رابطهی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار،
ویژگیهای شخصیت و اشتیاق شغلی
جواد کریمی  ،عاطفه همایونی نجفآبادی ،راضیه ایزدی

چکیده

مؤلف مسؤول :جواد کریمی
استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران

مقدمه :دو دسته عوامل در اشتیاق شغلی موثرند؛ عوامل محیطی کار و عوامل فردی .بررسی

آدرسE-mail:dr.karimi10@yahoo.com :

واقع شود.

عاطفه همایونی نجفآبادی
کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی ،دانشگاه شهید

شخصیت و اشتیاق شغلی در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد است.

چمران ،اهواز ،ایران
راضیه ایزدی
کارشناس ارشــد مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید
چمران ،اهواز ،ایران

تاثیر این عوامل در سازمانهای آموزشی میتواند برای بهبود عملکرد مدیران آموزشی مفید
هدف :بررسی رابطهی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار ،ویژگیهای

مواد و روشها :این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بوده که تعداد ( )125نفر از کارمندان

دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد در ســال تحصیلی ( )1392-93به روش نمونهگیری

تصادفی خوشهای انتخاب شــدند و به مقیاس ارضای نیازهای بنیادین مرتبط با کار؛ وندن
بروک و همکاران ( ، )2010مقياس شخصیت پنج عاملي نئو کاستا و مککرا ( )1991و مقیاس
اشتیاق شغلی اترخت شوفیلی( )2003پاسخ دادند .پایایی مقیاسها با استفاده از آلفای کرونباخ
در محدوده ( 0/80تا  )0/92بدســت آمد .دادهها بوسیلهی آزمون آماری ضریب همبستگی و
تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار  SPSS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافتهها :نتایج نشــان دادند که بین ارضای نیازهای بنیادین روانشــناختی مرتبط با کار،

شخصیت برونگرایی و اشتیاق شغلی و ابعاد آن همبستگی مثبت و معنادار ( )P> 0/001ولی
بین شخصیت روانرنجوری و اشتیاق شغلی و ابعاد آن همبستگی منفی و معنادار
( )P> 0/001وجود داشــت .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارضای نیازهای
بنیادین روانشناختی مرتبط با کار و برونگرایی با رابطه مثبت و روانرنجوری با رابطهی منفی
نقش معنیداری ( )P>0/001در پیشبینی اشتیاق شغلی کارکنان دارد .این متغیرها قادرند
در مجموع ( 46درصد) از تغییرات اشتیاق شغلی پیشبینی کنند.

نتيجهگيري :ایجاد محیط ارضا کننده نیازهای بنیادین روانشــناختی به منظور افزایش

اشــتیاق شغلی و توجه به ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری و برونگرایی) در امر گزینش
کارکنان به مدیران سازمانهای آموزشی پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی :اشــتیاق شغلی ،سازمانهای آموزشــی ،پنج عامل بزرگ شخصیت ،ارضا

نیازهای بنیادین روانشناختی
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نیاز های روانشناختی کار ،شخصیت و اشتیاق شغلی
مقدمه
تغييرات در سازمانهاي جديد كارفرمايان را متقاعد كرده است که
هرچه بيشتر به دانش و تجارب روانشناسي اعتماد کنند و اين روند
تغييرات ،منجر به روانشناسي سازمانها شده است ( .)1سازمانها از
کارمندانشان انتظار دارند نه تنها در كارشان دچار مشكل و كج كاري
نباشــند که خالق و نوآور نيز باشــند ،به آساني با ديگران همکاري
کنند ،براي رشد حرفهايشان احساس مسئوليت کنند و به داشتن
کيفيت باالي عملکردشان متعهد باشند (.)2
با ظهور روانشناسي مثبتنگر ،اين شگفت آور نيست که جنبههاي
مثبت بهداشت و ســامت در روانشناسي سالمت شغلي طرفداران
بيشــتري پيدا کند .يکي از اين جنبههاي مثبت اشــتياق شــغلي
اســت که متضاد و نقطــه مقابل فرســودگي ( )burnoutدر نظر
گرفته شــده اســت ( .)3اشتياق شــغلي اصطالحي است که براي
( )Job Engagement)، (Work Engagementو
( )Engagementپيشنهاد شده اســت ( .)4بر خالف افرادي که
از فرسودگي شغلي رنج ميبرند ،کارمنداني که مشتاق به شغلشان
هســتند يک احســاس نيرومندي و ارتباط مؤثر بــا فعاليتهاي
کاريشــان دارند و خودشان را به عنوان افرادي توانمند براي پاسخ
گويي به تقاضاهاي شغلي ميدانند ( .)4شوفلي و همکاران در سال
( )2001اشــتياق شــغلي را به عنوان يک وضعيت مثبت و رضايت
بخش ذهني در ارتباط با کار تعريف ميکنند که با سه مؤلفهی انرژي
حرفهاي ( ،)vigorفداکاري حرفهاي ( )dedicationو شــيفتگي
حرفهاي ( )absorptionمشخص ميشود (.)5
انرژي حرفهاي با يک ســطح باال از انرژي و انعطافپذيري ذهني در
هنگام کار ،تمايل به تالش و مقاومت در مقابل مشــکالت مشخص
ميشود .فداکاري حرفهاي با احســاس مهم بودن ،اشتياق ،رغبت،
افتخار و چالش در کار شــناخته ميشــود .بعد سوم اشتياق شغلي
شيفتگي حرفهاي ميباشــد که با تمرکز کامل و غرق شدن در کار
مشخص ميشود به طوري که زمان در هنگام کـــار به سرعــــت
ميگذرد و براي فرد مشــکل اســت که از کارش جدا شــود (.)6
انــرژي و فــداکاري حرفهاي به ترتيب قطبهاي مقابل خســتگي
()Exhaustionو نگــرش منفی به کار ()Depersonalization
در فرسودگی شغلی هستند .پيوستاري که بوسيله انرژي به عنوان
قطب مثبت و خستگي به عنوان قطب منفي بوجود ميآيد ،انرژي يا
فعالسازي ناميده ميشود و پيوستاري که بوسيله فداکاري حرفهاي
و بد گماني _ به عنوان قطبهاي مثبت و منفي -تشــکيل ميشود

