاظ فیزیکي و ذهني سال ترند و ميتوانند این اشتیاق شغلي را به دیگران منتقل کنند (امثین
بیدختي ،باغبان و کارگر .)1340 ،اشتیاق شغلي بر میزان جذب و نیرومندی نسبت به کار تثأثیر
ميگذارد؛ و میزان اشتیاق و دلبستگي و درگیری مطلوب با شغل را نشان ميدهثد .بثه تعبیثری
دیگر اشتیاق شغلي ازنظر بندرز ،بلیجولد و شوتتن )2512(1حالتي از سالمت شثغلي اسثت کثه
خشنودکننده و برانگیزاننده است؛ بر این اساس کارکنان مشثتاق انثرژی زیثادی دارنثد و بیشثتر
درگیر شغل ميشوند و شدیداً با حرفه خود ه ذات پنداری ميکننثد .از سثوی دیگثر موفقیثت
مسیر شغلي ،مفهومي است که حاصل ارزیابي فرد از وضعیت کنوني و ایده آلهثایش در زمینثه
اشتغال ميباشد (عظی پور و علیلو .)1342 ،موفق بودن یا نبودن بستگي به برآورد نسبي از ایثده
آلها دارد .به اعتقاد بسیاری از شاغلین و کارکنان سازمانها بای رفتن از نردبان ثروت و شثهرت،
موفقیت محسوب ميشود اما در ادبیات شغلي و حرفهای ،موفقیت شامل ابعاد درونثي و بیرونثي
است .بخش قابلمشاهده شغل مانند حقوق ،ارتقاء ،رتبه و مقام ،موفقیت مسیر شغلي بیروني یثا
عیني را نشان ميدهد و موفقیت دروني یا ذهني ،به احساسهای افراد و رفتار آنهثا نسثبت بثه
مسیر شغليشان مربوط اسثت و از طریثق متغیرهثای روانشثناختي ماننثد احسثاس مسثئولیت،
رضایت شغلي و تعهد شغلي شناسایي ميشود .از عوامل مه در پیشبیني موفقیت مسیر شغلي،
آرزوهای شغلي ،ویژگيهای شخصیتي و معنویت هستند (رضوانیان و سمیعي .)1340 ،شخصیت
به عنوان یک ساختار رواني بسیار دشوار است که کمیت و کیفیت آن را تعیین کثرد ،زیثرا بسثیار
متنوع است و تعیین کردن تأثیر آن بر روی افکار و احساسات بسیار دشوار اسثت .روان شناسثان
به تعیین اجرای اصلي شخصیت عالقهمند هستند .برخي از پژوهشگران عقیثده دارنثد کثه آنهثا
پنج عامل عمده شخصیت را مشخص کردهانثد .پایثداری هیجثاني ،گشثودگي نسثبت بثه تجربثه،
برونگرایي ،توافقپذیری /سازگاری و وظیفه شناسي که با دامنه وسیع از رفتارها در ارتباط اسثت.
شماری از مطالعات پژوهشي خاطرنشان کرده اند که این عوامل مه ترین اجثزای تشثکیلدهنثده
شخصیت هستند .این پنج عامل شخصیت ميتوانند تفاوتهای فردی را در دامنهای وسیع شامل
سالمت رواني ،رضایت شغلي و عملکرد شغلي را پیشبیني کنند (بخشایش1342 ،؛ کاهیل ،مثک
نارما ،پیت  -کاتسوفي و ولکور .)2510 ،2شخصیت یکي از عوامل مؤثر و پیشبینيکننده موفقیت
است (یانک و چو .)2512 ،3ویژگيهای شخصیتي ارتباط تنگاتنگي با عملکثرد و موفقیثت شثغلي
کارکنان داشته بهطوریکه ميتوانند مسیر رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده را هموار سثازند.
1. Benders, Bleijerveld & Schouteten
2. Cahill, McNamara, Pitt-Catsouphes & Valcour
3. Yang & Chau
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امروز مشاغل بهصورت پیچیده و گسترده طبقهبندی مي شوند و این موضوع که برای احثراز یثک
شغل و کس موفقیت در آن ،چه ویژگيهثای شخصثیتي یزم اسثت و شناسثنامه یثک شثغل و
ویژگيهای رواني موردنیاز آن چگونثه اسثت ،محثور اصثلي مطالعثات تحلیلگثران مشثاغل اسثت
(هیرسچي و جانش.)2510 ،1
افراد برای اینکه از عهده انجام وظایف محوله برآیند به صفات شخصثیتي خثاص نیثاز دارنثد.
هوش و خالقیت ،صفتي است که اغل از آنها نثامبثرده مثيشثود .در حقیقثت در یثک مقولثه
سازماني ،شخصیت افراد جدا از موقعیتهایي که برای سازمان فراه ميکند ،تعریثف نمثيشثود.
شخصیت برای طبقهبندی ویژگيهای افراد ازنظر رفتار ميباشد .ویژگيهای شخصیتي بهعنثوان
مجموعه سازمانیافته دو واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار در افراد ميباشد که
بر رویه یک فرد را از فرد یا افراد دیگثر متمثایز مثيسثازد (شمسثایي ،داودآبثادی و صثادقي،
 .)1349بهطورکلي افراد موفق در شغل و مدیریت توجه و آمادگي برای تجربههثای جدیثد را در
حد وسیعي دارند .بر اساس این دیدگاه هرگاه شرایط برای انتخاب شثغل بثر اسثاس مشخصثات
شخصیتي فراه شود کارکنان به موفقیت شغلي دست ميیابند در غیر آن صورت ممکن اسثت
عملکرد شغلي آنان رضایتبخش نباشد .چنانچه افراد بر اساس گرایشهای شخصیتي خود شغلي
را انتخاب کنند احتمال موفقیت شغلي آنان فزوني ميیابد (ژانگ ،وین و لیدن.)2512 ،2
اشتیاق شغلي کارکنان منافع بسیاری را بهصورت مستقی و غیرمستقی برای سازمان و افراد
در پي دارد (نوبلت ،آلیسي ،نیلسن ،کاتن ،یمونتاژ و پیج .)2512 ،3این منافع در سطو مختلفثي
از سازمان نمودار ميشوند .بعضي از منثافع فقثط در محثیط داخلثي سثازمان هویثدا مثيگردنثد
درحالي که بعضي از منافع تأثیر مستقیمي بر ذینفعثان خثارجي سثازمان دارنثد .مزایثای داخلثي
اشتیاق شغلي شامل بهبود مدیریت ،کاهش غیبت کارکنثان ،بهبثود روحیثهی کارکنثان ،افثزایش
ایمني ،قابلیت استفادهی بیشتر از داوطلبان داخلي بثا اسثتفاده از برنامثههثای جانشثینسثازی،
کاهش جابجایي کارکنان و افزایش انگیزه آنها ميباشد .مزایای خارجي اشتیاق شثغلي کارکنثان
شامل افزایش حاشیهی سود و درآمد ،افزایش سطح وفاداری مشتریان و افزایش جثذب کارکنثان
بااستعداد خارج از سازمان ميباشد .این اثرات مثبت نه تنها به نفع سازمان بلکه به نفثع تثکتثک
کارکنان هست .این مزایا ممکن است شامل افزایش بهرهوری کارکنان ،بای رفثتن نثرد دسثتمزد،
افزایش عزتنفس و بهبود سالمتي کارکنان باشد (عسگری باجگراني.)1345 ،

