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یگریانجیومیشغلتیباموفقگویساختارىقدرتایابیمدل
نفسوعزتییزناشوتیرضا

  یآرزو شکر
 قاتیواحد علوم تحق یمشاوره دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، تهران، ا

 .رانیاستاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ا   یآباد عیعبداهلل شف

 .رانیواحد رودهن، تهران، ا یگروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد فرد  یا دوکانه دهیفر

  چکیده
 یگریانجیبا م گویبراساس قدرت ا یشغل تیموفق ینبیشیمدل ساختارى پ یپژوهش حاضر با هدف طراح

بود.  یاز نوع معادالت ساختار همبستگی حاضر پژوهش نفس انجام شد. روش و عزت ییزناشو تیرضا
 7931سال  رد سیدماوند و پرد روزکوه،یف هاییمرد و زن متأهل در فرماندار نیشامل شاغل ،یجامعه آمار

)شوماخر  شده هینفر نمونه توص 022تا  022 یمعادله ساختار یساز مطالعات مدل یبرا که نیبود. با توجه به ا
ساده  یتصادف یریگ نفر در نظر گرفته شد و با روش نمونه 922(، حجم نمونه مورد نظر 7911و لومکس، 

مارک  گویقدرت ا چ،ینریا ییزناشو تی، رضاینب یشغل تیموفق یها نامه انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسش
 یاز معادالت ساختار ها، هیآزمون فرض یکردند. برا لیرا تکم کزنینفس آ استروم و همکاران و عزت

 ینیب شیرا پ یشغل تیصورت مثبت و معنادار موفق به گویبود: قدرت ا نیاز ا یها حاک-افتهیاستفاده شد. 
. کند یم یگریانجیصورت مثبت و معنادار م را به یشغل تیگو و موفقیقدرت ا نینفس رابطه ب . عزتکند یم

. کندیم یگریانجیصورت مثبت و معنادار م را به یشغل تیو موفق گویقدرت ا نیرابطه ب ییزناشو تیرضا
 تیرضا یگریانجیو هم با م میطور مستق هم به گویا یگرفت توانمند جهینت توان یحاصل م جیبراساس نتا

 نقش داشته باشد. یشغل تیموفق زانیبر م تواندیم نفس زتو ع ییزناشو

 .نفس عزت ،ییزناشو تیرضا گو،یقدرت ا ،یشغل تیموفق :ها کلیدواژه
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  همقدم
ها وظایف متعددی را  ریزی در شهرستان گیری و برنامه عنوان مراکز تصمیم ها به فرمانداری

های  ریزی توان تأمین امنیت عمومی، برنامه باشند که ازجمله این وظایف می دار می عهده
ها و امور مربوط به اشتغال  صنایع و گسترش آندهی امور مربوط به  اقتصادی، سازمان

نظارت بر تأمین مایحتاج مردم، نظارت بر کار ادارات  شهروندان، برگزاری انتخابات،
منظور حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین و ساری و جاری نمودن منویات دولت،  به

لی، نظارت بر ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و گسترش مراکز آموزش عا بهداشت عمومی،
ها  شهری و امور مربوط به ایاب و ذهاب عمومی و ده شهری و برون ونقل درون امور حمل

ای هستند و انتظار مسئولین و مردم از این سازمان  وظیفه دیگر دارای اهمیت ویژه
وظیفه به نحو احسن و اصالح همه امور است و مشاهده هرگونه مشکلی در شهرستان  انجام

ها را متوجه  اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نگاه با هر ماهیتی
کند و رفع مشکل را از آن انتظار دارند؛ بنابراین نقش این سازمان با خدماتی  فرمانداری می

گیر بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرح اجمالی وظایف  چنین گسترده و همه این
پذیر  ها بدون وجود نیروی انسانی کارآمد امکان ئولیتفرمانداری، انجام بهینه این مس

باشد؛ بنابراین توجه به کارکنان شاغل در این سازمان از اهمیت باالیی برخورداراست.  نمی
های اخیر دانشمندان بدان توجه  هایی است که در دهه کارکنان یکی از جنبه 7موفقیت شغلی

توجهی تـاکنون بـرای آن فـراهم  ی قابلاند و بسـتر نظری و پژوهش زیادی مبذول داشته
ی موفقیت و شغلی ( موفقیت شغلی از دو کلمه7939آبادی ) اعتقاد شفیعبه  شـده است.