هويت ( )identificationناميده ميشود ( .)7بنابراين اشتياق شغلي
با يک ســطح باالي انرژي وهويت قوي در کار مشخص ميشود و از
طرف ديگر فرسودگي با يک سطح پايين از انرژي و هويت ضعيف در
کار مشخص ميشود  .با توجه به مطالب بیان شده مسئله مهم پيش
روي سازمانها ،شناسایی عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی و بکارگیری
این عوامل جهت افزايش سطوح اشتياق کارکنانشان ميباشد.
در دهــهی گذشــته ،مــدل منابــع  -تقاضاهــای شــغلی
( )Demands-Resources model (JD-R) Jobیــک
چهارچوب نظری تأثیرگذار برای تبیین فرآیندهایی بوده که منجر
به فرسودگی و اشتیاق شغلی میشوند (.)8
به عقیدهی پژوهشــگران ( ،)JD-Rویژگیهای شــغلی را میتوان
به دو طبقه ســطح باالتر؛ تقاضاهای شــغلی و منابع شغلی جمع
کرد .تقاضاهای شــغلی به عنوان جنبههایــی از زمینه کاری که بر
تواناییهای شخصی کارکنان فشار میآورد و بنابراین ،با هزینههای
روانشناختی و /یا فیزیولوژیکی معین مرتبط میباشد ،تعریف شدهاند
( )9تقاضاهای شغلی لزوماً منفی نیستند ،به شرطی که از تواناییهای
انطباقــی کارکنان فراتر نرونــد .هر چند ،چنانچه فراتــر بروند ،به
محرکهای تنشزا تبدیل میشوند و موجب فرسودگی میشود (.)6
بسته به زمینه کاری تحت مطالعه ،طبقه تقاضاهای شغلی میتواند
شامل ویژگیهای شغلی شامل :گوناگونی وظایف شغلی ،تراکم کار،
تداخل کار -زندگی فردی ،تغییرات سازمانی ،و ناهماهنگی هیجانی
باشــد ( .)10چندین مطالعه شواهدی را ارائه میکنند که در سر تا
سر حرفهها ،بخشها و کشورهای مختلف ( ،)8تقاضاهای شغلی به
فرسودگی شغلی منجر میشوند ( )11و فرسودگی را در طول زمان
پیش بینی میکنند (.)12
طبقه منابع شــغلی به عنــوان جنبههای فیزیکی ،روانشــناختی،
اجتماعی یا ســازمانی زمینهی کاری کــه ( )1میتواند اثر تخریب
کننده سالمتی تقاضاهای شغلی را کاهش دهد )2( ،در دستیابی به
اهداف شغلی اساسی میباشند ،و ( )3رشد ،نمو و یادگیری شخصی
را بر میانگیزد تعریف شده است ( .)6شبیه تقاضاهای شغلی ،طبقه
منابع شغلی شامل ویژگیهای شغلی گوناگون همچون فرصتهایی
بــرای به کارگیری مهارت ،حمایت سرپرســت ،پاداشهای مالی ،و
فرصتهای شغلی می باشــد ( .)13منابع شغلی به منظور افزایش
بهزیستی کارکنان مورد توجه قرار میگیرند ،یعنی ،فرض میشود که
آنها اشتیاق شغلی کارکنان را برانگیخته و مانع فرسودگی میشوند.
هم راســتا با این فرضیات ،چندین مطالعه نشــان دادهاند که منابع
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کریمی و همكاران
شــغلی به طور منفی با فرسودگی و بدبینی مرتبط هستند ( )14و
به طور مثبت با اشتیاق شغلی مربوط میباشند ( .)15عالوه بر این،
پژوهشهای اخیر دریافتهاند که منابع شغلی نه تنها به طور همزمان
با اشتیاق شغلی مرتبط میباشند ،بلکه همچنین اشتیاق کارکنان را
در طول زمان افزایش میدهند (.)13 ,12
در زمینه منابع شــغلی مؤثر در رابطه با اشــتیاق شغلی کارمندان
اخیرا ً نظریه نیازهای بنیادین روانشــناختی یا نظریه خود تعیینی
( )16پژوهشهایی را به خود اختصاص داده است .بر طبق نظریهی
خودتعیینی ،اشخاص یک گرایش فطری نسبت به عملکرد درست
و اثربخش دارند تا جایی که نیازهای روانشناختی بنیادیشان ارضا
میشــود ( .)16نیازهای بنیادین روانشناختی را میتوان به عنوان
خوراکهای روانشــناختی فطری که برای رشد ،کمال و بهزیستی
روانشناختی مداوم ضروری هســتند در نظر گرفت ( .)17چنانچه
این نیازهای بنیادی ارضا نشــوند ،پیامدهای روانشناختی نامطلوب
(برای نمونه رشــد و بهزیستی روانشناختی) پدیدار میشوند (.)17
نظریه خود تعیینی بر نیاز به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط تاکید
میکند .خودمختاری به تجربه اراده و خودتأییدی رفتار فرد اشــاره
میکند ،شایســتگی به میل به تسلط یافتن بر محیط فرد و بدست
آوردن پیامدهای ارزشــمند در درون آن اشاره میکند و ارتباط به
احســاس مرتبط بودن به دیگران اشاره میکند ( .)18این فرض که
ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی شرط ضروری برای سالمت و
بهزیستی روانشناختی میباشد در چندین حیطهی زندگی حمایت
شــده اســت ( .)16مخصوصاً در محل کار ،ارضا ِء نیازهای بنیادین
روانشــناختی کارکنان به طور مثبت با خشــنودی شغلی ،اشتیاق
شــغلی و تعهد سازمانی ( )19و به طور منفی با اختالل در سالمت
روانشــناختی (برای نمونه ،فرســودگی) مرتبط میباشد ( .)20در
