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چکیده
مقدمــه :اشــتیاق شــغلی حالتــی پایــدار و مثبــت ذهنــی اســت کــه مرتبط بــا کار اســت و نقطــه مقابله فرســودگی
شــغلی اســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن ســهم جهــت گیــری هــدف ،حمایــت ســازمانی ادراک شــده و
پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی انجــام شــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه پژوهــش شــامل معلمــان زن در شهرســتان
شــهرکرد بــود کــه در ســال تحصیلــی  1393-94در دوره متوســطه مشــغول بــه تدریــس بودنــد .حجــم نمونــه بــا
توجــه بــه جــدول مــورگان  230نفــر بــرآورد گردیــد کــه از طریــق نمونــه گیــری خوشـهای انتخــاب شــدند .جهت
گــردآوری دادههــا از پرسشــنامههای جهــت گیــری هــدف ونــدول ،حمایــت ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و
همــکاران ،پنــج عامــل شــخصیت مــک کــری و کاســتا و اشــتیاق شــغلی شــوفلی و بکــر اســتفاده شــد.
یافتههــا :جهــت تحلیــل دادههــا از رگرســیون بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد .رگرســیون انجــام شــده در
پنــج گام نشــان داد کــه دو مؤلفــه جهــت گیــری هــدف (جهــت گیــری هــدف بــرای تأییــد عملکــرد و جهــت
گیــری هــدف بــرای رســیدن بــه هــدف) ،دو مؤلفــه شــخصیت (بــاز بــودن بــه تجربــه و روان رنجــوری) و حمایــت
ســازمانی ادراک شــده ســهم معنــاداری در پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی دارنــد.
نتیجــه گیــری :پژوهــش حاضــر نشــان داد مؤلفههــای متفــاوت شــخصیتی ،جهــت گیــری هــدف و نیــز
حمایــت ســازمانی ادراک شــده میتواننــد اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی کننــد .ایــن یافتههــا مــورد بحــث
قــرار گرفتنــد.

مقدمه
اشــتیاق شــغلی ( )work engagementکــه از آن بــا عنــوان یــک
رفتــار مثبــت ســازمانی یــاد میشــود حالتــی روانشــناختی و نقطــه
مقابــل فرســودگی شــغلی اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،اشــتیاق شــغلی
حالتــی نافــذ ،پایــدار و مثبــت ذهنــی مرتبــط بــا کار اســت که شــامل
مؤلفههــای شــوق ( ،)vigorاز خــود گذشــتگی ( )dedicationو
جــذب ( )absorptionمیباشــد [ .]1شــوق داشــتن بــه کار بــه
ســطح بــاالی انــرژی و تــاب آوری ذهنــی در حیــن کار اشــاره دارد
بــه عبارتــی دیگــر تمایــل بــه تــاش بیشــتر در حرفــه خــود و تــاب
آوری بــه رغــم وجــود مشــکالت .بنابرایــن ،کارمنــدی کــه شــوق
زیــادی نســبت بــه کار دارد در ســطح باالیــی نســبت بــه شــغلش
دارای انگیــزه اســت و بــه احتمــال بیشــتری هنــگام مواجــه بــا
ســختیها کار مقاومــت نشــان میدهــد [ ]2از خــود گذشــتگی
بــه عنــوان احســاس مهــم بــودن ،تمایــل ،الهــام ،اشــتیاق ،غــرور و
چالــش در شــغل تعریــف شــده اســت .]1[ .از خــود گذشــتگی را
میتــوان بــه عنــوان درجــه ارتبــاط روانشــناختی فــرد بــا شــغل
نیــز تعریــف کــرد [ .]3جــذب در برگیرنــده رضایــت و عمیقـاً جــذب
شــدن در شــغل بــه رغــم گذشــت زمــان میباشــد .گونزالــس -رومــا

