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چكيده
مقدمه: دو دسته عوامل در اشتياق شغلی موثرند؛ عوامل محيطی كار و عوامل فردی. بررسی 
تاثير اين عوامل در سازمان های آموزشی می تواند برای بهبود عملکرد مديران آموزشی مفيد 

واقع شود.  
هدف: بررسی رابطه ی بين ارضای نيازهای بنيادين روان شناختی مرتبط با كار، ويژگی های 

شخصيت و اشتياق شغلی در بين كارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد است. 
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع توصيفی-همبستگی بوده كه تعداد )125( نفر از كارمندان 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در ســال تحصيلی )93-1392( به روش نمونه گيری 
تصادفی خوشه ای انتخاب شــدند و به مقياس ارضای نيازهای بنيادين مرتبط با كار؛ ون دن 
بروک و همکاران )2010( ، مقياس شخصيت پنج عاملي نئو كاستا و مک كرا )1991( و مقياس 
اشتياق شغلی اترخت شوفيلی)2003( پاسخ دادند. پايايی مقياس ها با استفاده از آلفای كرونباخ 
در محدوده )0/80 تا 0/92( بدســت آمد. داده ها بوسيله ی آزمون آماری ضريب همبستگی و 
تحليل رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: نتايج نشــان دادند كه بين ارضای نيازهای بنيادين روان شــناختی مرتبط با كار، 
شخصيت برون گرايی و اشتياق شغلی و ابعاد آن همبستگی مثبت و معنادار  )P> 0/001( ولی 

بين شخصيت روان رنجوری و اشتياق شغلی و ابعاد آن همبستگی منفی و معنادار
)P>  0/001( وجود داشــت. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ارضای نيازهای 
بنيادين روان شناختی مرتبط با كار و برون گرايی با رابطه مثبت و روان رنجوری با رابطه ی منفی 
نقش معنی داری )P>0/001( در پيش بينی اشتياق شغلی كاركنان دارد. اين متغيرها قادرند 

در مجموع )46 درصد( از تغييرات اشتياق شغلی پيش بينی كنند.
نتيجه گيري:  ايجاد محيط ارضا كننده نيازهای بنيادين روان شــناختی به منظور افزايش 
اشــتياق شغلی و توجه به ويژگی های شخصيتی )روان رنجوری و برون گرايی( در امر گزينش 

كاركنان به مديران سازمان های آموزشی پيشنهاد می شود.
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 مقدمه
تغييرات در سازمان هاي جديد كارفرمايان را متقاعد كرده است كه 
هرچه بيشتر به دانش و تجارب روانشناسي اعتماد كنند و اين روند 
تغييرات، منجر به روانشناسي سازمان ها شده است )1(. سازمان ها از 
كارمندانشان انتظار دارند نه تنها در كارشان دچار مشکل و كج كاري 
نباشــند كه خالق و نوآور نيز باشــند، به آساني با ديگران همکاري 
كنند، براي رشد حرفه اي شان احساس مسئوليت كنند و به داشتن 

كيفيت باالي عملکردشان متعهد باشند )2(. 
با ظهور روانشناسي مثبت نگر، اين شگفت آور نيست كه جنبه هاي 
مثبت بهداشت و ســالمت در روانشناسي سالمت شغلي طرفداران 
بيشــتري پيدا كند. يکي از اين جنبه هاي مثبت اشــتياق شــغلي 
اســت كه متضاد و نقطــه مقابل فرســودگي )burnout( در نظر 
گرفته شــده اســت )3(. اشتياق شــغلي اصطالحي است كه براي

و   )Job Engagement(، )Work Engagement(
)Engagement( پيشنهاد شده اســت )4(. بر خالف افرادي كه 
از فرسودگي شغلي رنج مي برند، كارمنداني كه مشتاق به شغلشان 
هســتند يک احســاس نيرومندي و ارتباط مؤثر بــا فعاليت هاي 
كاري شــان دارند و خودشان را به عنوان افرادي توانمند براي پاسخ 
گويي به تقاضاهاي شغلي مي دانند )4(. شوفلي و همکاران در سال 
)2001( اشــتياق شــغلي را به عنوان يک وضعيت مثبت و رضايت 
بخش ذهني در ارتباط با كار تعريف مي كنند كه با سه مؤلفه ی انرژي 
حرفه اي )vigor(، فداكاري حرفه اي )dedication( و شــيفتگي 