پژوهش حاضر ،قصد داریــم نقش تبیینی ارضای نیازهای بنیادین
روانشــناختی همانطور که در نظریه خود تعیینی تعریف شدهاند را
در رابطه بین منابع شــغلی و اشتیاق شغلی در ساز مانهای اموزشی
بررسی کنیم.
در نهایت هرچند مدل منابع -تقاضاهای شــغلی ،تقاضاهای شغلی
را بعنوان پیشبینی کنندههای مهمی از فرســودگی شغلی و منابع
شــغلی را بعنوان پیشبینی کنندههای مهمی از اشــتیاق شــغلی
مطــرح مینماید ( )21ولی برخی از پژوهشها اشــاره کردهاند که
لزوماً تقاضا و منابع شغلی مربوط به محیط کار نمیباشد و برخی از
ویژگیهای شــخصیت در نقش منابع و تقاضاهای شغلی نقش ایفا
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میکنند ( .)22روانشناسان سازماني معتقدند که شخصيت افراد با
نــوع حرفهاي که انتخاب ميکنند و نحوة عمل آنها در آن حرفه در
ارتباط است .نوع شخصيت افراد نيز ميتواند در پيشبيني اشتیاق
شغلی نقش بسزايي داشته باشد .به طوري كه ميتواند به سازمانها
در امر گزينش و اســتخدام داوطلبان ياري رساند ( .)23الگوی پنج
عامــل بزرگ شــخصیت ( )Five Factor Model (FFMبرای
پژوهشــگران عالقهمند به شناخت تفاوتهای فردی در شخصیت،
هماننــد یک کشــف بنیادی به نظــر میرســد ( .)24در مجموع
الگوی پنج عامل بزرگ ،یک سنخشناســی فراگیر و در برگیرندهی:
برونگرایی ( ،)Extraversionروانرنجورخوی (،)Neuroticism
توافقپذیری ( ، )Agreeablenessتجربهگرایی (Openness to
 )Experienceو وظیفهشناسی ( )Conscientiousnessاست
( .)25پژوهشها متعدد نشــان دادهانــد که از بین پنج عامل بزرگ
شــخصیت روانرنجوری و برونگرایی با فرسودگی شغلی و اشتیاق
شغلی ارتباط دارد (.)26 ,23
با توجه به موارد ذکر شــده میتوان گفت ویژگیهای شــخصیت و
شــرایط مختلف و گوناگون محیط کار در ایجاد اشــتیاق شــغلی
بــا یکدیگر تعامل دارند .در ایران اشــتیاق شــغلی کارمندان مورد
بررســیهای اندکی قرار گرفته اســت و در معدود پژوهشهای که
صورت گرفته اســت جنبههای محیط کار مؤثر بر اشتیاق شغلی و
یا جنبههای شــخصیت بصورت جداگانه مــورد مطالعه قرار گرفته
است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی جنبههای محیط کار
و جنبههای شخیصت مؤثر بر اشتیاق شغلی کارمندان سازمانهای
آموزشی بصورت همزمان صورت گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی میباشد .در
این پژوهش متغییر پیشبینی کننده ،ارضای نیازهای روانشناختی
بنیادین مرتبط با کار و ویژگیهای شــخصیت و متغیر پیشبینی
شــونده اشتیاق شغلی میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در سال (-93
 )92تشــکیل داده اســت که با توجه به آخرین آمار موجود حجم
جامعه آماری برابر با ( )386نفر می باشد .با استفاده از شیوه نمونه
گیری خوشهای از این جامعه تعداد ( )200نفر انتخاب و به عنوان
گــروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .از بین ( )200پرسشــنامه
توزیع شــده جهت فرضیــه آزمایی ( )127پرسشــنامه تکمیل و
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نیاز های روانشناختی کار ،شخصیت و اشتیاق شغلی
بازگردانده شــد ،که از این تعداد ( )2پرسشنامه ناقص پاسخ داده
شــده بودند که از تحلیلها کنار گذاشته شــدند ،لذا گروه نمونه
پژوهش به  85(125مرد و  40زن) نفر تقلیل یافت.
در این پژوهش برای ارزیابی اشتیاق شغلی از مقياس اشتياق شغلي
اترخت  )Utrecht Work) Engagement Scaleاســتفاده
شد .اين پرسشنامه از ( )17پرسش با مقياس ليکرت ( )7درجهاي
تشکيل شــده است که ســه خرده مقياس دارد شامل  -1:انرژي
حرفهاي که شــش سؤال ميباشد (ســؤاالت 15 ،12 ،8 ،4 ،1 :و
 17مثال :هنگام کار کردن سرشــار از انرژي هستم) -2.فداکاري
حرفهاي که شــامل پنج سؤال ميشود (سؤاالت 10 ،7 ،5 ،2 :و13
مثال :به کاري کــه انجام ميدهم افتخار ميکنم) -3.شــيفتگي
حرفهاي که شــامل شش سؤال ميباشد (ســؤاالت،11 ،9 ،6 ،3 :
 14و  16مثال :هنگام کار کردن زمان به سرعت ميگذرد) .ضریب
آلفای این تست برای سه زیر مقیاساش بین ( 0/68و  )0/91متغیر
میباشد ( .)27همچنین آلفاي كرونباخ کل اين مقياس به وسيله
مونو و همكاران ( )0/92گزارش شده است (.)28
همچنیــن در این پژوهش بــرای ارزیابی ارضــای نیازهای بنیادین
روانشناختی در محیط کار از مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی
مرتبــط بــا کار (The Work-Related Basic Need