و همــکاران [ ]4تجربــه جــذب در کار را شــبیه تجربــه شــور داشــتن/
جــاری بــودن توصیــف کردهانــد .شــور داشــتن /جــاری بــودن بــه
عنــوان حالــت ذهنــی تعریــف شــده اســت کــه طــی آن فــرد قوی ـاً
در شــغلش درگیــر میشــود .و هــر چیــز دیگــری جــز انجــام کار
بــرای او مهــم بــه نظــر نمیرســد [ .]5پژوهشهــای انجــام شــده
در زمینــه پیامدهــای اشــیتاق شــغلی عمدتــاً نشــان دادهانــد کــه
اشــتیاق شــغلی پیامدهــای مثبتــی از قبیــل رضایــت شــغلی بیشــتر،
غیبــت از کار کمتــر ،تغییــر شــغل کمتــر و ســطح باالتــر از تعهــد
و کارآمــدی ســازمانی بــه همــراه دارد [ .]6 ,2همچنیــن ،در ایــران
پژوهــش نــوری و همــکاران [ ]4نشــان داد کــه بیــن اشــتیاق شــغلی
بــا تعهــد ســازمانی رابطــه مثبــت وجــود دارد.
بــا توجــه بــه پیامدهــای مثبــت اشــتیاق شــغلی شناســایی عوامــل
تأثیــر گــذار بــر آن از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت .در
پژوهشهــای پیشــین ســهم متغیرهایــی از قبیــل معنویــت در محیط
کار [ ،]8 ,7تعــارض کار -خانــواده [ ،]10 ,9یادگیــری ســازمانی و
خودکارآمــدی [ ]12 ,11بــا اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و کمتــر بــه ســهم متغیرهایــی از قبیــل جهــت گیــری هــدف،
حمایــت ســازمانی ادراک شــده و پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در
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صــورت گرفتــه بیــن کارکنــان و ســازمان ریشــه دارد .نظریــه حمایت
ســازمانی تاکیــد میکنــد کــه کارکنــان بــه شــیوهای کــه ســازمان
بــرای ارزشهایــی آنــان اعتبــار قائــل میشــود توجــه دارنــد کــه از
آن بــه عنــوان حمایــت ســازمانی ادارک شــده تعبیــر میشــود و بــر
تــاش و اشــتیاق کارکنــان تأثیــر زیــادی دارد [ .]18پژوهشهــا
رابطــه بیــن حمایــت ســازمانی ادراک شــده را بــا پیامدهــای شــغلی
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان دادهانــد کارکنانــی کــه
میــزان حمایــت ســازمان را در ســطح باالیــی ادراک کردهانــد از
بهزیســتی روانــی باالتــر [ ،]19تعهــد بیشــتر [ ]16برخــوردار
بودهانــد .همچنیــن ،نتیجــه پژوهــش سیســنز و اســتینگلمبر []20
نشــان داده اســت کــه بیــن تعهــد ســازمانی ادراک شــده و اشــتیاق
شــغلی رابطــه مثبــت وجــود دارد و اینکــه اشــتیاق شــغلی بــر
افزایــش رضایــت و عملکــرد شــغلی تأثیــر مثبــت دارد.
متغیــر دیگــری کــه در پژوهــش حاضــر رابطــه آن بــا اشــتیاق
شــغلی مــورد بررســی قــرار میگیــرد ویژگیهــای شــخصیتی
میباشــد .آغــاز بحــث بیــن محیــط در برابــر طبیعیــت موجــب
ظهــور آزمونهــای شــخصیت در محیــط شــغلی گردیــد و امــروزه
شــرکتها در آگهیهــای شــغلی خــود ،نــه تنهــا بــر مهــارت و
تجربــه تاکیــد دارنــد بلکــه بــر ویژگیهــای شــخصیتی نیــز تاکیــد
دارنــد [ .]21یکــی از مهمتریــن عوامــل تأثیــر گــذار در بــه کارگیــری
عوامــل شــخصیتی در گزینــش کارکنــان ،ظهــور مــدل پنــج عاملــی
بــوده اســت .مــدل پنــج عاملــی ،هــزاران طبقــه بنــدی از انــدازه
گیریهــای شــخصیت را در  5بعــد کلــی قــرار داده اســت :بــرون
گرایــی ،ســازگاری ،مســئولیت پذیــری ،روان رنجــور و گشــودگی
[ .]22بــا توجــه بــه اینکــه ویژگیهــای شــخصیتی بــر تمامــی
جنبههــای روانــی -رفتــاری شــخصی تأثیــر گــذار اســت لــذا ،در
پژوهــش حاضــر ویژگیهــای شــخصیتی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .بــرای مثــال ،ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری بــر اشــتغال
تأثیــر بســیار زیــادی دارد .ممکــن اســت یــک فــرد روانرنجــور بــه
دلیــل ترسهــا و اضطرابهایــی کــه تجربــه میکنــد احســاس
رضایــت شــغلی پایینــی را گــزارش دهــد.
پژوهشهــا نقــش پنــج عامــل بــزرگ شــخصیتی را در اشــتیاق
شــغلی مــورد بررســی قــرار دادهانــد .اونگــور [ ]23در پژوهشــی
نشــان داد کــه بیــن ویژگیهــای شــخصیتی و اشــتیاق شــغلی رابطــه
معنــادار وجــود دارد .بــرون گرایــی ،خوشــایند بــودن ،وجدانــی بــودن
و بــاز بــودن بــه تجربــه رابطــه مثبــت امــا روان رنجــوری رابط ـهای
منفــی بــا اشــتیاق شــغلی داشــت .در پژوهشــی دیگــر نیــز ریــچ
[ ]24نشــان داد کــه بیــن بــرون گرایــی ،خوشــایند بــودن ،وجدانــی
بــودن و بــاز بــودن بــه تجربــه بــا اشــتیاق شــغلی رابطــه مثبــت امــا
روان رنجــوری رابطــهای منفــی بــا اشــتیاق شــغلی دارد .اشــتیاق
شــغلی پیامدهــای مثبتــی از قبیــل رضایــت شــغلی بیشــتر ،غیبــت
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پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی پرداختــه شــده اســت لــذا ،در پژوهــش
حاضــر بــه بررســی رابطــه هــر یــک از متغیرهــا بــا اشــتیاق شــغلی
پرداختــه و اهیمــت انتخــاب هــر یــک از ایــن متغیرهــای پیــش بیــن
نیــز ذیــل متغیــر مربوطــه توضیــح داده میشــود .اولیــن متغیــری
کــه در پژوهــش حاضــر رابطــه آن بــا اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی
قــرار میگیــرد جهــت گیــری هــدف اســت .جهــت گیــری هــدف
یــک مفهــوم انگیزشــی مهــم اســت کــه بــر مبنــای آن میتــوان
بیــن انگیــزش درونــی و بیرونــی تمایــز قائــل شــد و بــه معنــای
نگــرش روانــی نســبت بــه تحقــق اهــداف مرتبــط بــا کار تعریــف
میشــود (کالــکان ،اوداســی و اپلــی کــوک .]13[ ،ســازه جهــت
گیــری هــدف فراینــد انگیزشــی درونــی را را منعکــس میکنــد کــه
بــر انتخــاب شــغل ،تنظیــم اهــداف و مکانیــزم هــای تــاش بــرای
یادگیــری و عملکــرد تأثیــر گــذار اســت [ .]14الیــوت و چــرچ []15
ســه جــز جهــت گیــری را بــه ایــن شــرح مشــخص کــرده اســت:
یادگیــری ،بــروز عملکــرد ( )Performance-Approachو اجتنــاب
عملکــرد ( .)Performance-Avoidantافــراد بــا اهــداف یادگیــری
گرایــش زیــادی بــه مطالعــه و نیــز رفتارهــای خــود اصالحــی دارنــد.
از ســوی دیگــر ،افــراد بــا اهــداف عملکــردی گرایــش بیشــتری بــه
نشــان دادن تواناییهــای خــود بــه دیگــران دارنــد و در شــرایط
اجتنــاب عملکــرد افــراد ســعی در اجتنــاب از شکس ـتهای آشــکار
دارنــد .ونــدول و همــکاران [ ]16نشــان دادنــد کــه جهــت گیــری
هــدف از نــوع یادگیــری و گرایــش بــه عملکــرد منجــر بــه رفتارهــای
خــود نظــم دهــی میگــردد .در پژوهشــی دیگــر والتــرز [ ]17نشــان
دادنــد افــراد بــا جهــت گیــری هــدف از نــوع یادگیــری و گرایــش
عملکــرد ،تــاش و مقاومــت بیشــتری درنــد و از اســتراتژیهای
شــناختی و فراشــناختی بیشــتر بهــره میبرنــد امــا افــراد بــا
جهــت گیــری هــدف مبتنــی بــر اجتنــاب عملکــرد کمتــر درگیــر
فعالیتهــای چالشــی میشــوند و از شکســت میترســند .از جملــه
دالیلــی کــه باعــث شــد در پژوهــش حاضــر از جهــت گیــری هــدف
بــه عنــوان متغیــر پیــش بیــن بــرای اشــتیاق شــغلی بــه کار گرفتــه
شــود ماهیــت انگیزشــی آن اســت .ونــدول [ ]14معتقــد اســت کــه
جهــت گیــری هــدف بیانگــر نوعــی انگیــزش درونــی اســت کــه
بــر انتخــاب شــغل و ســایر مؤلفههــای مرتبــط بــا آن تأثیــر گــذار
اســت .از اینــرو ،بــا توجــه بــه ماهیــت انگیزشــی بــودن جهــت گیــری
هــدف ،بــه نظــر میرســد ایــن متغیــر بــا میــزان اشــتیاق شــغلی در
ارتبــاط باشــد.
دومیــن متغیــری کــه در پژوهــش حاضــر بــه عنــوان پیــش بینــی
کننــده اشــتیاق شــغلی مــورد بررســی قــرار میگیــرد حمایــت
ســازمانی ادراک شــده ()perceived organizational support
اســت .حمایــت ســازمانی ادراک شــده نتیجــه نــوع رابطــه بیــن
کارکنــان و ســازمان اســت .مبنــای ایــن رابطــه در انــواع تعامــات
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ابزار گرداوری دادهها