حرفه اي )absorption( مشخص مي شود )5(. 
انرژي حرفه اي با يک ســطح باال از انرژي و انعطاف پذيري ذهني در 
هنگام كار، تمايل به تالش و مقاومت در مقابل مشــکالت مشخص 
مي شود. فداكاري حرفه اي با احســاس مهم بودن، اشتياق، رغبت، 
افتخار و چالش در كار شــناخته مي شــود. بعد سوم اشتياق شغلي 
شيفتگي حرفه اي مي باشــد كه با تمركز كامل و غرق شدن در كار 
مشخص مي شود به طوري كه زمان در هنگام كـــار به سرعــــت 
مي گذرد و براي فرد مشــکل اســت كه از كارش جدا شــود )6(. 
انــرژي و فــداكاري حرفه اي به ترتيب قطب هاي مقابل خســتگي 
 )Depersonalization( و نگــرش منفی به كار)Exhaustion(
در فرسودگی شغلی هستند. پيوستاري كه بوسيله انرژي به عنوان 
قطب مثبت و خستگي به عنوان قطب منفي بوجود مي آيد، انرژي يا 
فعال سازي ناميده مي شود و پيوستاري كه بوسيله فداكاري حرفه اي 
و بد گماني _ به عنوان قطب هاي مثبت و منفي- تشــکيل مي شود 

هويت )identification( ناميده مي شود )7(. بنابراين اشتياق شغلي 
با يک ســطح باالي انرژي وهويت قوي در كار مشخص مي شود و از 
طرف ديگر فرسودگي با يک سطح پايين از انرژي و هويت ضعيف در 
كار مشخص مي شود . با توجه به مطالب بيان شده مسئله مهم پيش 
روي سازمان ها، شناسايی عوامل مرتبط با اشتياق شغلی و بکارگيری 

اين عوامل جهت افزايش سطوح اشتياق كاركنانشان مي باشد. 
شــغلی تقاضاهــای   - منابــع  مــدل  گذشــته،  دهــه ی  در 

يــک   )Demands-Resources model )JD-R( Job(
چهارچوب نظری تأثيرگذار برای تبيين فرآيندهايی بوده كه منجر 

به فرسودگی و اشتياق شغلی می شوند )8(. 
به عقيده ی پژوهشــگران )JD-R(، ويژگی های شــغلی را می توان 
به دو طبقه ســطح باالتر؛ تقاضاهای شــغلی و منابع شغلی جمع 
كرد. تقاضاهای شــغلی به عنوان جنبه هايــی از زمينه كاری كه بر 
توانايی های شخصی كاركنان فشار می آورد و بنابراين، با هزينه های 
روانشناختی و/ يا فيزيولوژيکی معين مرتبط می باشد، تعريف شده اند 
)9( تقاضاهای شغلی لزوماً منفی نيستند، به شرطی كه از توانايی های 
انطباقــی كاركنان فراتر نرونــد. هر چند، چنانچه فراتــر بروند، به 
محرک های تنش زا تبديل می شوند و موجب فرسودگی می شود )6(. 
بسته به زمينه كاری تحت مطالعه، طبقه تقاضاهای شغلی می تواند 
شامل ويژگی های شغلی شامل: گوناگونی وظايف شغلی، تراكم كار، 
تداخل كار- زندگی فردی، تغييرات سازمانی، و ناهماهنگی هيجانی 
باشــد )10(. چندين مطالعه شواهدی را ارائه می كنند كه در سر تا 
سر حرفه ها، بخش ها و كشورهای مختلف )8(، تقاضاهای شغلی به 
فرسودگی شغلی منجر می شوند )11( و فرسودگی را در طول زمان 

پيش بينی می كنند )12(. 
طبقه منابع شــغلی به عنــوان جنبه های فيزيکی، روانشــناختی، 
اجتماعی يا ســازمانی زمينه ی كاری كــه )1( می تواند اثر تخريب 
كننده سالمتی تقاضاهای شغلی را كاهش دهد، )2( در دستيابی به 
اهداف شغلی اساسی می باشند، و )3( رشد، نمو و يادگيری شخصی 
را بر می انگيزد تعريف شده است )6(. شبيه تقاضاهای شغلی، طبقه 
منابع شغلی شامل ويژگی های شغلی گوناگون همچون فرصت هايی 
بــرای به كارگيری مهارت، حمايت سرپرســت، پاداش های مالی، و 
فرصت های شغلی می باشــد )13(. منابع شغلی به منظور افزايش 
بهزيستی كاركنان مورد توجه قرار می گيرند، يعنی، فرض می شود كه 
آنها اشتياق شغلی كاركنان را برانگيخته و مانع فرسودگی می شوند. 
هم راســتا با اين فرضيات، چندين مطالعه نشــان داده اند كه منابع 
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شــغلی به طور منفی با فرسودگی و بدبينی مرتبط هستند )14( و 
به طور مثبت با اشتياق شغلی مربوط می باشند )15(. عالوه بر اين، 
پژوهش های اخير دريافته اند كه منابع شغلی نه تنها به طور همزمان 
با اشتياق شغلی مرتبط می باشند، بلکه همچنين اشتياق كاركنان را 