1. Hirschi & Jaensch
2. Zhong, Wayne & Liden,
3. Noblet,Allisey, Nielsen, Cotton, LaMontagne & Page
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ناوی ،بذرافشان مقدم ،حسینقليزاده و کارشثکي( )1340در پثژوهش خثود بثا عنثوان نقثش
ویژگيهای شخصیتي و شغلي کارکنان در پیشبیني تعهد سازماني آنثان بثه ایثن نتیجثه دسثت
یافتند که تعهد سازماني کارکنان در ابعاد تعهد به آموزش و پرورش ،تعهد بثه مدرسثه ،تعهثد بثه
همکاران و تعهد به وظایف آموزشي در وضعیت مطلوبي قرار دارد .عالوهبراین نتایج نشان داد کثه
تعهد سازماني کارکنان ه زمان از طریق تعامل ویژگيهای شخصیتي آنان قابل پیشبیني نیست.
این در حالي است که ویژگي شخصیتي برونگرایي و ویژگيهثای شثغلي تنثوع مهثارت ،اهمیثت
شغل و بازخورد در تحلیلهای جداگانه قادر بهپثیشبینثي تعهثد سثازماني کارکنثان مثيباشثند.
رضوانیان و سمیعي ( ) 1340در پژوهش خود بثا عنثوان موفقیثت شثغلي ذهنثي و عینثي :نقثش
معنویت ،شخصیت و آرزوهای شغلي به این نتیجه دست یافتند که متغیرهثای آرزوهثای شثغلي،
صفات شخصیتي ،وظیفهشناسي و برونگرایي و معنویت بهصورت مثبت و صثفت شخصثیت روان
جوری بهصورت منفي موفقیت مسیر شغلي را پیشبیني ميکنند .دربندی ( )1349در پژوهشثي
با عنوان بررسي رابطه بین سبک رهبری تحولآفرین با اشتیاق شغلي کارکنان بانک مسکن شثهر
مشهد به این نتیج ه رسیدند که بین سبک رهبری تحولي با اشتیاق شغلي رابطه مثبت و معنثي-
دار وجود دارد .شمسایي و همکثاران ( )1349در پثژوهش خثود بثا عنثوان بررسثي ویژگثيهثای
شخصیتي مدیران با سبک رهبری آنان به این نتیجه دست یافتند که بین ویژگيهای شخصثیتي
برون  -درونگرایي و سثبک رهبثری ارتبثاط معنثيداری وجثود داشثت ولثي بثین ویژگثيهثای
شخصیتي روان آزردهگرایي ،انعطافپذیری ،توافقپذیری و وجداني بودن و سبک رهبثری ارتبثاط
معنيداری وجود نداشت .پولدر ،ون درلیندن و ون دی زید )2512(1در پژوهشي با عنوان سکوت
سازماني به عنوان مانعي برای افزایش اشتیاق شغلي به ایثن نتیجثه رسثید کثه سثکوت سثازماني
بهطور مستقی و منفي بر اشثتیاق شثغلي کارکنثان تثأثیر دارد .گازکثارا و شمشثک )2510( 2در
پژوهشي با عنوان رابطه بین رهبری تحولي و اشتیاق شغلي با نقش میثانجي اسثتقالل کثاری بثه
این نتیجه رسیدند که رهبری تحولي باع افزایش اشتیاق شغلي و مؤلفههای آن ميشود.
با توجه به مطال فوق ،هدف پژوهش حاضر ،بررسي ویژگيهای شخصیتي با موفقیت شثغلي
از طریق نقش میانجي اشتیاق شغلي کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي رابطه دارد.

1. Polder, van der Linden & van de Zedde
2. Gözükara & Şimşek
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شکل  :6مدل مفهومی

روش
ازآنجاکه پژوهش حاضر به بررسي رابطه ویژگيهای شخصیتي با موفقیت شثغلي از طریثق نقثش
میانجي اشتیاق شغلي کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي مثيپثردازد ،لثذا بثر مبنثای دسثتهبنثدی
تحقیقات برحس هدف ،تحقیق کاربردی ميباشد .همچنین با توجه به اینکه تحقیثق حاضثر بثه
توصیف شرایط موجود خواهد پرداخت ،پثس از نثوع تحقیقثات توصثیفي اسثت و ازآنجاکثه ایثن
پژوهش به رابطه ویژگيهای شخصیتي با موفقیت شغلي از طریق نقش میثانجي اشثتیاق شثغلي
کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي ميپثردازد ،پثژوهش همبسثتگي و از نثوع مثدل یثابي معثادیت
ساختاری ميباشد.
جامعه آماری موردنظر در این تحقیق را کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي تشکیل دادند که بثر
اساس آخرین آمار و اطالعات موجود تعداد کثل آنهثا معثادل  209نفثر هسثتند کثه بثهصثورت
نمونهگیری تصادفي ساده از طریق فرمول کوکران  209نفر انتخاب شدند.
در این پژوهش از سه پرسشنامه زیر استفاده شد.
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پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی رامستت و جان :)2770(6این پرسشنامه  15گویه دارد
و دارای  0مؤلفه ویژگيهای شخصیتي پنج بزرگ ،برونگرایي ( 1و  ،)2موافقت ( 3و  ،)9وجثدان
( 0و  ،)2ثبات عاطفي ( 2و  ،)2گرایش به تجربثههثای جدیثد ( 4و  )15مثيباشثد .نمثرهگثذاری
پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  2نقطهای ميباشد که برای گزینههای «کامالً مخالف »« ،خیلي
مخالف »« ،کمي مخالف »« ،بينظرم»« ،کمي موافق »« ،خیلثي مثوافق » و «کثامالً مثوافق » بثه
ترتی امتیازات  2 ،0 ،9 ،3 ،2 ،1و  2در نظر گرفته ميشود .پایایي پرسشنامه حاضر در پثژوهش
تکلو ،احمدی و ضیاء پور ( . /20 )1349بهدست آمده و روایي پرسشنامه نیز در این پژوهش مورد
تائید واقع شده است .پایایي پرسشنامه در پثژوهش حاضثر نیثز از طریثق آلفثای کرونبثاد 5 /20
بهدستآمده است.
پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی :)2770(2برای جمعآوری دادههای مربوط به
اشتیاق شغلي از پرسشنامه اشتیاق شغلي سثالوناوا و شثوفلي ( )2552اسثتفادهشثده اسثت .ایثن
پرسشنامه دارای  12سؤال و در سه بعد انرژی حرفهای (توانایي) (سؤالهثای ،)1 - 2وقثف خثود
(سؤالهای  )2 - 11و جذب (سؤالهای )12 - 12ميباشد .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیثف
لیکرت  0نقطهای ميباشد که برای گزینههای «کثامالً مخثالف »« ،مخثالف »« ،نسثبتاً مخثالف »،
«موافق »« ،کامالً موافق » به ترتی امتیازات  ،0 ،9 ،3 ،2 ،1در نظر گرفته ميشود .پایثایي ایثن
پرسشنامه در پژوهش محمدآبادی ( 5 /25 )1342بهدستآمده است .روایثي پرسشثنامه در ایثن
پژوهش نیز با نظرخواهي از تعداد جامعه آماری تائید شده اسثت .پایثایي پرسشثنامه در پثژوهش
حاضر نیز از طریق آلفای کرونباد  5 /22بهدستآمده است.
پرسشنامه موفقیلت شلغلی رادسلی