مقیــاس جهــت گیــری هــدف :مقیــاس جهــت گیــری هــدف دارای
 13آیتــم اســت کــه توســط ونــدول [ ]14ســاخته شــده اســت و بــه
صــورت لیکرتــی در قالــب  6گزینــه ( 1کامـ ً
ا مخالفــم)( 2 ،مخالفم)،

] [ DOI: 10.21859/joe-04031

روش کار
روش پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود کــه در آن
ســهم متغیرهــای جهــت گیــری هــدف ،حمایــت ســازمانی ادراک
شــده و پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در پیــش بینــی اشــتیاق
شــغلی مــورد بررســی قــرار گرفــت .جامعــه پژوهــش شــامل
معلمــان زن مقطــع متوســطه نظــری شهرســتان شــهرکرد بــود.
حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جــدول مــورگان [ 230 ]25نفــر بــرآورد
شــد و بــه روش نمونــه گیــری خوش ـهای چنــد مرحل ـهای انتخــاب
شــدند (حجــم جامعــه  578نفــر بــود) .جهــت جمــع آوری دادههــا
از پرسشــنامههای جهــت گیــری هــدف ونــدول [ ،]15حمایــت
ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و همــکاران [ ،]26ویژگیهــای
شــخصیتی مــک کــری و کاســتا [ ]22و اشــتیاق شــغلی شــوفلی
و بیکــر [ ]6اســتفاده شــد .بعــد از انتخــاب نمونــه ،پژوهشــگران در
محــل کار شــرکت کننــدگان ،پرسشــنامههای مذکــور را اختیــار
آنــان قــرار دادنــد و بعــد از تکمیــل ،پرسشــنامه جمــع آوری شــدند.
مــدت زمــان تکمیــل و جمــع آوری کل پرسشــنامهها  45روز بــه
طــول انجامیــد .همچنیــن ،جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا در
ســطح آمــار توصیفــی از میانگیــن و انحــراف اســتاندراد و در ســطح
آمــار اســتنباطی از همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون بــه
روش گام بــه گام اســتفاده شــد.