 )19( )Satisfaction scaleاستفاده شد .این پرسشنامه دارای ()16
ال موافقم  5و کام ً
پرسش با مقیاس لیکرت  5درجهای (کام ً
ال مخالفم
 )1برای ســنجش ارضای سه نیاز بنیادین روانشناختی شایستگی،
خودمختاری و ارتباط در محیط کار ساخته شده است .ضریب آلفای
این پرسشنامه برای بعد شایستگی ( ،)0/88بعد خودمختاری ()0/83
و برای بعد ارتباط ( )0/84بدست آمده است (.)19
در پژوهش حاضر براي اندازهگيري پنج عامل بزرگ شــخصيت از
پرســشنامه پنج عاملي نئو ( )29استفاده شد .اين پرسشنامه فرم
کوتاه پرسشنامه تجديد نظر شده پنج عامل بزرگ شخصيت است
[ مقيــاس پنج عاملي نئو ( ])NEO-FFI-Rکه از لحاظ روايی و
پايايی ،هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند .پرســشنامه پنج عاملي نئو
بيشترين و وسيعترين كاربرد را در زمينه سنجش پنج عامل بزرگ
شخصيت داشــته و از حمايتهاي تجربي گسترده برخوردار است
( .)24مزيت اســتفاده از اين پرسشنامه در اين است كه اجراي آن
به زمان كمتري نياز دارد و همچنين آزمودنيها براي پاسخ به اين
پرسشنامه احساس خستگی زيادي نميكنند .اين پرسشنامه از 60
ال موافقم و ،5كام ً
گويه بر اساس مقياس ليكرت ( ،1كام ً
ال مخالفم)
تشــکیل شده اســت كه هر  12گويه آن يكي از پنج عامل بزرگ
شــخصيت (برون گرايي  ،Eتوافق پذيري  ،Aوظيفه شناسي ،C