در طول زمان افزايش می دهند )12. 13(.
در زمينه منابع شــغلی مؤثر در رابطه با اشــتياق شغلی كارمندان 
اخيراً نظريه نيازهای بنيادين روان شــناختی يا نظريه خود تعيينی 
)16( پژوهش هايی را به خود اختصاص داده است. بر طبق نظريه ی 
خودتعيينی، اشخاص يک گرايش فطری نسبت به عملکرد درست 
و اثربخش دارند تا جايی كه نيازهای روانشناختی بنيادی شان ارضا 
می شــود )16(. نيازهای بنيادين روان شناختی را می توان به عنوان 
خوراک های روانشــناختی فطری كه برای رشد، كمال و بهزيستی 
روانشناختی مداوم ضروری هســتند در نظر گرفت )17(. چنانچه 
اين نيازهای بنيادی ارضا نشــوند، پيامدهای روانشناختی نامطلوب 
)برای نمونه رشــد و بهزيستی روانشناختی( پديدار می شوند )17(. 
نظريه خود تعيينی بر نياز به خودمختاری، شايستگی و ارتباط تاكيد 
می كند. خودمختاری به تجربه اراده و خودتأييدی رفتار فرد اشــاره 
می كند، شايســتگی به ميل به تسلط يافتن بر محيط فرد و بدست 
آوردن پيامدهای ارزشــمند در درون آن اشاره می كند و ارتباط به 
احســاس مرتبط بودن به ديگران اشاره می كند )18(. اين فرض كه 
ارضاء نيازهای بنيادين روان شناختی شرط ضروری برای سالمت و 
بهزيستی روانشناختی می باشد در چندين حيطه ی زندگی حمايت 
شــده اســت )16(. مخصوصاً در محل كار، ارضاءِ نيازهای بنيادين 
روانشــناختی كاركنان به طور مثبت با خشــنودی شغلی، اشتياق 
شــغلی و تعهد سازمانی )19( و به طور منفی با اختالل در سالمت 
روانشــناختی )برای نمونه، فرســودگی( مرتبط می باشد )20(. در 
پژوهش حاضر، قصد داريــم نقش تبيينی ارضای نيازهای بنيادين 
روانشــناختی همانطور كه در نظريه خود تعيينی تعريف شده اند را 
در رابطه بين منابع شــغلی و اشتياق شغلی در ساز مانهای اموزشی 

بررسی كنيم.
در نهايت هرچند مدل منابع- تقاضاهای شــغلی، تقاضاهای شغلی 
را بعنوان پيش بينی كننده های مهمی از فرســودگی شغلی و منابع 
شــغلی را بعنوان پيش بينی كننده های مهمی از اشــتياق شــغلی 
مطــرح می نمايد )21( ولی برخی از پژوهش ها اشــاره كرده اند كه 
لزوماً تقاضا و منابع شغلی مربوط به محيط كار نمی باشد و برخی از 
ويژگی های  شــخصيت در نقش منابع و تقاضاهای شغلی نقش ايفا 

می كنند )22(. روان شناسان سازماني معتقدند كه شخصيت افراد با 
نــوع حرفه اي كه انتخاب مي كنند و نحوة عمل آنها در آن حرفه در 
ارتباط است. نوع شخصيت افراد نيز مي تواند در پيش بيني اشتياق 
شغلی نقش بسزايي داشته باشد. به طوري كه مي تواند به سازمان ها 
در امر گزينش و اســتخدام داوطلبان ياري رساند )23(. الگوی پنج 
عامــل بزرگ شــخصيت )Five Factor Model )FFM( برای 
پژوهشــگران عالقه مند به شناخت تفاوت های فردی در شخصيت، 
هماننــد يک كشــف بنيادی به نظــر می رســد )24(. در مجموع 
الگوی پنج عامل بزرگ، يک سنخ شناســی فراگير و در برگيرنده ی: 
 ،)Neuroticism( روان رنجورخوی ،)Extraversion( برون گرايی
 Openness to( تجربه گرايی ، )Agreeableness( توافق پذيری
Experience( و وظيفه شناسی )Conscientiousness( است 
)25(. پژوهش ها متعدد نشــان داده انــد كه از بين پنج عامل بزرگ 
شــخصيت روان رنجوری و برون گرايی با فرسودگی شغلی و اشتياق 

شغلی ارتباط دارد )23. 26(.
با توجه به موارد ذكر شــده می توان گفت ويژگی های شــخصيت و 
شــرايط مختلف و گوناگون محيط كار در ايجاد اشــتياق شــغلی 
بــا يکديگر تعامل دارند. در ايران اشــتياق شــغلی كارمندان مورد 
بررســی های اندكی قرار گرفته اســت و در معدود پژوهش های كه 
صورت گرفته اســت جنبه های محيط كار مؤثر بر اشتياق شغلی و 
يا جنبه های شــخصيت بصورت جداگانه مــورد مطالعه قرار گرفته 
است. بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسی جنبه های محيط كار 
و جنبه های شخيصت مؤثر بر اشتياق شغلی كارمندان سازمان های 

آموزشی بصورت همزمان صورت گرفت.