( 3کمــی مخالفــم)( 4 ،کمــی موافقــم)( 5 ،موافقــم) و ( 6کامــ ً
ا
موافقــم) نمــره گــذاری میشــود .تعــداد پنــج آیتــم جهــت گیــری
هــدف یادگیــری ،تعــداد چهــار آیتــم جهــت گیــری هــدف مرتبــط
بــروز عملکــرد و چهــار آیتــم نیــز جهــت گیــری هــدف مرتبــط بــا
اجتنــاب عملکــرد را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .ونــدول []14
بــرای میــزان پایایــی را بــرای جهــت گــری هــدف یادگیــری ،جهــت
گیــری هــدف بــروز عملکــرد و جهــت گیــری هــدف اجتنــاب
عملکــرد را بــه ترتیــب  0/95 ،0/89و  0/88گــزارش داد .در ایــران
پایایــی مقیــاس جهــت گیــری هــدف توســط هاشــمی و لطیفیــان
[ ]27بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/70بــر آورد شــد .در پژوهــش
حاضــر میــزان پایایــی جهــت گیــری هــدف یادگیــری ،جهــت گیــری
هــدف بــروز عملکــرد و جهــت گیــری هــدف اجتنــاب عملکــرد بــه
ترتیــب  0/89 ،0/80و  0/90بــرآورد شــد.
مقیــاس حمایــت ســازمانی ادراک شــده :مقیــاس اســتاندارد حمایــت
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از کار و تغییــر شــغل کمتــر و ســطح باالتــر از تعهــد و کارآمــدی
ســازمانی بــه همــراه دارد .بــا توجــه بــه ایــن پیامدهــای مثبــت،
شناســایی عوامــل مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه نتایــج پژوهشهــای انجــام
شــده در خــارج از کشــور نشــان دادنــد کــه بیــن جهــت گیــری
هــدف و اشــتیاق شــغلی رابطــه معنــادار وجــود دارد امــا در ایــن
ایــران پژوهشــی در زمینــه مذکــور انجــام نشــده اســت لــذا ،نتایــج
پژوهــش حاضــر تــا حــدی ایــن خــأ پژوهشــی را پــر خواهــد کــرد.
همچنیــن ،میتــوان پژوهــش حاضــر را از آن جهــت کــه بــه ســهم
ترکیبــی متغیرهــای مختلــف در تغییــر پذیــری اشــتیاق شــغلی
میپــردازد و ســعی در تبییــن ســهم هــر کــدام از ایــن متغیرهــا در
تبییــن واریانــس اشــتیاق شــغلی دارد را بــا اهمیــت دانســت .لــذا،
مهمتریــن مســاله پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ایــا متغیرهــای
جهــت گیــری هــدف ،حمایــت ســازمانی ادراک شــده و پنــج عامــل
بــزرگ شــخصیت ســهم معنــاداری در پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی
دارنــد؟
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ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و همــکاران [ ]25مشــتمل بــر
 8ســؤال اســت کــه دارای مقیــاس  7ارزشــی لیکرتــی (کامــ ً
ا
مخالفــم)( 2 ،مخالفــم)( 3 ،نســبتاً مخالفــم)( 4 ،نظــری نــدارم)،
( 5نســبتاً موافقــم)( 6 ،موافقــم) و ( 7کامــ ً
ا موافقــم) میباشــد.
عســکری ،ســلطانی ،آقایــی و فتاحــی [ ]28میــزان پایایــی
پرسشــنامه حمایــت ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و همــکاران را
 0/84گــزارش دادنــد .در پژوهــش حاضــر میــزان آلفــای کرنبــاخ
 0/78بــرآورد شــد .مقیــاس پنــج عاملــی شــخصیت :ایــن پرسشــنامه
فــرم کوتــاه شــده پرسشــنامه شــخصیتی نئــو کــه کاســتا و مــک
کــری [ ]22تهیــه شــده بــود .ایــن پرسشــنامه  60ســوالی اســت و
بــرای ارزیابــی پنــج عامــل شــخصیت (روان رنجــوری ،بــرون گرایــی،
گشــودگی ،ســازگاری ،وظیفــه شناســی) بــکار مــیرود .در ایــن
فــرم بــرای هــر مؤلفــه  12ســؤال دارد و هــر ســؤال بــر حســب
پاســخی کــه دریافــت میکنــد از صفــر تــا چهــار نمــره گــذاری
میشــود .آزمودنــی بایســتی بــرای هرســوال یکــی از جوابهــای
ا موافقــم ،موافقــم ،نظــری نــدارم ،مخالفــم و کامــ ً
کامــ ً
ا مخالفــم
را انتخــاب کنــد .در ضریــب پایایــی همســانی درونــی بــرای هریــک
از عوامــل پنــج گانــه از شــاخص آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده
و نتایــج زیــر بــه دســت آمــده اســت :روان رنجــوری  ،0/79بــرون
گرایــی  ،0/76گشــودگی  ،0/54ســازگاری  0/61و وظیفــه شناســی
 0/78محاســبه شــده اســت .روایــی ایــن آزمــون هــم در ارتبــاط بــا
آزمونهــای مختلــف شــخصیت ســنجیده شــده اســت کــه از جملــه
همبســتگی بــا آزمــون  16عاملــی کتــل برابــر  0/86بــود [ .]29در
پژوهــش حاضــر میــزان آلفــای کرنبــاخ بــرای روان رنجــوری ،بــرون
گرایــی ،گشــودگی ،ســازگاری ،وظیفــه شناســی بــه ترتیــب برابــر بــا
 0/85 ،77 ،0/76 ،0/74و  0/75بــود.
مقیــاس اشــتیاق شــغلی :ایــن پرسشــنامه یــک مقیــاس خودارزیابــی
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متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سن