جدول .1مشخصات دموگرافیک کارکنان

متغیرها
جنسیت

تعداد

درصد

مرد

85

68

گزارش نشده

11

8/8

دیپلم

9

زن

زیر دیپلم

تحصیالت

فوق دیپلم

1

0/8

7/2

12

9/6

کارشناسی ارشد

32

25/6

گزارش نشده

11

8/8

مجرد

15

کارشناسی
دکتری

وضعیت تأهل

29

23/2

متأهل

گزارش نشده

56
4

44/8
3/2

100

80

10

8

12
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جدول  .2ضریب همبستگی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار و ویژگیهای شخصیت و ابعاد اشتیاق شغلی

ابعاد
نیازهای بنیادین
شخصیت

میانگین

انحراف
معیار

1

-1
خودمختاری

17/58

3/59

1

 -2شایستگی

15/97

2/42

** 0/30

1

 -3ارتباط

21/35

4/23

** 0/40

**0/40

1

-4
برونگرایی

30/70

5/84

** 0/29

**0/41

** 0/43

-5
روانرنجوری

20/55

6/82

**
-0/34

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

2

3

4

6

5

1
1

اشتیاق شغلی

 -6تجربه
گرایی

24/47

4/42

-0/11

-0/005

-0/03

** 0/18

0/08

1

-7
توافقپذیری

32/16

5/07

0/04

** 0/28

** 0/38

** 0/50

** -0/50

0/07

1

-8
وظیفهشناسی

36/55

5/60

-0/02

** 0/48

* 0/21

** 0/56

** -0/31

** 0/18

** 0/38

1

 -9انرژی

23/59

5/99

** 0/50

**0/41

** 0/43

** 0/39

** -0/29

0/18

0/13

0/22

1

 -10فداکاری

20/47

6/14

** 0/54

** 0/29

** 0/42

** 0/34

* -0/20

0/16

0/07

0/12

** 0/82

1

-11
شیفتگی

20/71

6/61

** 0/55

** 0/36

** 0/38

** 0/32

-0/14

0/19

0/06

0/10

** 0/73

** 0/75

1

 -12نمرهی
کل

64/77

17/24

** 0/58

** 0/39

** 0/45

** 0/38

** -0/23

0/19

0/09

0/16

** 0/92

** 0/93

** 0/90

N=125

روانرنجــوري  Nو تجربه پذيري  )Oرا اندازه ميگيرد .نمرات هر
عامل جداگانه محاسبه ميشود و در نهايت پنج نمره بدست ميآيد.
همسانی درونی این آزمون ،در نمونه ایاالت متحده برای عوامل N،
 E، O، Aو  Cبه ترتیب ( 0/76 ،0/89 ،87 ،0/93و  .)0/86بوده
است ( .)25در ایران نیز گروسی ساختار  5عاملی این پرسشنامه را
به صورت کلی تأیید کرده و ضرایب همسانی درونی آن را ،به روش
آلفای کرونباخ بــرای عوامل اصلی به ترتیب (،0/56 ،0/73 ،0/86
 0/68و  )0/87گزارش کرده اســت ( .)30دادهها بوسیلهی آزمون
آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه( )α = 0/001
در برنامه  SPSS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها
در جدول شــماره ( )1مشخصات دموگرافیک نمونه مورد پژوهش
آورده شده است.
در جدول شماره ( )2نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان میدهد
که بین نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار (خودمختاری،
شایســتگی و ارتباط) با اشتیاق شغلی و ابعاد آن (انرژی ،فداکاری،
شیفتگی) در سطح خطای ( )α = 0/001رابطه معنادار مثبت وجود

64

7

8

9

10

11

12

**P> 0/001

1

*P> 0/05

دارد و همچنین از بین ابعاد شــخصیت برونگرایی با رابطه مثبت
و روانرنجوری با رابطه منفی با اشتیاق شغلی و ابعاد آن در سطح
خطای ( )α = 0/001رابطه معنادار دارد .برای تعیین سهم هر یک
از نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار و ابعاد شخصت در
پیشبینی اشتیاق شغلی از آزمون آماری ضریب رگرسیون چندگانه
روش گام به گام و ضرایب بتا اســتفاده شد که نتایج در جدول ()3
ارائه شده است.
برای تعیین سهم هر یک از نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط
با کار و ویژگیهای شخصیت در پیشبینی اشتیاق شغلی از آزمون
آماری ضریب رگرســیون چندگانه روش گام به گام و ضرایب بتا
استفاده شــد .در جدول ( )3قابل مشاهده است که خودمختاری،
ارتباط ،شایستگی ،روانرنجوری و برونگرایی میتوانند ( )٪46از
پراکندگیهای اشتیاق شغلی را بصورت معنیدار پیشبینی نمایند
( .)P> 0/001برای تعیین ســهم تفکیکــی هریک از متغیرهای
پیشبیــن (خودمختاری ،ارتبــاط ،شایســتگی ،روانرنجوری و
برونگرایی) در پیشبینی پراکندگیهای متغییر مالک (اشــتیاق
شــغلی) از ضریب بتا اســتفاده شــد .نتایج حاکی از آن است که
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نیاز های روانشناختی کار ،شخصیت و اشتیاق شغلی
خودمختاری با ضریب بتای ( ،)0/40ارتباط با ضریب بتای ()0/14
شایســتگی با ضریب بتای ( ،)0/12روانرنجــوری با ضریب بتای
( )-0/18و برونگرایی با ضریب بتای ( )0/18قادر هستند اشتیاق
شغلی را تبیین نمایند.
بحث
هدف پژوهش حاضر بررســی ارتباط بين ارضای نیازهای بنیادین
روانشــناختی مرتبط با کار ،ویژگیهای شخصیت و ابعاد اشتیاق