( :)6311پرسشثنامه رادسثید دارای  35سثؤال

ميباشد .پایایي این پرسشنامه در پژوهش غفاری( 5 /20 )1349بثهدسثتآمثده اسثت؛ و روایثي
پرسشنامه نیز در این پژوهش توسط اساتید مورد تائید واقعشثده اسثت .و مقایسثه انثدازهگیثری
پرسشنامه الف (موافق ) ،ب (نميدان ) و ج (مخثالف ) مثيباشثد .پایثایي پرسشثنامه در پثژوهش
حاضر نیز از طریق آلفای کرونباد  5 /29بهدستآمده است.
یافتهها
نتایج ویژگيهای جمعیت شناختي نمونه آماری نشان داد کثه  %30 /22افثراد موردبررسثي زن و
 %29 /22آنها مرد هستند .سثن اکثثر افثراد پاسث دهنثده ( )%34 /32بثین  35تثا  95سثال و
1. Rammstedt & John
2. Schaufeli & Salanova
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کمترین آنها ( )%99 /92بایی  05سال است .سابقه کار اکثر افراد پاس دهنده ( )%32 /22بثین
 15تا  10سال و کمترین آنها ( )%12 /25بایی  25سال اسثت .میثزان تحصثیالت اکثثر افثراد
پاس دهنده ( )%01 /12کارشناسي ارشد و کمترین آنها ( )%11 /92لیسانس است.
آزمون برازش الگوی مفهومی
هدف از ارزیابي برازش کل مدل این است که مشخص شود تثا چثه حثد کثل مثدل بثا دادههثای
تجربي مورداستفاده سازگاری و توافق دارد .مجموعه وسیعي از معیارها و شاخصهای برازنثدگي
وجود دارند که ميتوانند برای اندازهگیری برازش کل مثدل مورداسثتفاده قثرار گیرنثد .متأسثفانه
هیچکدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند؛ زیرا یک شاخص برازنثدگي خثاص
بسته به حج نمونه ،روش تخمین ،پیچیدگي مدل ،مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبي از
شرایط فوق بهطور متفاوت عمل ميکند .ازاینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکثن اسثت
شاخصهای مختلفي را برای برازش مدل مورداستفاده قرار دهنثد (کالنتثری ,1322 ،ص- 122 .
 .)124در این بخش ،الگوی مفهومي پثژوهش در قالث دیثاگرام مسثیر ترسثی و بثا اسثتفاده از
روش های مختلف برازش آن سنجیده ميشود .یک مدل کامثل معثادیت سثاختاری در حقیقثت
بیانگر آمیزهای از نمودار مسیر و تحلیل عاملي تأییدی ( )CFA2است.
1

شکل  :2ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش

1. Goodness of Fit
2. Confirmatory Factor Analysis
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شکل  :9اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش

نیکوئی برازش مدل
درنهایت جهت برازش مدل ساختاری فرضیه اصلي تحقیق نیز از تعدادی از شاخصهای نیکثوئي
برازش استفادهشده است .جدول زیر بیانگر مه ترین شاخصهای بثرازش مثيباشثد .جثدول زیثر
نشان ميدهند که الگوی مفهومي پژوهش جهت تبیین و بثرازش از وضثعیت مناسثبي برخثوردار
است.
جدول  :6شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
نتیجه