230

31/62

7/29

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر
اشتیاق شغلی

81/18

17/27

حمایت سازمانی ادراک شده

32/11

5/39

جهت گیری هدف

طبــق جــدول  1میانگیــن و انحــراف اســتاندراد ســن گــروه نمونــه
بــه ترتیــب برابــر بــا  31/62و  7/29میباشــد.
در جــدول  2میانگیــن و انحــراف اســتندارد متغیرهــای اصلــی
پژوهــش ارائــه شــده اســت.
ماتریــس همبســتگی در جــدول  3نشــان میدهــد کــه همبســتگی
بیــن متغیرهــای حمایــت ســازمانی ادراک شــده ،مؤلفههــای
جهــت گیــری هــدف (افزایــش یادگیــری ،بــروز عملکــرد و اجتنــاب
عملکــرد) روان رنجــوری ،بــاز بــودن بــه تجربــه و وجدانــی بــودن
(از مؤلفههــای شــخصیت) بــا اشــتیاق شــغلی معنــادار میباشــند
( )P < 0/05امــا رابطــه بیــن مؤلفههــای بــرون گرایــی و ســازگاری
بــا اشــتیاق شــغلی معنــادار نیســتند (.)P > 0/05

یادگیری

19/89

5/53

بروز عملکرد

15/50

3/76

اجتناب عملکرد

15/20

3/96

پنج عامل بزرگ شخصیت
روان رنجوری

38/16

4/53

برون گرایی

36/56

4/01

باز بودن به تجربه

34/33

5/52

توافق پذیری

33/72

4/16

وجدانی بودن

34/34

4/35

جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
اشتیاق شغلی

اجتناب روان
بروز
اشتیاق حمایت سازمانی یادگیری
عملکرد عملکرد رنجوری
ادراک شده
شغلی
1

حمایت سازمانی ادراک
شده

*0/16

1

یادگیری

**0/58

0/05

1

بروز عملکرد

**0/45

0/02

0/32

1

اجتناب عملکرد

**-0/33

0/01

0/25

0/48

1

روان رنجوری

**-0/37

0/05

0/32

0/39

0/21

1

برون گرایی

0/11

0/08

0/12

0/06

-0/006

0/06

1

سازگاری

0/11

-0/07

0/12

0/04

0/08

0/18

-0/18

1

**0/23

-0/13

-0/30

0/18

0/04

0/08

0/18

-0/18

1

0/18

0/28

-0/12

0/86

-0/11

باز بودن به تجربه

0/14
0/25
-0/05
**0/22
وجدانی بودن
*همبستگی در سطح  0/05معنادار است ** .همبستگی در سطح  0/01معنادار است.

4

برون سازگاری باز بودن وجدانی
به تجربه بودن
گرایی

1
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یافتهها

میانگین

انحراف استاندراد

] [ DOI: 10.21859/joe-04031

اســت کــه توســط شــوفلی و بکــر [ ]6ســاخته شــده اســت و دارای
 17پرســش اســت کــه در یــک طیــف  7درجـهای بصــورت لیکرتــی
نمــره گــذاری میشــوند .نمونــه آیتــم بــرای ارزیابــی اشــتیاق شــغلی
عبــارت اســت از« :هنــگام کار کــردن سرشــار از انــرژی هســتم»
مقیــاس اشــتیاق شــغلی توســط پــور عبــاس [ ]30ترجمــه و روائــی
محتوائــی و پایائــی آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .وی
پایائیایــن ابــزار را از طریــق ضریــب آلفــای کرنبــاخ  0/94گــزارش
کــرده اســت .در پژوهــش حاضــر میــزان آلفــای کرنبــاخ  0/89بــر
آورد گردیــد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندراد سن گروه نمونه
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1

115/88

رگرسیون

23005/79

1

23005/79

باقی مانده

45063/13

227

198/51

کل

68068/92

228

2
باقی مانده

39670/14

226

175/53

کل

68068/92

228

3
رگرسیون

30064/34

3

10021/44

باقی مانده

38004/58

225

168/90

کل

68068/92

228

4
رگرسیون

31094/77

4

باقی مانده

36974/15

224

165/06

کل

68068/92

5
رگرسیون

31839/10

5

6367/82

باقی مانده

36229/82

223

162/46

کل

68068/92

228

 .1جهــت گیــری هــدف مبتنــی بــر یادگیــری  .2جهــت گیــری
هــدف مبتنــی بــر یادگیــری  +بــروز عملکــرد  .3جهــت گیــری
هــدف مبتنــی بــر یادگیــری  +بــروز عملکــرد +بــاز بــودن بــه
تجربــه  .4جهــت گیــری هــدف مبتنــی بــر یادگیــری  +بــروز
عملکــرد +بــاز بــودن بــه تجربــه +روان رنجــوری  .5جهــت
گیــری هــدف مبتنــی بــر یادگیــری  +بــروز عملکــرد +بــاز
بــودن بــه تجربــه +روان رنجــوری +حمایــت ســازمانی ادراک
شــده
یافتههــا در جــدول  4نشــان میدهــد کــه طــی پنــج گام بــا افــزودن
متغیــر یــا متغیرهــای جدیــد بــه گام قبلــی ،متغیرهــا بــه گون ـهای
معنــادار میتواننــد انجــام اشــتیاق شــغلی در معلمــان زن را پیــش
بینــی کنــد .در گام اول ،بــر پایــه تحلیــل واریانــس و شــاخصهای
آمــاری رگرســیون ،مؤلفــه افزایــش یادگیــری (از مؤلفههــای جهــت
گیــری هــدف) بــر اشــتیاق شــغلی معنــادار اســت و ایــن متغیــر قــادر