مرکب است، موفقیت از نظر لغت به معنی توفیق، کامیابی، کامروایی، کامرانی، دستیابی به 
باشد، ام میآرزو و انجام کاری براساس لیاقت است که دارای دو مفهوم خاص و ع

های  توانند با در نظر گرفتن نوع شغل و ویژگیی افراد میجهت عام است که همه ازآن
، مفهومی است که موفقیت شغلیخود، میزان موفقیت خود را در آن شغل بیان کنند. 

باشد. موفق بودن  هایش درزمینه اشتغال می حاصل ارزیابی فرد از وضعیت کنونی و ایده آل
؛ 0272، 0ها دارد )راماسوامی، کارتر و در هر گی به برآورد نسبی از ایده آلیا نبودن بست

(. به اعتقاد بسیاری از شاغلین و 0272، 9ایشاک 7939صالحی، عابدی، باغبان و عابدی، 
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شود اما در ها باال رفتن از نردبان ثروت و شهرت، موفقیت محسوب می کارکنان سازمان
ت شامل ابعاد درونی و بیرونی است )اسپورک، کلر و ای، موفقیادبیات شغلی و حرفه

مشاهده شغل مانند حقوق، ارتقاء، رتبه و مقام، موفقیت مسیر  (. بخش قابل0272 7هیرچی،
های افراد و  دهد و موفقیت درونی یا ذهنی، به احساس شغلی بیرونی یا عینی را نشان می

شناختی مانند  طریق متغیرهای روانشان مربوط است و از  ها نسبت به مسیر شغلی رفتار آن
، 0شود )ابلی و اسپورک احساس مسئولیت، رضایت شغلی و تعهد شغلی شناسایی می

بررسی تحقیقات انجام شده در راستای عوامل مرتبط با موفقیت شغلی نشان (. 0270
های  دهد، اکثر تحقیقات برعوامل و اقدامات سازمانی متمرکز بوده، کمتر به جنبه می

 9شناختی توجه شده است. البته در تحقیقات قبلی از جمله تحقیقات یانگ و چو روان
بینی موفقیت شغلی مدیران اجرایی چینی، موردبررسی و  (؛ نقش شخصیت در پیش0272)

های  (، رابطه بین ویژگی7932تأیید قرار گرفته است، همچنین در پژوهش طالبی و رستمی )
شخصیتی مدیران آموزشی و موفقیت شغلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأیید شده 

دهنده  مرکز اصلی بر یکی از ساختارهای اصلی تشکیلاست؛ اما در این پژوهش ت
که ایگو وظیفه مدیریت سیستم روانی را برعهده  شخصیت، به نام ایگو است. ازآنجایی

هایش عمل شوند که ایگو نتواند به مسئولیت دارد. تمام مشکالت روانی، زمانی ظاهر می
یعنی تعادل روانی ما، به توانایی  کند. درمجموع اینکه توانایی ما برای کنار آمدن با زندگی،

شود، بستگی دارد  و قدرت ایگو در جهت غلبه بر فشارهای گوناگونی که بر آن وارد می
(؛ بنابراین با توجه به اینکه در محیط شغلی 7930)کوچکی راوندی، منیرپور و ارج، 
رت ایگو ها و فشارهای گوناگونی هستند، بررسی قد همواره کارکنان نیز تحت تأثیر تنش

بینی میزان موفقیت شغلی موضوعی قابل بررسی  برای مقابله با این فشارهای کاری و پیش
است.  2و سوپرایگو 2، ایگو0از نظر فروید شخصیت انسان دارای سه ساختار شامل ایداست. 

شود دراثر نیروهای  من یا ایگو که دومین ساختار شخصیت در نظریه فروید اطالق می
(. در رابطه با اهمیت 0220، 1آید )الورتو، کومر و پیکاال به وجود میموجود در نهاد 
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عنوان توانایی انطباق با  ( معتقدند، نیرومندی من به0271) 7قدرت ایگو، جیفلر و کوردوبا
نیرومندی دیگر  عبارت های درونی است؛ به های محیط بیرون و سازگاری با خواسته خواسته

های  شود که باعث کم شدن تعارض ایی در ذهن میه ایگو باعث فعال شدن مکانیزم
تواند در ابعاد مختلف زندگی از جمله وضعیت  شود که این موضع می روانی می درون