مقدار مطلوب

نام شاخص

شاخص برازش

2 /952

>3 /55

شاخص مجذورکای

Chi - square/ df

5 /45

<5 /45

شاخص نیکویي برازش

GFI

5 /529

>5 /52

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

5 /590

>5 /50

شاخص میانگین مجذور باقيماندهها

RMR

5 /49

<5 /45

شاخص نرم شده برازندگي

NFI

5 /40

<5 /45

شاخص برازندگي فزاینده

IFI

5 /40

<5 /45

شاخص برازش تطبیقي

CFI
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تفسیر شاخصهای برازش
 -1شاخص مجذور کای :کای اسکوئر را ميتوان به عنوان عموميتثرین و پرکثاربردترین شثاخص
برازش در مدلسازی معادیت ساختاری تلقي کرد .هر چه مقدار آن کوچکتر باشثد ،بثرازش
دادهها به مدل بهتر است .تا جایکه مقدار صفر برای آن نشان از برازش کامل است .یک معیار
رایج برای بررسي مناس بودن این شاخص این است که حاصل تقسی مقدار کای اسکوئر بر
درجثثه آزادی بایسثثتي کمتثثر از مقثثدار  3باشثثد؛ کثثه در مثثدل مثثا ایثثن مقثثدار برابثثر 2 /952
محاسبهشده است؛ بنابراین مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
 -2ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( :)RMSEAاین شاخص بثر مبنثای تحلیثل مثاتریس
باقیمانده قرار دارد .برخالف شاخصهای دیگر در مدل سازی که تنهثا دارای بثرآورد نقطثهای
هستند ،این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابلمحاسبه است .مقدار کمتثر از /52
 5برای این شاخص نشان از برازش مناس مدل دارد .مقدار این شاخص برای مثدل پثژوهش
برابر  5 /529محاسبهشده که نشان از برازش مناس مدل دارد.
 -3شاخص میانگین مجذور باقيماندههثا) :(PMRایثن شثاخص بثر اسثاس مثاتریس باقیمانثده
محاسبه ميشود و مقادیر کمتر از  5 /50آن نشاندهنده مناس بودن برازش مدل اسثت .در
مدل پژوهش این مقدار برابر  5 /590شده است که مناس ميباشد.
 -9شاخص نرم شثده برازنثدگي ( ،)NFIشثاخص نیکثویي بثرازش ( ،)GFIشثاخص برازنثدگي
فزاینده ( ،)IFIشاخص برازش تطبیقي ( :)CFIمقادیر بایتر از  5 /4هر یک از شثاخصهثای
برازش بای موئید مناس بودن برازش مدل است .با توجه به اینکه در مثدل پثژوهش تمثامي
مقادیر بهدست آمده برای این شثاخصهثا بثزرگتثر از  5 /4هسثتند درنتیجثه مثدل بثرازش
دادهشده به دادهها مناس هست.
برای آزمون معنيداری؛ ضرای مسیر بین متغیرها از خروجي نرمافزار استفاده خواهثد شثد.
ضرای مسیر و نتایج مربوط به معناداری آنها در جدول زیر دادهشده است.
جدول  :2نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسیر
ردیف

از متغیر

به متغیر

مسیر ()β

داری
()t - value

فرضیه

1

ویژگيهای
شخصیتي

موفقیت شغلي

5 /20

9 /25

تائید

اشتیاق شغلي

5 /35

9 /02

تائید

3

اشتیاق شغلي

موفقیت شغلي

5 /23

11 /22

تائید

2
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در ادامه با توجه به خروجي مدل مفهومي پژوهش به بیان و بررسي اهداف پثژوهش پرداختثه خواهثد
شد .برای بررسي نقش میانجيگری متغیر اشتیاق شغلي از خروجي معادیت ساختاری بهثره گرفتثهشثده
است .در جدول زیر اثر مستقی  ،غیرمستقی و اثر کثل بثین ویژگثيهثای شخصثیتي و موفقیثت شثغلي
محاسبهشده است.
جدول  .9اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل بی ویژگیهای شخصیتی و موفقیت شغلی
مسیر
اثر
اثر
اثر کل
غیرمستقیم
مستقیم
به متغیر
از متغیر
5 /934
5 /124
5 /20
موفقیت شغلي
ویژگيهای شخصیتي

همانطور که از جدول  3مشخص است ،اثر مستقی ویژگيهای شخصیتي و موفقیت شغلي برابثر بثا
 5 /20است .همچنین اثر غیرمستقی متغیر ویژگثيهثای شخصثیتي و موفقیثت شثغلي بثا تثأثیر متغیثر
میانجي اشتیاق شغلي برابر با  5 /124هست.
نحوه محاسبه اثر غیرمستقی متغیر ویژگيهای شخصیتي و موفقیت شغلي با توجه به نقثش میثانجي
اشتیاق شغلي بهصورت زیر است:
 JE 
 JS   0189
 PC 
)(0/ 30

) (0/ 63

/

برای بررسي نقش میانجيگری متغیر اشثتیاق شثغلي در رابطثه ویژگثيهثای شخصثیتي و موفقیثت
شغلي از یک آزمون پرکاربرد به نام آزمون سوبل 1استفاده ميشود که بثرای معنثاداری تثأثیر یثک متغیثر
میانجي در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار ميرود .در آزمثون سثوبل یثک مقثدار  Z - valueاز طریثق
فرمول زیر به دست ميآید که در صورت بیشتر شدن این مقثدار از  1 /42مثيتثوان در سثطح اطمینثان
 %40معنادار بودن تأثیر میانجي یک متغیر را تائید نمود.
(

)
 :aمقدار ضری مسیر میان متغیر مستقل و میانجي
 :bمقدار ضری مسیر میان متغیر میانجي و وابسته
 :Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجي
 :Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجي و وابسته
بنابراین

 3 /934

)

(√

0/ 300/ 63

0 63 0075   0 30 0029 
2

2

/

2

/

z value 

2

/

/

1. Sobel test
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همانطور که مشاهده ميشود مقدار  z - valueحاصل از آزمون سثوبل برابثر  3 /439شثد کثه بثه
دلیل بیشتر بودن از  1 /42ميتوان اظهار داشت که در سطح اطمینان  %40تاثیر متغیثر میثانجي اشثتیاق
شغلي در اثرگذاری ویژگيهای شخصیتي بر موفقیت شغلي معنادار است.
عالوه بر آزمون سوبل ،برای تعیین شثدت اثثر غیرمسثتقی از طریثق متغیثر میثانجي از آمثارهای بثه
نام VAF1استفاده ميشود که مقداری بین  5و  1را اختیار ميکند و هرچه ایثن مقثدار بثه  1نزدیثکتثر
باشد نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجي دارد .درواقع این مقدار نسبت اثر غیرمسثتقی براثثر کثل را
ميسنجد.
مقدار  VAFاز طریق فرمول زیر محاسبه ميشود:
a  b 
VAF 
a  b   c
 :aمقدار ضری مسیر میان متغیر مستقل و میانجي
 :bمقدار ضری مسیر میان متغیر میانجي و وابسته
 :cمقدار ضری مسیر میان متغیر مستقل و وابسته
0/ 300/ 63   0 431
VAF 
0/ 300/ 63   0/25 /
این بدان معني است که  93 /1درصد اثر کل ویژگيهثای شخصثیتي بثر موفقیثت شثغلي از طریثق
غیرمستقی توسط متغیر میانجي اشتیاق شغلي تبیین ميشثود .همچنثین بثا توجثه بثه اینکثه در مثدل
باوجود متغیر میانجي اشتیاق شغلي ،مسیر مستقی ویژگيهثای شخصثیتي بثر موفقیثت شثغلي معنثادار
است ،نتیجه ميشود کثه اشثتیاق شثغلي در رابطثه ویژگثيهثای شخصثیتي بثر موفقیثت شثغلي نقثش
میانجيگری جزئي دارد.
مطابق با جدول ()2؛ آماره معنيداری بثین ویژگثيهثای شخصثیتي و اشثتیاق شثغلي برابثر ()9 /02
هست که بزرگتر از مقدار ( )1 /42است و نشاندهنده این است که ارتباط میان ویژگثيهثای شخصثیتي
و اشتیاق شغلي در سطح اطمینان ( )%40معنيدار است .همچنین ضثری مسثیر مثابین ایثن دو متغیثر
برابر ( )5 /35است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر ویژگيهای شخصیتي بر اشتیاق شثغلي را نشثان مثي-
دهد .بهعبارتيدیگر یک واحد تغییر در ویژگيهای شخصیتي ،موجث افثزایش  5 /3واحثدی در اشثتیاق
شغلي خواهد شد .این بدان معناست که ویژگيهای شخصیتي با اشتیاق شغلي رابطه مستقی دارد.
مطابق با جدول ()2؛ آماره معنيداری بین ویژگيهای شخصیتي و موفقیت شغلي برابر ( )9 /25مثي-
باشد که بزرگتر از مقدار ( )1 /42است و نشاندهنده این است که ارتباط میان ویژگثيهثای شخصثیتي و
موفقیت شغلي در سطح اطمینان ( )%40معنيدار است .همچنین ضری مسیر مابین این دو متغیثر برابثر
( )5 /20است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر ویژگيهای شخصیتي بر موفقیت شغلي را نشثان مثيدهثد.