 مواد و روش ها
اين پژوهش از نوع پژوهش های توصيفی و همبستگی می باشد. در 
اين پژوهش متغيير پيش بينی كننده، ارضای نيازهای روان شناختی 
بنيادين مرتبط با كار و ويژگی های شــخصيت و متغير پيش بينی 
شــونده اشتياق شغلی می باشد. جامعه آماری اين پژوهش را كليه 
كاركنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در سال )93-
92( تشــکيل داده اســت كه با توجه به آخرين آمار موجود حجم 
جامعه آماری برابر با )386( نفر می باشد. با استفاده از شيوه نمونه 
گيری خوشه ای از اين جامعه تعداد )200( نفر انتخاب و به عنوان 
گــروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. از بين )200( پرسشــنامه 
توزيع شــده جهت فرضيــه آزمايی )127( پرسشــنامه تکميل و 
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بازگردانده شــد، كه از اين تعداد )2( پرسشنامه ناقص پاسخ داده 
شــده بودند كه از تحليل ها كنار گذاشته شــدند، لذا گروه نمونه 

پژوهش به 125)85 مرد و 40 زن( نفر تقليل يافت.
در اين پژوهش برای ارزيابی اشتياق شغلی از مقياس اشتياق شغلي 
اترخت Utrecht Work) Engagement Scale( اســتفاده 
شد. اين پرسشنامه از )17( پرسش با مقياس ليکرت )7( درجه اي 
تشکيل شــده است كه ســه خرده مقياس دارد شامل :1- انرژي 
حرفه اي كه شــش سؤال مي باشد )ســؤاالت: 1، 4، 8، 12، 15 و 
17 مثال: هنگام كار كردن سرشــار از انرژي هستم(.2- فداكاري 
حرفه اي كه شــامل پنج سؤال مي شود )سؤاالت: 2، 5، 7، 10 و13 
مثال: به كاري كــه انجام مي دهم افتخار مي كنم(.3- شــيفتگي 
حرفه اي كه شــامل شش سؤال مي باشد )ســؤاالت: 3، 6، 9، 11، 
14 و 16 مثال: هنگام كار كردن زمان به سرعت مي گذرد(. ضريب 
آلفای اين تست برای سه زير مقياس اش بين )0/68 و 0/91( متغير 
می باشد )27(. همچنين آلفاي كرونباخ كل اين مقياس به وسيله 

مونو و همکاران )0/92( گزارش شده است )28(. 
همچنيــن در اين پژوهش بــرای ارزيابی ارضــای نيازهای بنيادين 
روانشناختی در محيط كار از مقياس نيازهای بنيادين روان شناختی 
 The Work-Related Basic Need) كار  بــا  مرتبــط 

Satisfaction scale) )19( استفاده شد. اين پرسشنامه دارای )16(
پرسش با مقياس ليکرت 5 درجه ای )كامالً موافقم 5 و كامالً مخالفم 
1( برای ســنجش ارضای سه نياز بنيادين روان شناختی شايستگی، 
خودمختاری و ارتباط در محيط كار ساخته شده است. ضريب آلفای 
اين پرسش نامه برای بعد شايستگی )0/88(، بعد خودمختاری )0/83( 

و برای بعد ارتباط )0/84( بدست آمده است )19(. 
در پژوهش حاضر براي اندازه گيري پنج عامل بزرگ شــخصيت از 
پرســش نامه پنج عاملي نئو )29( استفاده شد. اين پرسشنامه فرم 
كوتاه پرسشنامه تجديد نظر شده پنج عامل بزرگ شخصيت است 
] مقيــاس پنج عاملي نئو (NEO-FFI-R)[ كه از لحاظ روايی و 
پايايی، هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند. پرســش نامه پنج عاملي نئو 
بيشترين و وسيع ترين كاربرد را در زمينه سنجش پنج عامل بزرگ 
شخصيت داشــته و از حمايت هاي تجربي گسترده برخوردار است 
)24(. مزيت اســتفاده از اين پرسشنامه در اين است كه اجراي آن 
به زمان كمتري نياز دارد و همچنين آزمودني ها براي پاسخ به اين 
پرسشنامه احساس خستگی زيادي نمي كنند. اين پرسشنامه از 60 
گويه بر اساس مقياس ليکرت )1، كاماًل موافقم و 5،كاماًل مخالفم( 
تشــکيل شده اســت كه هر 12 گويه آن يکي از پنج عامل بزرگ 
 ،C وظيفه شناسي ،A توافق پذيري ،E شــخصيت )برون گرايي

جدول1. مشخصات دموگرافيک كاركنان

درصدتعدادمتغير ها

جنسيت
8568مرد
2923/2زن

118/8گزارش نشده

تحصيالت

10/8زير ديپلم
97/2ديپلم

129/6فوق ديپلم
5644/8كارشناسی

3225/6كارشناسی ارشد
43/2دكتری

118/8گزارش نشده

وضعيت تأهل
10080متأهل
1512مجرد

108گزارش نشده
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روان رنجــوري N و تجربه پذيري O( را اندازه مي گيرد. نمرات هر 
عامل جداگانه محاسبه مي شود و در نهايت پنج نمره بدست مي آيد. 
 N، همسانی درونی اين آزمون، در نمونه اياالت متحده برای عوامل
E، O، A و C به ترتيب )0/93، 87، 0/89، 0/76 و 0/86(. بوده 
است )25(. در ايران نيز گروسی ساختار 5 عاملی اين پرسش نامه را 
به صورت كلی تأييد كرده و ضرايب همسانی درونی آن را، به روش 
آلفای كرونباخ بــرای عوامل اصلی به ترتيب )0/86، 0/73، 0/56، 
0/68 و 0/87( گزارش كرده اســت )30(. داده ها بوسيله ی آزمون 
 )α = 0/001 (آماری ضريب همبستگی و تحليل رگرسيون چندگانه