0/44

0/43

0/001
0/67

39/19

0/41

0/41

0/001
0/66

47/09
7773/69

0/001
0/64

59/33

0/33

0/33
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رگرسیون

28398/78

2

14199/39

Adj R2

0/001
0/58

80/90

] [ DOI: 10.21859/joe-04031

جدول  :4تحلیل واریانس مدل رگرسیون گام به گام در تعیین سهم متغیرهای پیش بین در اشتیاق شغلی
F
سطح معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
منابع تغییر

R

0/45

0/44

0/001
0/68

0/46

0/45

اســت تغییــرات مربــوط بــه اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی کنــد.
در گام دوم ،تأثیــر دو متغیــر افزایــش یادگیــری و بــروز عملکــرد
(از مؤلفههــای جهــت گیــری هــدف) معنــادار اســت .و ایــن دو
متغیــر قادرنــد تغییــرات مربــوط بــه اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی
کننــد .در گام ســوم نیــز تأثیــر ســه متغیــر افزایــش یادگیــری ،بــروز
عملکــرد و بــاز بــودن بــه تجربــه معنــادار اســت و ایــن ســه متغیــر
قادرنــد تغییــرات مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی کننــد.
در گام چهــارم نیــز تأثیــر چهــار متغیــر افزایــش یادگیــری ،بــروز
عملکــرد ،بــاز بــودن بــه تجربــه و روان رنجــوری معنــادار اســت و
ایــن چهــار متغیــر قادرنــد تغییــرات مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی را
پیــش بینــی کننــد در گام پنجــم نیــز تأثیــر پنــج متغیــر افزایــش
یادگیــری ،تأییــد عملکــرد ،بــاز بــودن بــه تجربــه ،روان رنجــوری و
حمایــت ســازمانی ادراک شــده معنــادار اســت و ایــن پنــج متغیــر
قادرنــد تغییــرات مرتبــط بــا اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی کننــد.
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B

متغیرهای پیش بین

Beta

t

سطح معناداری

گام اول
مقدار ثابت

45/13

افزایش یادگیری

1/81

0/58

10/76

0/001

گام دوم
مقدار ثابت

29/82

بروز عملکرد

1/36

0/29

5/54

0/001

گام سوم
مقدار ثابت

48/79

افزایش یادگیری

1/30

0/41

7/31

0/001

بروز عملکرد

1/61

0/35

6/34

0/001

باز بودن به تجربه

0/53

0/17

3/14

0/002

گام چهارم
مقدار ثابت

35/40

افزایش یادگیری

1/18

0/38

6/52

0/001

بروز عملکرد

1/42

0/30

5/42

0/001

باز بودن به تجربه

0/58

0/18

3/42

0/001

روان رنجوری

-0/52

-0/13

-2/49

0/013

گام پنجم
مقدار ثابت

23/91

افزایش یادگیری

1/19

0/38

6/61

0/001

بروز عملکرد

1/40

0/30

5/38

0/001

باز بودن به تجربه

0/53

0/17

3/12

0/002

روان رنجوری

-0/50

-0/13

-2/39

0/01

حمایت سازمانی ادراک شده

0/33

0/10

2/14

0/03

ضریــب رگرســیون متغیرهــای پیــش بیــن نشــان میدهــد
کــه ایــن پنــج متغیــر (در گام نهایــی) میتواننــد اشــتیاق
شــغلی را بــه گونـهای معنــادار تبییــن کننــد .کــه ایــن تبییــن
از طریــق ورود هــر پنــج متغیــر در پنجمیــن گام تحلیــل
میباشــد .در گام نهایــی متغیرهــای افزایــش یادگیــری،
بــروز عملکــرد ،بازبــودن بــه تجربــه ،روان رنجــوری و حمایــت
ســازمانی ادراک شــده بــه طــور معنــاداری اشــتیاق شــغلی را
پیــش بینــی کردنــد.
6

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن ســهم جهــت گیــری هــدف ،حمایــت
ســازمانی ادراک شــده و پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در پیــش
بینــی اشــتیاق شــغلی بــود .در گام پنجــم تحلیــل رگرســیون
نتیجــه گرفتــه شــد متغیرهــای افزایــش یادگیــری ،بــروز عملکــرد
(از مؤلفههــای جهــت گیــری هــدف) ،بــاز بــودن بــه تجربــه،
روان رنجــوری (از مؤلفههــای شــخصیت) و حمایــت ســازمانی
ادراک شــده میتواننــد در کنــار هــم اشــتیاق شــغلی را بــه نحــو
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افزایش یادگیری