1. Variance Accounted For
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بهعبارتيدیگر یک واحد تغییر در ویژگثيهثای شخصثیتي ،موجث افثزایش  5 /20واحثدی در موفقیثت
شغلي خواهد شد .این بدان معناست که ویژگيهای شخصیتي با موفقیت شغلي رابطه مستقی دارد.
مطابق با جدول ()2؛ آماره معنيداری بین اشتیاق شغلي و موفقیت شثغلي برابثر ( )11 /22مثيباشثد
که بزرگتر از مقدار ( )1 /42است و نشاندهنده این است کثه ارتبثاط میثان اشثتیاق شثغلي و موفقیثت
شغلي در سطح اطمینان ( )%40معنيدار است .همچنین ضری مسیر مابین این دو متغیثر برابثر ()5 /23
است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر اشتیاق شغلي بر موفقیت شغلي را نشان ميدهد .بهعبارتيدیگثر یثک
واحد تغییر در اشتیاق شغلي ،موج افزایش  5 /23واحدی در موفقیثت شثغلي خواهثد شثد .ایثن بثدان
معناست که اشتیاق شغلي با موفقیت شغلي رابطه مستقی دارد.
در ادامه به مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شثغلي کارکنثان دانشثگاه محقثق
اردبیلي برحس ویژگيهای جمعیت شناختي آنها به تفکیک ميپردازی .
برای مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان دانشگاه محقثق اردبیلثي
برحس جنسیت آنها ،از آزمون  tگروههای مستقل استفادهشده است .نتایج مربثوط بثه ایثن آزمثون در
جدول  9دادهشده است.
جدول  :1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،اشتیاق شغلی و موفقیت شغلی
برحسب جنسیت آنها
شاخص

جنسیت

تعداد

ویژگيهای
شخصیتي
اشتیاق
شغلي
موفقیت
شغلي

میانگی

انحراف
معیار

مرد

110

9

1 /529

زن

134

9 /32

1 /120

مرد

110

3 /54

5 /923

زن

134

3 /95

5 /221

مرد

110

1 /42

5 /292

زن

134

1 /40

5 /229

درجه

سطح

نتیجه

آزادی

معناداری

آزمون

- 2 /229

202

5 /523

یکسان
نیست

- 9 /202

202

5 /551

یکسان
نیست

- 5 /202

202

5 /342

یکسان
است

مقدار آماره

با توجه به جدول  ،9سطح معناداری آزمون برای شاخص موفقیت شثغلي بثزرگتثر از 5 /50
ميباشد؛ یعني بین موفقیت شغلي کارکنان برحس جنسیت آنها ،تفثاوت معنثاداری در سثطح
 5 /40وجود ندارد .بهعبارتيدیگر سطح موفقیت شغلي کارکنان مرد و زن یکسان است.
سطح معناداری آزمون برای شاخصهای ویژگيهای شخصیتي و اشتیاق شغلي کوچثکتثر از
 5 /50ميباشد؛ یعني بین ویژگيهای شخصثیتي و اشثتیاق شثغلي کارکنثان برحسث جنسثیت
آنها ،تفاوت معناداری در سطح  5 /40وجود دارد .با توجه به مقادیر میانگین ،سطح ویژگيهثای
شخصیتي و اشتیاق شغلي کارکنان زن بایتر از کارکنان مرد است.
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برای مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان دانشثگاه محقثق
اردبیلي برحس سن آنها ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفادهشده است .نتایج مربوط به
این آزمون در جدول  9دادهشده است.
جدول  :1نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،اشتیاق شغلی و
موفقیت شغلی برحسب س
مجموع

درجه

میانگی

مربعات

آزادی

مربعات

3

3 /491
1 /143

شاخص

منبع

ویژگي-
های
شخصی
تي

بین گروهي

11 /229

درونگروهي

242 /399

205

جمع کل

315 /124

203

بین گروهي

4 /352

3

3 /151

درونگروهي

23 /222

205

5 /330

جمع کل

43 /129

203

بین گروهي

1 /221

3

5 /952

درونگروهي

12 /220

205

5 /522

جمع کل

12 /152

203

اشتیاق
شغلي

موفقیت
شغلي

مقدار آماره
F

3 /353

4 /292

2 /522

سطح
معناداری

5 /521

5 /551

5 /551

با توجه به جدول  ،9سطح معناداری آزمون برای تمامي شاخصها کوچکتثر از  5 /50مثي-
باشد؛ و این بدان معنا است که؛ در سطح  40درصد تفاوت معناداری بین ویژگيهای شخصثیتي،
اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان برحس سن آنها وجود دارد.
با توجه به معنادار بودن آزمون آنالیز واریانس ،در ادامثه بثرای تشثکیل گثروههثای همگثن از
آزمون تعقیبي دانکن 1استفادهشده است .نتایج مربوط به این آزمون در جثداول زیثر آورده شثده
است.