شغلی و پیشبینی اشتیاق شغلی بر اساس ارضای نیازهای بنیادین
روانشناختی مرتبط با کارو ویژگیهای شخصیت بود .طبق نتایج
بدســت آمده از تحلیل همبستگی پیرســون بین ارضای هر سه
نیاز بنیادین روانشــناختی (خود مختاری ،ارتباط ،شایستگی) و
برونگرایی با اشتیاق شــغلی و ابعاد آن (انرژی حرفهای ،فداکاری
حرفهای ،شیفتگی حرفهای) رابطه مثبت وجود و بین روانرنجوری
و اشــتیاق شغلی و ابعاد آن رابطهی منفی وجود داشت به عبارتی

جدول  3رگرسیون خطی اشتیاق شغلی ،نیازهای بنیادین روانشناختی و ویژگیهای شخصیت

r

مجذورr

مجذورr
تعدیل
شده

خطای
استاندارد
برآورد

مدل

گام اول ،متغیر پیشبین( :ثابت) و خودمختاری

0/58

0/33

0/33

14/09

گام دوم ،متغیر پیشبین( :ثابت) ،خودمختاری و
ارتباط

0/62

0/39

0/38

13/53

گام سوم ،،متغیر پیشبین( :ثابت) ،خودمختاری،
ارتباط و شایستگی

0/64

0/41

0/40

13/32

گام چهارم ،متغیر پیشبین( :ثابت) ،خودمختاری،
ارتباط ،شایستگی و روانرنجوری

0/66

0/43

0/41

13/14

گام پنجم ،متغیر پیشبین( :ثابت) ،خودمختاری،
ارتباط ،شایستگی ،روانرنجوری و برونگرایی

0/67

0/46

0/43

12/92

ارضای این ســه نیاز بنیادین روانشــناختی در محیط کار باعث
افزایــش میزان اشــتیاق شــغلی و ابعاد آن میشــود و از طرفی
کارکنانی که دارای برونگرایی باالتر هستند اشتیاق شغلی باالتر و
کارمندانی که روانرنجوری باالتری دارند اشتیاق شغلی پایینتری
دارند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارضای نیاز به
خودمختاری ،ارتباط و شایســتگی و از بین ویژگیهای شخصیت
روانرنجوری و برونگرایی پیشبینی کنندهی اشــتیاق کارکنان
میباشد.
در تبییــن رابطهی بیــن ارضای نیازهای بنیادین ورانشــناختی
و اشــتیاق شغلی میتوان بیان داشــت که ارضاء نیازهای بنیادین
روانشــناختی ممکن اســت به عنــوان منابع روانشــناختی که
رفتارهای انسانی را نیرو میبخشــند ،هدایت و حمایت میکنند،
درک شــوند ( .)31بنابراین ،فرض میشــود که این منابع به طور