1/51

0/48

9/07

0/001

] [ DOI: 10.21859/joe-04031
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افزایــش انگیــزش در بیــن کارمنــدان میشــود .لــذا ،وجــود منابــع
حمایتــی ســازمانی باعــث ترغیــب رشــد شــخصی و افزایــش انگیــزش
میشــود و ایــن امــر بــر اشــتیاق شــغلی تأثیــر میگــذارد.
از دیگــر یافتههــای پژوهــش حاضــر ،تعییــن ســهم معنــی دار
مؤلفههــای روان رنجــوری و بــاز بــودن بــه تجربــه در پیــش بینــی
اشــتیاق شــغلی بــود .پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه روان رنجــوری
بــه طــور منفــی اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی میکنــد .تحقیقــات
نشــان دادهانــد کــه افــرادی کــه روانرنجوریــی باالیــی دارنــد انــرژی
کمتــری در کار دارنــد و در نتیجــه اشــتیاق کمتــری نســبت بــه
شغلشــان دارنــد[ .]34تمایــل بــه دســت کــم گرفتــن تواناییهــا،
تمایــل بــه واکنــش نشــان دادن بــا هیجانــات شــدید و خــود
انتقــادی در موقعیتهــای فشــارزا از جملــه ویژگیهــای افــراد
روانرنجــور اســت [ ]35کــه باعــث میشــود ایــن افــراد فرســودگی
بــاال و اشــتیاق پایینــی در کار داشــته باشــند .افــرادی کــه نمرههــای
بــاال در روان رنجــوری میگیرنــد ،احتمــال بیشــتری وجــود دارد
کــه دارای باورهــای غیــر منطقــی باشــند،قدرت کمتــری در کنتــرل
تکانههــا داشــته باشــند و درجههــای انطبــاق ضعیفتــری بــا
دیگــران در شــرایط فشــار روانــی نشــان دهــد  .لــذا ،بــا توجــه بــه
ایــن ویژگیهــا انتظــار داریــم کــه افــراد روان رنجــور کمتــر درگیــر
شــغل خــود شــوند و ایــن امــر موجــب اشــتیاق شــغلی پاییــن در
آنــان میگــردد.
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بــاز بــودن بــه تجربــه ســهم
معنــاداری در پیــش بینــی اشــتیاق شــغلی دارد و ایــن عامــل بــه
طــور مثبــت اشــتیاق شــغلی را پیــش بینــی میکنــد .در تبییــن
ایــن یافتــه میتــوان گفــت کــه افــراد پذیــرا افرادیانــد کــه
بســیار کنجــکاو و جســتجو گرنــد .تجاربــی را کــه کســب کردهانــد
مغتنــم میشــمارند .عالیــق زیــادی دارنــد .بــرای رســیدن بــه
اهدافشــان مقاومــت میکننــد ،ســنت گــرا نیســتند بــا پشــتکارند
و تــاش میکننــد کــه تــا روابــط بیــن چیزهایــی کــه بــه ظاهــر
بــی ارتباطنــد را کشــف نماینــد .اشــخاص دارای ویژگــی شــخصیتی
بــاز بــودن بــه تجربــه هــم دربــارة دنیــای درونــی و هــم دربــارة
دنیــای بیرونــی کنجــکاو هســتند و زندگانــی آنهــا از لحــاظ تجربــه
غنــی اســت .آنهــا مایــل بــه پذیــرش عقایــد جدیــد و ارزشــهای
غیرمتعــارف بــوده و بیشــتر و عمیقتــر از اشــخاص غیــر انعطــاف
پذیــر هیجانهــای مثبــت و منفــی را تجربــه میکننــد]22[ .
بــه نظــر میرســد ایــن ویژگیهــا ،موجــب میگــردد کــه افــراد
اشــتیاق بیشــتری بــه وظایــف محولــه شــده داشــته باشــند.
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معنــاداری پیــش بینــی کننــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش والتــرز
[ ،]17سیســنز و اســتینگلمبر [ ]20و نیــز بخشــی از یافتههــای
اونگــور [ ]23و ریــچ [ ]24همخــوان اســت .والتــرز [ ]17نشــان داد
افــراد بــا جهــت گیــری هــدف از نــوع یادگیــری و بــروز عملکــرد،
تــاش و مقاومــت بیشــتری دارنــد و از اســتراتژیهای شــناختی
و فراشــناختی بیشــتر بهــره میبرنــد لــذا انتظــار اشــتیاق شــغلی
در آنهــا بــاال میباشــد .سیســنز و اســتینگلمبر [ ]24نیــز نشــان
دادنــد کــه بیــن تعهــد ســازمانی ادراک شــده و اشــتیاق شــغلی
رابطــه مثبــت وجــود دارد .در پژوهشــی دیگــر اونگــور [ ]23نشــان
داد کــه مؤلفههــای بــرون گرایــی ،ســازگاری ،وجدانــی بــودن و بــاز
بــودن بــه تجربــه رابطــه مثبــت امــا روان رنجــوری رابطـهای منفــی
بــا اشــتیاق شــغلی داشــت .ریــچ ( )2006هــم نشــان داد کــه بیــن
بــرون گرایــی ،خوشــایند بــودن ،وجدانــی بــودن و بــاز بــودن بــه
تجربــه بــا اشــتیاق شــغلی رابطــه مثبــت امــا روان رنجــوری رابطـهای
منفــی بــا اشــتیاق شــغلی دارد.
مــک کنــی [ ]31معتقــد اســت افــراد بــا جهــت گیــری هــدف مبتنی
بــر یادگیــری ،دغدغــهای مبنــی بــر افزایــش حــس شایســتگی در
خــود دارنــد و لــذا بــه دنبــال موقعیتهایــی جهــت افزایــش
یادگیــری میباشــند .از ســوی دیگــر ،افــراد بــا اهــداف عملکــردی
گرایــش بیشــتری بــه نشــان دادن تونایــی هــای خــود بــه دیگــران
دارنــد .از آنجــا کــه در اشــتیاق شــغلی ،فــرد شــاغل ســعی دارد
بــه طــور موثــری از نظــر جســمی ،شــناختی و هیجانــی در شــغل
مــورد نظــر جــذب شــود و حداکثــر عملکــرد را از خــود نشــان
دهــد .بنابرایــن ،میتــوان انتظــار داشــت کــه رابطــه بیــن جهــت
گیــری هــدف مبتنــی بــر یادگیــری و نیــز جهــت گیــری هــدف
مبتنــی بــر عملکــرد بــا اشــتیاق شــغلی مســتقیم و معنــادار باشــد.
الیــوت و چــرچ [ ]15معتقــد اســت جهــت گیــری هــدف مبتنــی
بــر عملکــرد تالشــی در جهــت کســب موفقیــت اســت در حالــی
کــه جهــت گیــری اجتنابــی تالشــی در جهــت پرهیــز از شکســت.
در جهــت گیــری عملکــردی فــرد در پــی اثبــات شایســتگی خــود
و کســب قضاوتهــای مطلــوب در مــورد آن میباشــد لــذا ،انتظــار
داریــم کــه افــراد بــا جهــت گیــری هــدف عملکــردی اشــتیاق شــغلی
بیشــتری داشــته باشــند.
حمایــت ســازمانی بــه جنبههــای ســازمانی شــغل اشــاره دارد
کــه در رســیدن بــه اهــداف شــغلی ،کاهــش خطــرات شــغل و نیــز
بــا مــوارد جســمانی و روانشــناختی در ارتبــاط اســت و میتــوان
افــراد را در جهــت رشــد شــخصی ،رشــد و یادگیــری ترغیــب نمایــد
[ .]32میشــرا و اســپریتزر [ ]33معتقدنــد حمایــت ســازمانی نقشــی
انگیزشــی دارد و بــر نظریــه محافظــت از منابــع (هابفــل)2001 ،
انســان بــه طــور ذاتــی گرایــش بــه خلــق ،حفــظ و انباشــت منابــع
حمایتــی دارنــد .شــوفلی و بیکــر [ ]6معتقدنــد کــه حمایــت موجــب