 .1آزمون دانکن در ادامهی آزمون آنالیز واریانس برای تشکیل گروههای همگن استفاده ميشود.
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جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی دانک برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی برحسب س
گروههای سنی

گروههای همگ تشکیلشده در سطح 7 /75
گروه اول

 91تا  05سال

9 /95

بایی  05سال

9 /30

گروه دوم

 35تا  95سال

9 /52

زیر  35سال

3 /25

p - value

5 /122

5 /142

بر اساس نتایج آزمون دانکن در جدول  2 ،0گروه بهصورت زیر تشکیلشده است:
گروه اول :شامل کارکناني است که در گثروههثای سثني  91تثا  05سثال و بثایی  05سثال
هستند که با توجه به مقدار میانگینها( 9 /95و  )9 /30مشخص ميشود که ازنظثر ویژگثيهثای
شخصیتي در رتبه اول قرار دارند.
گروه دوم :شامل کارکناني است که در گروههای سني  35تا  95سال و زیر  35سال هسثتند
که با توجه به مقدار میانگینها( 9 /52و  )3 /25مشخص ميشود که ازنظر ویژگيهای شخصیتي
در رتبه دوم قرار دارند.
جدول  :1نتایج آزمون تعقیبی دانک برای مقایسه اشتیاق شغلی برحسب س
گروههای سنی

گروههای همگ تشکیلشده در سطح 7 /75
گروه اول

 91تا  05سال

3 /92

بایی  05سال

3 /22

 35تا  95سال

3 /23

زیر  35سال
p - value

گروه دوم

2 /22
5 /504

1

بر اساس نتایج آزمون دانکن در جدول  2 ،2گروه بهصورت زیر تشکیلشده است:
گروه اول :شامل کارکناني است که در گروههای سني  91تا  05سال ،بایی  05سال و  35تا
 95سال هستند که با توجه به مقدار میانگینها ( 3 /22 ،3 /92و  )3 /23مشخص مثيشثود کثه
ازنظر اشتیاق شغلي در رتبه اول قرار دارند.
گروه دوم :شامل کارکناني است که در گروه سني زیر  35سال هستند که با توجه بثه مقثدار
میانگین( )2 /22مشخص ميشود که ازنظر اشتیاق شغلي در رتبه دوم قرار دارند.
23

اسماعیل سلیماني ،رقیه نوریپورلیاولي ،حسن احمدی و مینا معیني
جدول  :0نتایج آزمون تعقیبی دانک برای مقایسه موفقیت شغلی برحسب س
گروههای همگ تشکیلشده در سطح 7 /75

گروههای سنی

گروه اول

بایی  05سال

2

 91تا  05سال

1 /42

 35تا  95سال

1 /49

گروه دوم

1 /22

زیر  35سال
5 /241

p - value

1

بر اساس نتایج آزمون دانکن در جدول  2 ،2گروه بهصورت زیر تشکیلشده است:
گروه اول :شامل کارکناني است که در گروههای سني بایی  05سال 91 ،تا  05سال و  35تا
 95سال هستند که با توجه به مقدار میانگینها( 1 /42 ،2و  )1 /49مشخص ميشود کثه ازنظثر
موفقیت شغلي در رتبه اول قرار دارند.
گروه دوم :شامل کارکناني است که در گروه سني زیر  35سال هستند که با توجه بثه مقثدار
میانگین( )1 /22مشخص ميشود که ازنظر موفقیت شغلي در رتبه دوم قرار دارند.
برای مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان دانشثگاه محقثق
اردبیلي برحس سابقه کار آنها ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اسثتفادهشثده اسثت .نتثایج
مربوط به این آزمون در جدول  2دادهشده است.
جدول  :1نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،اشتیاق شغلی و
موفقیت شغلی برحسب سابقه کار
شاخص
ویژگيهای
شخصیتي
اشتیاق
شغلي
موفقیت
شغلي

29

مجموع

درجه

میانگی

مربعات

آزادی

مربعات

بین گروهي

2 /242

3

2 /544

درونگروهي

353 /221

205

1 /210

جمع کل

315 /124

203

بین گروهي

2

3

2 /333

درونگروهي

22 /129

205

5 /399

جمع کل

43 /129

203

بین گروهي

1 /232

3

5 /913

درونگروهي

12 /222

205

5 /522

جمع کل

12 /152

203

منبع

مقدار آماره
F
1 /222

2 /223

2 /112

سطح
معناداری
5 /122

5 /551

5 /551
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با توجه به جدول  ،2سطح معناداری آزمون برای شاخص ویژگيهای شخصثیتي بثزرگتثر از
 5 /50ميباشد؛ و این بدان معنا است که؛ در سطح  40درصد تفاوت معناداری بین ویژگثيهثای
شخصیتي کارکنان برحسث سثابقه کثار آنهثا وجثود نثدارد؛ و سثطح معنثاداری آزمثون بثرای
شاخصهای اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کوچکتر از  5 /50هست؛ و این بدان معنا است کثه؛
در سطح  40درصد تفاوت معناداری بین اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان برحس سثابقه
کار آنها وجود دارد.
با توجه به معنادار بودن آزمون آنالیز واریانس ،در ادامثه بثرای تشثکیل گثروههثای همگثن از آزمثون
تعقیبي دانکن استفادهشده است .نتایج مربوط به این آزمون در جداول زیر آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی دانک برای مقایسه اشتیاق شغلی برحسب سابقه کار
سابقه کار

گروههای همگ تشکیلشده در سطح 7 /75
گروه اول

 11تا  10سال

3 /32

 2تا  15سال

3 /31

بایی  10سال

3 /20

 1تا  0سال
p - value

گروه دوم

2 /41
5 /351

1

بر اساس نتایج آزمون دانکن در جدول  2 ،4گروه بهصورت زیر تشکیلشده است:
گروه اول :شامل کارکناني است که سابقه کار آنها  11تا  10سال 2 ،تا  15سال و بثایی 10
سال است که با توجه به مقدار میانگینها( 3 /31 ،3 /32و  )3 /20مشخص مثيشثود کثه ازنظثر
اشتیاق شغلي در رتبه اول قرار دارند.
گروه دوم :شامل کارکناني است که سابقه کار آنها  1تا  0سال است که بثا توجثه بثه مقثدار
میانگین( )2 /41مشخص ميشود که ازنظر اشتیاق شغلي در رتبه دوم قرار دارند.
جدول  :67نتایج آزمون تعقیبی دانک برای مقایسه موفقیت شغلی برحسب سابقه کار
سابقه کار