مســتقیم بهزیستی روانشناختی و جســمانی را افزایش میدهند
( .)32در محل کار ،نشــان داده شــده است که ارضاء این نیازها با
انگیزش کاری ( ،)33عملکرد شغلی ،بهزیستی روانشناختی ()34
و تعهد کارکنان ( )35مرتبط میباشــد .در پژوهشی جدیدتر ،وان
دن بروئکو همکاران ( )36دریافتند که ارضاء نیازها با فرســودگی
هیجانی و نیرومندی ،که به ترتیب مؤلفههای فرسودگی و اشتیاق
را تشــکیل میدهند ،مرتبط میباشد .به ویژه ،نتایج آنها نشان داد
که نیازهای روانشناختی بنیادی کارکنان نقشی واسطهای نه تنها
بین منابع شــغلی و فرسودگی (و اشــتیاق) ،بلکه همچنین بین
تقاضاهای شغلی و فرســودگی هیجانی بازی میکنند .همچنین
میتوان بیان داشت که در نظریهی خودتعیینی ،نیازهای بنیادین
روانشــناختی به صورت دقیقی به عنــوان "خوراکهایی که باید
به وســیلهی یک موجود زنده به منظور حفظ رشد ،یکپارچگی و
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سالمتیاش فراهم شود" تعریف شدهاند ( .)37مجازاً ،همانطور که
آب ،مواد معدنی ،و آفتاب برای شکوفه کردن گیاهان تعیین کننده
هســتند ،پژوهشگران نظریهی خود تعینی اعتقاد دارند که ارضای
نیازهای بنیادین روانشناختی برای انسانها به منظور عملی کردن
توان بالقوهشــان ،پیشرفت کردن ،و محافظت از بیماری و عملکرد
ناسازگارانه ضروری میباشد (.)36
در تبییــن رابطهی بیــن ارضای نیاز به خود مختاری و اشــتیاق
شــغلی میتوان گفت که نیاز به خودپیروی بــه عنوان میل افراد
به تجربه مالکیت رفتارشــان و عمل کردن با حسی از اراده تعریف
شده اســت ( .)17این حس اراده میتواند از طریق داشتن فرصت
برای انتخابهایی شــخصی ،و همچنین از طریق تأیید کامل یک
درخواســت ترغیب شده بیرونی بدســت آید .در مورد ارتباط بین
ارضای نیاز به ارتباط و اشــتیاق شــغلی میتوان عنوان داشت که
نیاز به تعلقپذیری یا ارتباط به عنوان کوشــش انسانی برای روابط
نزدیک و صمیمی و میل به دســت یابی به حســی از صمیمیت و
همدلی و تعلقپذیری تعریف شده است ( .)38کارکنانی که احساس
میکنند بخشی از یک تیم هستند و برای بیان مشکالت شخصی
و مرتبط با کارشان احساس آزادی میکنند نسبت به کارکنانی که
در کار احساس تنهایی و فقدان رازداری میکنند ،به احتمال زیاد
نیازشان به تعلق پذیری برآورده میشود و نسبت به کاری که انجام
میدهند اشتیاق بیشتری نشــان میدهند ( .)36سرانجام ،نیاز به
شایستگی میل اشخاص به احساس توانایی تسلط بر محیط ،سبب
وقوع پیامدهای مطلوب شــدن ،و اداره کردن چالشهای گوناگون
را بیان میکند (.)36
یافتهی دیگر پژوهش نشان داد که روانرنجوری با اشتیاق شغلی و
ابعاد آن رابطهی منفی دارد این نتیجه با تحقیق ( )Kimو همکاران
همسو میباشد ( .)39همچنین این یافته با تحقیقات مختلفی که
نشان دادهاند رابطهی مثبتی بین روانرنجوری و فرسودگی شغلی
وجود دارد ( )39 ,26همســو میباشد .تحقیقات نشان دادهاند که
افرادی کــه روانرنجوریی باالیی دارند انرژی کمتری در کار دارند
و در نتیجه اشتیاق کمتری نسبت به شغلشان دارند ( .)26تمایل
به دســت کم گرفتن تواناییها ،تمایل به واکنش نشــان دادن با
هیجانات شــدید و خود انتقادی در موقعیتهای فشارزا از جمله
ویژگیهای افراد روانرنجور است ( )24که باعث میشود این افراد
فرسودگی باال و اشتیاق پایینی در کار داشته باشند.
نتیجــه دیگر تحقیق حاکی از این بود که برونگرایی رابطه مثبتی
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با اشــتیاق شغلی و ابعاد آن دارد .این یافته نیز با پژوهشهایی که
نشــان دادهاند برونگرایی با فرسودگی شغلی رابطهی منفی دارد
همسو میباشــد ( .)26از جمله ویژگیهای افراد برونگرا اجتماع
پذيري ،خوشبینی ،جســارت و سطح باالي تحرک ميباشد ()24
که همهی این عوامل ارتباط مثبتی با اشتیاق شغلی دارند ،افرادي
که در برونگرايي پايين هســتند (درونگرا هستند) تمايل به اين
دارند که سطح انرژي پاييني داشــته باشند و کمتر احتمال دارد
که هيجانــات مثبت را تجربه کنند که ایــن عامل خود منجر به
اشتیاق شغلی کمتر میشــود .این یافته و یافتهی قبلی با تعریف
شخصیت سالم و شــاد از آیزنک که در بردارنده برونگرایی باال و
روانرنجوری پایین میباشــد کام ً
ال منطبق است ( .)40طبق نظر
آیزنک روانرنجوری به عنوان انعكاس تفاوتهاي فردي در واكنش
بــه محركهاي منفي محيط در نظر گرفته میشــود .افرادي كه
نمرة بااليي در روانرنجوری ميگيرند نسبت به كساني كه نمرهی
پايينتري ميگيرند ،به محركهاي ناخوشــايند واكنش منفيتري
نشــان ميدهند و مستعد تجارب ناخوشــايند هستند .افرادي كه
نمــرة بااليي در مقياس برونگرایی ميگيرنــد (برونگراها) عموماً
معاشرتي ،خونگرم ،اجتماعي ،فعال و خوشبين هستند ،در حاليكه
آنهايي كه نمرههاي پايين در اين بعد ميگيرند(درونگراها) ساكت،
غيراجتماعي ،منفعل و مراقب هستند (.)41
در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هم ارضای نیازهای
بنیادین روانشناختی مرتبط با کار و هم ویژگیهای شخصیت در
پیشبینی اشتیاق شغلی نقش معنیداری دارند .این یافته همسو با
پژوهشهایی است که نشان دادهاند که لزوماً تقاضا و منابع شغلی
مربوط به محیط کار نمیباشــد و برخی از ویژگیهای شــخصیت
در نقش منابع و تقاضاهای شــغلی نقــش ایفا میکنند .درتبیین
این یافته میتوان اینگونه بیان داشــت که ویژگیهای شــخصیت
و شــرایط مختلف و گوناگون محیط کار در ایجاد اشــتیاق شغلی
با یکدیگر تعامــل دارند .بر طبق یافتههــای پژوهش هرچند که
ویژگیهای محیط کار نقش مهمتری در اشــتیاق شغلی کارکنان
داشت باید بیان داشت که ویژگیهای شخصیت و تفاوتهای فردی
به سه طریق میتوانند در افزایش و یا کاهش اشتیاق شغلی در کنار
ویژگیهای محیط کاری نقش ایفا کنند .نخست اینکه برونگرایی
میتوانند باعث تعدیل تقاضاها و فشارهای شغلی شود و از کاهش
اشتیاق شغلی جلوگیری کند و روانرنجوری میتواند باعث افزایش
تقاضاها و فشــارهای شغلی شود و باعث ایجاد فرسودگی و کاهش
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نیاز های روانشناختی کار ،شخصیت و اشتیاق شغلی
اشــتیاق شغلی شود .دوم اینکه ویژگیهای شخصیت میتوانند به
عنوان تعدیلگر رابطه بین منابع و اشــتیاق شغلی نقش ایفا کنند.
برای نمونه برونگرایی باعث افزایش اثرات مثبت منابع شــغلی و
روانرنجوری باعث کاهش اثرات مثبت منابع شــغلی میشــود .و
در نهایت میتوان گفت که ویژگیهای شــخصیت در نحوه ادراک
کارکنان از محیط کار تأثیر بسزایی دارد.
نتيجهگيري
نتایج مطالعهی حاضر نشــان داد که بین ارضای نیازهای بنیادین
روانشــناختی مرتبط با کار ،روانرنجوری و برونگرایی و اشتیاق
شغلی کارمندان رابطهی معنیدار وجود دارد .چالشهای محیطی،
پیشرفتهای سریع فناوری و ضرورت انعطاف پذیری توجه هرچه
بیشــتر مدیران را به کارکنان ســازمان به عنوان یکی از موثرترین
عوامل در پیشرفت و موفقیت سازمان جلب میکند .مطالعات قبلي
نشان داده است منابع شغلي گوناگون (از قبيل حمايت و راهنمايي)
منجر به اشتياق شــغلي ميشود .در این پژوهش نیز مشخص شد
که ارضای نیازهای بینادین روانشــناختی مرتبط با کار به عنوان
یکی از منابع شغلی نقش ویژه و تعیین کنندهای در اشتیاق شغلی
کارکنان سازمانهای آموزشی دارد .بنابراین میتوان گفت مدیران
باید محیطی مبتنی یر رعایت اصل شایســته ساالری ،ارتقای کار
گروهی ،داشتن آزادی عمل در برابر مشکالت و موانع سازمانی ،اجازه
اظهار نظر به کارکنان و خودمختاری در تصمیم گیری ایجاد نماید.
بر اســاس یافتههای این پژوهش به مدیران سازمانهای آموزشی
پیشنهاد میشود جهت افزایش اشتیاق شغلی کارکنان خود محیطی
را در ســازمانها بوجود آورند که تا سر حد امکان نیازهای بینادین
روانشــناختی مرتبط با کار کارکنان برآورده شود .عالوه بر این بر