در برنامه SPSS 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

 يافته ها
در جدول شــماره )1( مشخصات دموگرافيک نمونه مورد پژوهش 

آورده شده است.
در جدول شماره )2( نتايج تحليل همبستگی پيرسون نشان می دهد 
كه بين نيازهای بنيادين روان شناختی مرتبط با كار )خودمختاری، 
شايســتگی و ارتباط( با اشتياق شغلی و ابعاد آن )انرژی، فداكاری، 
شيفتگی( در سطح خطای )α = 0/001( رابطه معنادار مثبت وجود 

دارد و همچنين از بين ابعاد شــخصيت برون گرايی با رابطه مثبت 
و روان رنجوری با رابطه منفی با اشتياق شغلی و ابعاد آن در سطح 
خطای )α = 0/001( رابطه معنادار دارد.  برای تعيين سهم هر يک 
از نيازهای بنيادين روان شناختی مرتبط با كار و ابعاد شخصت در 
پيش بينی اشتياق شغلی از آزمون آماری ضريب رگرسيون چندگانه 
روش گام به گام و ضرايب بتا اســتفاده شد كه نتايج در جدول )3( 

ارائه شده است.

برای تعيين سهم هر يک از نيازهای بنيادين روان شناختی مرتبط 
با كار و ويژگی های شخصيت در پيش بينی اشتياق شغلی از آزمون 
آماری ضريب رگرســيون چندگانه روش گام به گام و ضرايب بتا 
استفاده شــد. در جدول )3( قابل مشاهده است كه خودمختاری، 
ارتباط، شايستگی، روان رنجوری و برون گرايی می توانند )46%( از 
پراكندگی های اشتياق شغلی را بصورت معنی دار پيش بينی نمايند 
)P> 0/001(. برای تعيين ســهم تفکيکــی هريک از متغيرهای 
پيش بيــن )خودمختاری، ارتبــاط، شايســتگی، روان رنجوری و 
برون گرايی( در پيش بينی پراكندگی های متغيير مالک )اشــتياق 
شــغلی( از ضريب بتا اســتفاده شــد. نتايج حاكی از آن است كه 

جدول 2. ضريب همبستگی بين ارضای نيازهای بنيادين روان شناختی مرتبط با كار و ويژگی های شخصيت و ابعاد اشتياق شغلی

انحراف میانگینابعاد
معیار

123456789101112

 -1
خودمختاری

17/583/591

1** 215/972/420/30- شايستگی

1**0/40** 321/354/230/40- ارتباط

 -4
برون گرايی

30/705/840/29 **0/41**0/43 **1

 -5
روان رنجوری

20/556/82 **
-0/34

-0/25 **-0/31 **-0/47 **1

6- تجربه 
گرايی

24/474/42-0/11-0/005-0/030/18 **0/081

 -7
توافق پذيری

32/165/070/040/28  **0/38 **0/50 **-0/50 **0/071

 -8
وظيفه شناسی

36/555/60-0/020/48 **0/21 *0/56 **-0/31 **0/18 **0/38 **1

0/180/130/221** 0/29-** 0/39** 0/43**0/41** 923/595/990/50- انرژی

1** 0/160/070/120/82* 0/20-** 0/34** 0/42** 0/29** 1020/476/140/54- فداكاری

 -11
شيفتگی

20/716/610/55 **0/36 **0/38 **0/32 **-0/140/190/060/100/73 **0/75 ** 1

12- نمره ی 
كل

64/7717/240/58 **0/39 **0/45 **0/38 **-0/23 **0/190/090/160/92 **0/93 **0/90 **1

N=125**P> 0/001*P> 0/05

ين
ياد

 بن
ای

زه
نيا

ت
صي

شخ
لی

شغ
ق 

تيا
اش
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خودمختاری با ضريب بتای )0/40(، ارتباط با ضريب بتای )0/14( 
شايســتگی با ضريب بتای )0/12(، روان رنجــوری با ضريب بتای 
)0/18-( و برون گرايی با ضريب بتای )0/18( قادر هستند اشتياق 

شغلی را تبيين نمايند. 
 بحث

هدف پژوهش حاضر بررســی ارتباط بين ارضای نيازهای بنيادين 
روان شــناختی مرتبط با كار، ويژگی های شخصيت و ابعاد اشتياق 