گروههای همگ تشکیلشده در سطح 7 /75
گروه اول

باالی  65سال

2 /76

 1تا  67سال

6 /31

 66تا  65سال

6 /32

 6تا  5سال
p - value

گروه دوم

6 /17
7 /676

6
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بر اساس نتایج آزمون دانکن در جدول  2 ،15گروه بهصورت زیر تشکیلشده است:
گروه اول :شامل کارکناني است که سابقه کار آنها بایی  10سال 2 ،تا  15سال و  11تثا 10
سال است که با توجه به مقدار میانگینها ( 1 /42 ،2 /51و  )1 /42مشخص ميشثود کثه ازنظثر
موفقیت شغلي در رتبه اول قرار دارند.
گروه دوم :شامل کارکناني است که سابقه کار آنها  1تا  0سال است که بثا توجثه بثه مقثدار
میانگین( )1 /25مشخص ميشود که ازنظر موفقیت شغلي در رتبه دوم قرار دارند.
برای مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان دانشثگاه محقثق
اردبیلي برحس میزان تحصیالت آنها ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اسثتفادهشثده اسثت.
نتایج مربوط به این آزمون در جدول  ،11دادهشده است.
جدول  :66نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،اشتیاق شغلی و
موفقیت شغلی برحسب میزان تحصیالت
مجموع