اساس نتایج پژوهش به آنها پیشــنهاد میشود که در امر گزینش
کارکنــان ،کارکنانی را با ویژگیهای شــخصیتی برونگرایی باال و
روانرنجوری پایین انتخاب کنند . .در پایان الزم اســت در تعبیر و
تفسیر نتایج به محدودیتهای پژوهش نیز اشاره شود .محدودیت
اول این که انتخاب نمونه تنها از یک واحد دانشگاهی صورت گرفته
اســت .همچنین در گردآوری اطالعات تنها از پرسشنامه استفاده
گردیــد .بنابراین در تعمیم نتایج آن بایــد احتیاط کرد .تکرار این
پژوهش در بخشهای تخصصی دیگر و موقعیتهای کاری متفاوت
برای آگاهی از این که آیا همبستگیهای بدست آمده در این پژوهش
در موقعیتهای دیگر نیز صادقاند ،ضرورت دارد.
تشکر و قدرانی
از تمامی کارکنان دانشــگاه آزاد واحد نجفآباد که محققین را در
امر جمعآوری دادههای مورد نیاز این مطالعه یاری رســاندند و نیز
از همکاری مسؤولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد در اجرای
این پژوهش سپاسگزاری میشود.
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Relationship between works related psychological basic needs,
personality characteristics and work engagement
Javad Karimi , Homayuni Najafabadi, Razieh Izadi

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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