شغلی و پيش بينی اشتياق شغلی بر اساس ارضای نيازهای بنيادين 
روان شناختی مرتبط با كارو ويژگی های شخصيت بود. طبق نتايج 
بدســت آمده از تحليل همبستگی پيرســون بين ارضای هر سه 
نياز بنيادين روان شــناختی )خود مختاری، ارتباط، شايستگی( و 
برون گرايی با اشتياق شــغلی و ابعاد آن )انرژی حرفه ای، فداكاری 
حرفه ای، شيفتگی حرفه ای( رابطه مثبت وجود و بين روان رنجوری 
و اشــتياق شغلی و ابعاد آن رابطه ی منفی وجود داشت به عبارتی 

ارضای اين ســه نياز بنيادين روان شــناختی در محيط كار باعث 
افزايــش ميزان اشــتياق شــغلی و ابعاد آن می شــود و از طرفی 
كاركنانی كه دارای برون گرايی باالتر هستند اشتياق شغلی باالتر و 
كارمندانی كه روان رنجوری باالتری دارند اشتياق شغلی پايين تری 
دارند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ارضای نياز به 
خودمختاری، ارتباط و  شايســتگی و از بين ويژگی های شخصيت 
روان رنجوری و برون گرايی پيش بينی كننده ی اشــتياق كاركنان 

می باشد.
در تبييــن رابطه ی بيــن ارضای نيازهای بنيادين وران شــناختی 
و اشــتياق شغلی می توان بيان داشــت كه ارضاء نيازهای بنيادين 
روان شــناختی ممکن اســت به عنــوان منابع روانشــناختی كه 
رفتارهای انسانی را نيرو می بخشــند، هدايت و حمايت می كنند، 
درک شــوند )31(. بنابراين، فرض می شــود كه اين منابع به طور 

مســتقيم بهزيستی روانشناختی و جســمانی را افزايش می دهند 
)32(. در محل كار، نشــان داده شــده است كه ارضاء اين نيازها با 
انگيزش كاری )33(، عملکرد شغلی، بهزيستی روانشناختی )34( 
و تعهد كاركنان )35( مرتبط می باشــد. در پژوهشی جديدتر، وان 
دن بروئکو همکاران )36( دريافتند كه ارضاء نيازها با فرســودگی 
هيجانی و نيرومندی، كه به ترتيب مؤلفه های فرسودگی و اشتياق 
را تشــکيل می دهند، مرتبط می باشد. به ويژه، نتايج آنها نشان داد 
كه نيازهای روانشناختی بنيادی كاركنان نقشی واسطه ای نه تنها 
بين منابع شــغلی و فرسودگی )و اشــتياق(، بلکه همچنين بين 
تقاضاهای شغلی و فرســودگی هيجانی بازی می كنند. همچنين 
می توان بيان داشت كه در نظريه ی خود تعيينی، نيازهای بنيادين 
روانشــناختی به صورت دقيقی به عنــوان "خوراک هايی كه بايد 
به وســيله ی يک موجود زنده به منظور حفظ رشد، يکپارچگی و 

جدول 3 رگرسيون خطی اشتياق شغلی، نيازهای بنيادين روان شناختی و ويژگی های شخصيت

مجذورr مجذورr r مدل
تعديل 

شده

خطای 
استاندارد 

برآورد

0/580/330/3314/09گام اول، متغير پيش بين: )ثابت( و خودمختاری

و  )ثابت(، خودمختاری  پيش بين:  متغير  دوم،  گام 
ارتباط

0/620/390/3813/53

خودمختاری،  )ثابت(،  پيش بين:  متغير  سوم،،  گام 
ارتباط و شايستگی

0/640/410/4013/32

گام چهارم، متغير پيش بين: )ثابت(، خودمختاری، 
ارتباط، شايستگی و روان رنجوری

0/660/430/4113/14

)ثابت(، خودمختاری،  متغير پيش بين:  پنجم،  گام 
ارتباط، شايستگی، روان رنجوری و برون گرايی

0/670/460/4312/92
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سالمتی اش فراهم شود" تعريف شده اند )37(. مجازاً، همانطور كه 
آب، مواد معدنی، و آفتاب برای شکوفه كردن گياهان تعيين كننده 
هســتند، پژوهشگران نظريه ی خود تعينی اعتقاد دارند كه ارضای 
نيازهای بنيادين روانشناختی برای انسان ها به منظور عملی كردن 
توان بالقوه شــان، پيشرفت كردن، و محافظت از بيماری و عملکرد 