درجه

میانگی

مربعات

آزادی

مربعات

2

1 /320
1 /220

شاخص

منبع

ویژگي-
های
شخصی
تي

بین گروهي

2 /235

درونگروهي

352 /934

201

جمع کل

315 /124

203

بین گروهي

1 /329

2

5 /242

درونگروهي

41 /295

201

5 /320

جمع کل

43 /129

203

بین گروهي

5 /534

2

5 /514

درونگروهي

12 /522

201

5 /522

جمع کل

12 /152

203

اشتیاق
شغلي

موفقیت
شغلي

مقدار آماره
F

1 /119

1 /249

5 /225

سطح
معناداری

5 /335

5 /103

5 /223

با توجه به جدول  ،11سطح معناداری آزمون برای تمامي شاخص شاخصها بثزرگتثر از /50
 5ميباشد؛ و این بدان معنا است که؛ در سثطح  40درصثد تفثاوت معنثاداری بثین ویژگثيهثای
شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان برحس میزان تحصیالت آنها وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ویژگي های شخصیتي و موفقیثت شثغلي بثا نقثش میثانجي
اشتیاق شغلي کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي بود .نتثایج حثاکي از آن بثود کثه اثثر مسثتقی
ویژگي های شخصیتي و موفقیت شغلي برابر با  5 /20است .همچنثین اثثر غیرمسثتقی متغیثر
ویژگي های شخصیتي و موفقیت شغلي با تأثیر متغیر میانجي اشتیاق شثغلي برابثر بثا 5 /124
مي باشد .ه چنین نتایج نشان داد که  93 /1درصد اثر کل ویژگي های شخصیتي بثر موفقیثت
شغلي از طریق غیرمستقی توسط متغیر میانجي اشتیاق شغلي تبیین شد .همچنین با توجه به
اینکه در مدل باوجود متغیر میانجي اشتیاق شغلي ،مسیر مستقی ویژگثيهثای شخصثیتي بثر
موفقیت شغلي معنادار است ،نتیجه مي شود که اشتیاق شغلي در رابطه ویژگيهای شخصثیتي
بر موفقیت شغلي نقش میانجيگری جزئي دارد .نتایج یافتههای پژوهش حاضثر بثا یافتثههثای
ناوی و همکاران ( ،)1340رضوانیان و سثمیعي ( ،)1340دربنثدی ( )1349همخثواني دارد .در
تبیین مي توان گفت که یکي از عواملي که بر اشتیاق شغلي و موفقیت شثغلي کارکنثان تثأثیر
مي گذارد ،ویژگيهای شخصیتي مي باشد .شخصیت عبارت است از ویژگي های ،خلق وخو ،تفکر
و حتي ویژگي های جسماني فرد که کمابیش ثابت و پایدار بوده و سازگاری منحصثربهفثرد وی
با محیط را مشخص ميکند؛ بنابراین مي توان نتیجه گرفت که ویژگي هثای شخصثیتي موجث
بهبود موفقیت شغلي و اشتیاق کارکنان به کار ميشود.
نتایج نشان داد که آماره معنيداری بین ویژگي های شخصیتي و اشتیاق شغلي برابثر (/02
 )9ميباشد که بزرگ تر از مقدار ( )1 /42اسثت و نشثان دهنثده ایثن اسثت کثه ارتبثاط میثان
ویژگي های شخصیتي و اشتیاق شثغلي در سثطح اطمینثان ( )%40معنثيدار اسثت .همچنثین
ضثری مسثیر مثثابین ایثن دو متغیثر برابثثر ( ) 5 /35اسثت و میثزان اثرگثثذاری مثبثت متغیثثر
ویژگي های شخصیتي بر اشتیاق شغلي را نشان ميدهد .بهعبثارتيدیگثر یثک واحثد تغییثر در
ویژگي های شخصیتي ،موج افزایش  5 /3واحدی در اشتیاق شغلي شد .ایثن بثدان معناسثت
که ویژگي های شخصیتي با اشتیاق شغلي رابطه مستقی دارد .یافتثههثای پثژوهش حاضثر بثا
یافتههای رضوانیان و سمیعي ( ،)1340گازکارا و شمشثک ( )2510همخثواني دارد .در تبیثین
مي توان گفت اشتیاق شغلي کارکنان منافع بسیاری را به صورت مسثتقی و غیرمسثتقی بثرای
سازمان و افراد در پي دارد .این منافع در سطو مختلفي از سازمان نمودار ميشوند .بعضثي از
منافع فقط در محیط داخلثي سثازمان هویثدا مثيگردنثد درحثالي کثه بعضثي از منثافع تثأثیر
مستقیمي بر ذینفعان خارجي سثازمان دارنثد .مزایثای داخلثي اشثتیاق شثغلي شثامل بهبثود
مدیریت ،کاهش غیبت کارکنان ،بهبود روحیهی کارکنان ،افثزایش ایمنثي ،قابلیثت اسثتفادهی
بیش تر از داوطلبان داخلي با استفاده از برنامههای جانشین سازی ،کاهش جابجایي کارکنثان و
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افزایش انگیزهی آنها هست .مزایای خارجي اشتیاق شغلي کارکنان شثامل افثزایش حاشثیهی
سود و درآمد ،افزایش سطح وفاداری مشتریان و افثزایش جثذب کارکنثان بااسثتعداد خثارج از
سازمان ميباشد .این اثرات مثبت نه تنها به نفع سازمان بلکه به نفع تکتک کارکنان ميباشثد.
این مزایا ممکن است شامل افثزایش بهثرهوری کارکنثان ،بثای رفثتن نثرد دسثتمزد ،افثزایش
عزت نفس و بهبود سالمتي کارکنان باشد؛ بنابراین مي توان گفثت کثه ویژگثيهثای شخصثیتي
کارکنان موج بهبود اشتیاق شغلي آنها ميشود.
نتایج نشان داد که آماره معنيداری بین ویژگي های شخصیتي و موفقیت شغلي برابثر (/25
 )9هست که بزرگتر از مقدار ( )1 /42است و نشان دهنده این است که ارتباط میان ویژگيهای
شخصیتي و موفقیت شغلي در سطح اطمینان ( )%40معنيدار است .همچنثین ضثری مسثیر
مابین این دو متغیر برابر ( ) 5 /20است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر ویژگيهثای شخصثیتي
بر موفقیت شغلي را نشان داد .به عبارتي دیگر یک واحد تغییر در ویژگي های شخصیتي ،موج
افزایش  5 /20واحدی در موفقیت شغلي شد .این بدان معناست که ویژگيهثای شخصثیتي بثا
موفقیت شغلي رابطه مستقی دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای رضثوانیان و سثمیعي
( ،)1340شمسایي و همکاران ( )1349همخثواني دارد .بثهطثورکلي افثراد موفثق در شثغل و
مدیریت توجه و آمادگي برای تجربههای جدید را در حد وسیعي دارند .بر اساس این دیثدگاه
هرگاه شرایط برای انتخاب شغل بر اساس مشخصات شخصیتي فراه شود کارکنان به موفقیت
شغلي دست ميیابند در غیر آن صورت ممکن است عملکرد شغلي آنان رضایتبخثش نباشثد.
چنانچه افراد بر اساس گرایشهای شخصیتي خود شغلي را انتخثاب کننثد احتمثال موفقیثت
شغلي آنان فزوني ميیابد؛ بنابراین مي توان گفت ویژگثي هثای شخصثیتي کارکنثان مثيتوانثد
موج موفقیت شغلي آنها شود.
نتایج پژوهش نشان داد که آماره معنيداری بین اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي برابر (/22
 )11هست که بزرگ تر از مقدار ( )1 /42است و نشان دهنده این است که ارتباط میان اشثتیاق
شغلي و موفقیت شغلي در سطح اطمینان ( )%40معنيدار است .همچنین ضری مسیر مثابین
این دو متغیر برابر ( ) 5 /23است و میزان اثرگذاری مثبت متغیثر اشثتیاق شثغلي بثر موفقیثت
شغلي را نشان داد .به عبارتي دیگر یک واحد تغییر در اشثتیاق شثغلي ،موجث افثزایش 5 /23
واحدی در موفقیت شغلي شد .این بدان معناست که اشتیاق شغلي بثا موفقیثت شثغلي رابطثه
مستقی دارد .یافته های پژوهش حاضر با یافتثههثای رضثوانیان و سثمیعي ( ،)1340دربنثدی
( )1349همخواني دارد .در تبیین مي توان گفت شخصیت هر فرد الگوهثای معینثي از رفتثار و
شیوه های تفکر وی است که نحوه سازگاری شخص با محیط را تعیین مثي کنثد و هرچقثدر در
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سازمان آموزش و پرورش کارکنان از اشتیاق بیشتری برخوردار باشند به همان حد در مشثاغل
خود موفق خواهند بود.
نتایج پژوهش نشان داد که سطح معناداری آزمون برای شاخص موفقیت شغلي بزرگتثر از
 5 /50ميباشد؛ یعني بین موفقیت شغلي کارکنان برحس جنسیت آنها ،تفاوت معناداری در
سطح  5 /40وجود ندارد .بهعبارتي دیگر سطح موفقیت شغلي کارکنان مرد و زن یکسان اسثت.
همچنین سطح معناداری آزمون برای شاخص هثای ویژگثيهثای شخصثیتي و اشثتیاق شثغلي
کوچک تر از  5 /50هست؛ یعني بین ویژگي های شخصیتي و اشتیاق شغلي کارکنثان برحسث
جنسیت آنها ،تفاوت معناداری در سطح  5 /40وجود دارد .با توجه به مقادیر میانگین ،سثطح
ویژگيهای شخصیتي و اشتیاق شغلي کارکنان زن بایتر از کارکنان مرد است.
نتایج مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي برحس سن نشان داد
سطح معناداری آزمون برای تمامي شاخصها کوچکتر از  5 /50هست؛ و این بدان معنا اسثت
که؛ در سطح  40درصد تفاوت معناداری بین ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شثغلي و موفقیثت
شغلي کارکنان برحس سن آنها وجود دارد.
نتایج برای مقایسه ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي برحسث سثابقه
کار نشان داد که سطح معناداری آزمون برای شاخص ویژگيهای شخصیتي بزرگ تثر از 5 /50
ميباشد؛ و این بدان معنا است که؛ در سثطح  40درصثد تفثاوت معنثاداری بثین ویژگثيهثای
شخصیتي کارکنان برحس سابقه کثار آن هثا وجثود نثدارد؛ و سثطح معنثاداری آزمثون بثرای
شاخصها ی اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کوچک تر از  5 /50مي باشد و این بدان معنا اسثت
که؛ در سطح  40درصد تفاوت معناداری بین اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي کارکنان برحس
سابقه کار آنها وجود دارد.
باتوجه به اینکه تفاوت معناداری بین ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شغلي
کارکنان برحس میزان تحصیالت آن ها وجود ندارد؛ لذا مي توان نتیجه گرفت که در دانشثگاه
محقق اردبیلي باید به تأثیر متغیرهای جمعیت شناختي بر این متغیرها توجه بیشتری شود.
باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد مي شود که :کارکنان موقع اسثتخدام در دانشثگاه محقثق
اردبیلي از لحاظ ویژگي های شخصیتي مورد آزمون قرار گیرند .محثیط کثاری کارکنثان جهثت
افزایش اشتیاق شغلي آن ها از لحاظ امکانات رفاهي بهبود یابد .ناسازگاری و هیجانات منفي در
بین کارکنان در دانشگاه کنترل شود .شوق در کار ،پشتکار در کار و غرق شدن در کار بهعنوان
فرهنگ سازماني در دانشگاه نهادینه شثود .منثابع شثغلي و شخصثي در محثیط کثار را جهثت
موفقیت کارکنان فراه نمایی  .استقالل و فرصتهای یادگیری برای رشد آن هثا فثراه شثود.
وضعیت مثبت و رضایت ذهني در ارتباط باکار برای کارکنان موردسنجش قرار گیرد .بثا ایجثاد
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محیطي شاداب اشتیاق شغلي کارکنان را جهت بهبثود کیفیثت ارائثه خثدمات فثراه نمثایی .
تفاوت ویژگيهای شخصیتي ،اشتیاق شغلي و موفقیت شثغلي کارکنثان در اداره بیشثتر مثورد
توجه قرار گیرد.
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