حاجی حسنی و همکاران

نتیجه گیری
ســازمانهای امــروزه نیــاز بــه کارکنانــی بــا انــرژی و مشــتاق دارنــد.
کســانی کــه نســبت بــه شغلشــان اشــتیاق و عالقــه زیــادی دارنــد
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حاجی حسنی و همکاران
اســتنباط از یافتههــا و نتیجــه گیــری از آن اثــر میگــذارد و
.میتوانــد پیامدهــای کاربــرد ایــن مطالعــه را محــدود ســازد
ایــن طــرح مقطعــی امــکان تعییــن ســیر زمانــی و روابــط علــی
بیــن اشــتیاق شــغلی و عوامــل پیــش بیــن آن را در معلمــان
 پژوهــش بــر بــروی معلمــان زن، همچنیــن.فراهــم نمیســازد
در شــهر شــهرکرد انجــام شــده اســت کــه تعمیــم پذیــری نتایــج
 اســتفاده از مطالعــات آمیختــه (طرحهــای.را محــدود میســازد
 شــیوههای ســنجش جامــع و بررســی،) کیفــی-پژوهشــی کمــی
ســایر متغیرهــای مهــم در اشــتیاق شــغلی نظیــر شــاخصهای
- آســیب شناســی روانــی و آشــفتگیهای بــارز روانــی،زیســتی
اجتماعــی پیشــنهادهای برخاســته از ایــن پژوهــش بــرای رفــع
 انجــام، همچنیــن.ایــن محدودیتهــا در مطالعــات آینــده اســت
مطالعــات آزمایشــی در آینــده بــا هــدف تدویــن برنامــه افزایــش
.اشــتیاق شــغلی مفیــد اســت

1395  پاییز،3  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
.بــه طــور کلــی تکالیــف شغلیشــان را بهتــر انجــام میدهنــد
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه برخــی از مؤلفههــای شــخصیتی
 مؤلفههــای،)(از قبیــل بــاز بــودن بــه تجربــه و روان رنجــور خویــی
جهــت گیــری هــدف (افزایــش یادگیــری و بــروز عملکــرد) و حمایت
ســازمانی ادراک شــده در مــدل نهایــی رگرســیون تــوان پیــش
 نتایــج پژوهــش حاضــر تــا حــدی.بینــی اشــتیاق شــغلی را دارنــد
پــر کننــده خــأ پژوهشــی در زمینــه برخــی از مؤلفههــای مرتبــط
بــا اشــتیاق شــغلی بــود امــا پژوهشهــای بیشــتری نیــاز هســت
تــا یافتههــای پژوهــش حاضــر از درجــه تأییــد پذیــری باالتــری
 ســازمانهای مختلــف خصوصــاً ســازمانها و.برخــوردار گردنــد
ادارات آمــوزش و پــرورش میتواننــد از یافتههــای پژوهشهــای
حاضــر در جهــت افزایــش ســطح اشــتیاق شــغلی کارمنــدان خــود
.بهــره بگیرنــد
پژوهــش حاضــر واجــد محدودیتهایــی بــوده اســت کــه بــر
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Abstract
Introduction: work engagement is a stable and positive state of mind associated with
work, which protects against job burnout. This study was conducted to determine the
contribution of goal orientation, perceived organizational support and Big Five personality
traits in predicting job motivation of female teachers in Shahrekord, Iran.
Methods: The design of the study was correlational-survey. The sample included 230
female teachers in Shahrekord, teaching in high school during 2014-2013. The sample
of the study was selected by cluster sampling. To collect data, goal-orientation, perceived
organizational support, five factor inventory and job work engagement were administered
to the participants.
Results: Correlation and step regression analyses were utilized to analyze the data. Findings
of the study showed that there was a significant relationship among goal-orientation,
perceived organizational support, Big Five personality traits and work engagement (P <
0.01). Furthermore, multiple regression analysis revealed that linear combination of goal
orientation, perceived organizational support and Big Five personality traits could predict
work engagement of teachers (P < 0.01).
Conclusions: the present study indicated that different components of personality, goalorientation and perceived organizational support can create work engagement.