ناسازگارانه ضروری می باشد )36(.
در تبييــن رابطه ی بيــن ارضای نياز به خود مختاری و اشــتياق 
شــغلی می توان گفت كه نياز به خودپيروی بــه عنوان ميل افراد 
به تجربه مالکيت رفتارشــان و عمل كردن با حسی از اراده تعريف 
شده اســت )17(. اين حس اراده می تواند از طريق داشتن فرصت 
برای انتخاب هايی شــخصی، و همچنين از طريق تأييد كامل يک 
درخواســت ترغيب شده بيرونی بدســت آيد. در مورد ارتباط بين 
ارضای نياز به ارتباط و اشــتياق شــغلی می توان عنوان داشت كه 
نياز به تعلق پذيری يا ارتباط به عنوان كوشــش انسانی برای روابط 
نزديک و صميمی و ميل به دســت يابی به حســی از صميميت و 
همدلی و تعلق پذيری تعريف شده است )38(. كاركنانی كه احساس 
می كنند بخشی از يک تيم  هستند و برای بيان مشکالت شخصی 
و مرتبط با كارشان احساس آزادی می كنند نسبت به كاركنانی كه 
در كار احساس تنهايی و فقدان رازداری می كنند، به احتمال زياد 
نيازشان به تعلق پذيری برآورده می شود و نسبت به كاری كه انجام 
می دهند اشتياق بيشتری نشــان می دهند )36(. سرانجام، نياز به 
شايستگی ميل اشخاص به احساس توانايی تسلط بر محيط، سبب 
وقوع پيامدهای مطلوب شــدن، و اداره كردن چالش های گوناگون 

را بيان می كند )36(.
يافته ی ديگر پژوهش نشان داد كه روانرنجوری با اشتياق شغلی و 
ابعاد آن رابطه ی منفی دارد اين نتيجه با تحقيق )Kim( و همکاران 
همسو می باشد )39(. همچنين اين يافته با تحقيقات مختلفی كه 
نشان داده اند رابطه ی مثبتی بين روان رنجوری و فرسودگی شغلی 
وجود دارد )26. 39( همســو می باشد. تحقيقات نشان داده اند كه 
افرادی كــه روان رنجوريی بااليی دارند انرژی كمتری در كار دارند 
و در نتيجه اشتياق كمتری نسبت به شغل شان دارند )26(. تمايل 
به دســت كم گرفتن توانايی ها، تمايل به واكنش نشــان دادن با 
هيجانات شــديد و خود انتقادی در موقعيت های فشارزا از جمله 
ويژگی های افراد روان رنجور است )24( كه باعث می شود اين افراد 

فرسودگی باال و اشتياق پايينی در كار داشته باشند. 
نتيجــه ديگر تحقيق حاكی از اين بود كه برون گرايی رابطه مثبتی 

با اشــتياق شغلی و ابعاد آن دارد. اين يافته نيز با پژوهش هايی كه 
نشــان داده اند برون گرايی با فرسودگی شغلی رابطه ی منفی دارد 
همسو می باشــد )26(. از جمله ويژگی های افراد برون گرا اجتماع 
پذيري، خوش بينی، جســارت و سطح باالي تحرک مي باشد )24( 
كه همه ی اين عوامل ارتباط مثبتی با اشتياق شغلی دارند، افرادي 
كه در برون گرايي پايين هســتند )درون گرا هستند( تمايل به اين 
دارند كه سطح انرژي پاييني داشــته باشند و كمتر احتمال دارد 
كه هيجانــات مثبت را تجربه كنند كه ايــن عامل خود منجر به 
اشتياق شغلی كمتر می شــود. اين يافته و يافته ی قبلی با تعريف 
شخصيت سالم و شــاد از آيزنک كه در بردارنده برون گرايی باال و 
روان رنجوری پايين می باشــد كاماًل منطبق است )40(. طبق نظر 
آيزنک روان رنجوری به عنوان انعکاس تفاوت هاي فردي در واكنش 
بــه محرک هاي منفي محيط در نظر گرفته می شــود. افرادي كه 
نمرة بااليي در روان رنجوری مي گيرند نسبت به كساني كه نمره ی 
پايينتري مي گيرند، به محرک هاي ناخوشــايند واكنش منفي تري 
نشــان مي دهند و مستعد تجارب ناخوشــايند هستند. افرادي كه 
نمــرة بااليي در مقياس برون گرايی مي گيرنــد )برونگراها( عموماً 
معاشرتي، خونگرم، اجتماعي، فعال و خوشبين هستند، در حاليکه 
آنهايي كه نمره هاي پايين در اين بعد مي گيرند)درونگراها( ساكت، 

غيراجتماعي، منفعل و مراقب هستند )41(. 
در نهايت نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه هم ارضای نيازهای 
بنيادين روان شناختی مرتبط با كار و هم ويژگی های شخصيت در 
پيش بينی اشتياق شغلی نقش معنی داری دارند. اين يافته همسو با 
پژوهش هايی است كه نشان داده اند كه لزوماً تقاضا و منابع شغلی 
مربوط به محيط كار نمی باشــد و برخی از ويژگی های شــخصيت 
در نقش منابع و تقاضاهای شــغلی نقــش ايفا می كنند. درتبيين 
اين يافته می توان اينگونه بيان داشــت كه ويژگی های شــخصيت 
و شــرايط مختلف و گوناگون محيط كار در ايجاد اشــتياق شغلی 
با يکديگر تعامــل دارند. بر طبق يافته هــای پژوهش هرچند كه 
ويژگی های محيط كار نقش مهمتری در اشــتياق شغلی كاركنان 
داشت بايد بيان داشت كه ويژگی های شخصيت و تفاوت های فردی 
به سه طريق می توانند در افزايش و يا كاهش اشتياق شغلی در كنار 
ويژگی های محيط كاری نقش ايفا كنند. نخست اينکه برون گرايی 
می توانند باعث تعديل تقاضاها و فشارهای شغلی شود و از كاهش 
اشتياق شغلی جلوگيری كند و روان رنجوری ميتواند باعث افزايش 
تقاضاها و فشــارهای شغلی شود و باعث ايجاد فرسودگی و كاهش 
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كاركنان از محيط كار تأثير بسزايی دارد.
 

 نتيجه گيري
نتايج مطالعه ی حاضر نشــان داد كه بين ارضای نيازهای بنيادين 
روان شــناختی مرتبط با كار، روان رنجوری و برون گرايی و اشتياق 
شغلی كارمندان رابطه ی معنی دار وجود دارد. چالش های محيطی، 
پيشرفت های سريع فناوری و ضرورت انعطاف پذيری توجه هرچه 
بيشــتر مديران را به كاركنان ســازمان به عنوان يکی از موثرترين 
عوامل در پيشرفت و موفقيت سازمان جلب می كند. مطالعات قبلي 
نشان داده است منابع شغلي گوناگون )از قبيل حمايت و راهنمايي( 
منجر به اشتياق شــغلي مي شود. در اين پژوهش نيز مشخص شد 
كه ارضای نيازهای بينادين روان شــناختی مرتبط با كار به عنوان 
يکی از منابع شغلی نقش ويژه و تعيين كننده ای در اشتياق شغلی 
كاركنان سازمان های آموزشی دارد. بنابراين می توان گفت مديران 
بايد محيطی مبتنی ير رعايت اصل شايســته ساالری، ارتقای كار 
گروهی، داشتن آزادی عمل در برابر مشکالت و موانع سازمانی، اجازه 
اظهار نظر به كاركنان و خودمختاری در تصميم گيری ايجاد نمايد. 
بر اســاس يافته های اين پژوهش به مديران سازمان های آموزشی 
پيشنهاد می شود جهت افزايش اشتياق شغلی كاركنان خود محيطی 
را در ســازمان ها بوجود آورند كه تا سر حد امکان نيازهای بينادين 
روان شــناختی مرتبط با كار كاركنان برآورده شود. عالوه بر اين بر 

اساس نتايج پژوهش به آنها پيشــنهاد می شود كه در امر گزينش 
كاركنــان، كاركنانی را با ويژگی های شــخصيتی برون گرايی باال و 
روان رنجوری پايين انتخاب كنند. . در پايان الزم اســت در تعبير و 
تفسير نتايج به محدوديت های پژوهش نيز اشاره شود. محدوديت 
اول اين كه انتخاب نمونه تنها از يک واحد دانشگاهی صورت گرفته 
اســت. همچنين در گردآوری اطالعات تنها از پرسش نامه استفاده 
گرديــد. بنابراين در تعميم نتايج آن بايــد احتياط كرد. تکرار اين 
پژوهش در بخش های تخصصی ديگر و موقعيت های كاری متفاوت 
برای آگاهی از اين كه آيا همبستگی های بدست آمده در اين پژوهش 

در موقعيت های ديگر نيز صادق اند، ضرورت دارد.
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Relationship between works related psychological basic needs, 
personality characteristics and work engagement

Introduction: Two factors effect on work engagement; work
environmental factors and individual factors. Assessing these
factors in
educational organization would be useful in improvement educational 
managers' performance.
Aim: The aim was assessing the relationship between work related 
psychological basic needs, personality characteristics and work
engagement among staff in Islamic Azad University branch of Najaf 
Abad.
Method and Material: This correlational –descriptive study was done 
in (2012-2013) that (125) staff who worked in Islamic Azad University
branch of Najaf Abad.  They were selected randomly by cluster
sampling method. Staff were completed The Work-Related Basic 
Need Satisfaction scale (Van den Broeck, 2010), Neo Personality Scale 
(Costa and MacCrae, 1991) and Utrecht Work Engagement Scale 
(Schaufeli, 2003). For all questionnaires internal consistency reliability
(Cronbsch’salpha) were in range (α=0.80 to α=0.92). Data were
analyzed through the use of correlation coefficient statistical test and
multiple regression analysis by using SPSS21 software.
Results: Findings showed that work related psychological basic 
needs and extroversion are positively and significantly related to work
engagement and its dimensions (P< 0.001). There was a negative and 
significantly relationship between neuroticism and work engagement 
and its dimensions (P< 0.001). Also, regression analysis showed that 
work related psychological basic needs and extroversion with positive 
relationship and neuroticism with negative relationship has a significant 
role in predicting staff work engagement (P< 0.001). In total (46%) of 
work engagement variance was explained by these variables.
Conclusion: It is suggested that educational managers have special
attention to individual's personality characteristics particularly
neuroticism and extroversion in selection in staffing.
Key words: Educational organizations, five factor model (FFM), 
job engagement, psychological basic needs, personality traits, work
engagement, work-related, basic need satisfaction.
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