که بر  0شغلی نقش داشته باشد. عالوه بر شخصیت، براساس دیدگاه موفقیت شغلی دیویس
شناختی را  واننظریه سیستمی و تقویت استوار است و مجموعه عوامل فردی و محیطی و ر

عنوان یکی از عوامل بیرونی و  تواند به داند، مسائل خانوادگی می در موفقیت شغلی مؤثر می
طور که نتایج تحقیقات  (. همان7937محیطی در موفقیت شغلی نقش داشته باشند )مدبری، 

(، حاکی از آن است که بین رضایت زناشویی و رضایت 7932جاوید )زندی پور و مومنی
 9داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش اردمار و دمیرل رابطه مثبت و معنیشغلی 

 دهد. (، نیز نشان داد، رضایت از زندگی معلمان، رضایت شغلی آنان را افزایش می0272)
که سالم یا ناسالم  طوری دهنده جامعه است، به ترین هسته تشکیلخانواده یکی از بنیادی

، 0ند تمام سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار دهد )براونتوا بودن این هسته مرکزی، می
خانواده دال بر یک رابطه دو سویه بین زندگی کاری و خانوادگی  -(. تعارض کار0220

های خانوادگی و شغلی به وجود  (؛ که از فشارهای ناسازگارانه نقش0222، 2است )سینامون
خانواده از جمله تعارضات مهمی  -ر(؛ بنابراین تعارض کا0221، 2آید )یلدیریم و آیکان می

شغلی،  است که پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد که غیبت از کار، افزایش جابجایی
وری و تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی از جمله این  کاهش عملکرد، کاهش در بهره

به نظر  (. در این راستا0272، 1و المبرت و هوگان 0222، 1پیامدها است )کوهن و بروور
گذارد و از آن تأثیر  رسد رضایت زناشویی افراد بر موفقیت شغلی آنان تأثیر می می
پذیرد. رضایت زناشویی به شادی و لذت از روابط میان افراد متأهل مرتبط است.  می

رضایت زناشویی به معنای داشتن احساس مطلوب از ازدواج است )امیری مجد و زری 
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عنوان یک ارزیابی ذهنی از کیفیت کلی  زناشویی به (. همچنین رضایت7932مقدم، 
شود،  ازدواج و اینکه تا چه اندازه نیازها، انتظارات و تمایالت در ازدواج برآورده می

(. رضایت زناشویی بر میزان سالمت 7932تعریف شده است )نوین و بهرامی احسان، 
اجتماعی مؤثر بوده روانی، جسمانی، رضایت از زندگی، موفقیت در شغل و ارتباطات 

رسد رضایت زناشویی افراد بر موفقیت شغلی آنان تأثیر  است. در این راستا به نظر می
عنوان یکی از عوامل مؤثر بر  پذیرد. متغیر دیگری که به گذارد و از آن تأثیر می می

 7نفس انگیزش، تالش و بصیرت کارکنان، نقش آن در مسائل شغلی مطرح شده، عزت
های مناسب کنندهبینینفس را به مثابه یکی از پیش های متعددی عزت پژوهشباشد. در  می

؛ گاردنر، دائن و 0270، 0رضایت شغلی و عملکرد شغلی گزارش کردند )تونا و بیژوم
نفس، یک ارزیابی  (. عزت7932درویشی و خوئینی،  ؛0227، 0، جاج و بن0220، 9پیئرس

ها، موفقیت و ارزش فرد را  ها، داشته ه تواناییمطلوب از خود است که میزان اعتقاد فرد ب
نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن که از مجموع  کند؛ بنابراین عزت منعکس می

شود )محمد علی  ها و تجربیات انسان در طول زندگی حاصل می افکار، عواطف، احساس
رغیب شخص به ( و یک خود آگاهی مهم و عامل قوی در ت7939نژاد عمران و کمالوند، 

گری، خود کنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند  -کار، تعیین ظرفیت خود هدایت
نفس دارای  (. از طرف دیگر، عزت7932است )منصف، حسین نژاد، عیدی و شعبانی بهار، 

نفس مرتبط با شغل است که با سازمان فرد در  ابعاد مختلفی است، اما یکی از ابعاد آن عزت
نفس مرتبط با شغل، سطح خود آگاهی فرد را برای  ت؛ به عبارت دیگر، عزتارتباط اس

دهند، یا  دهد. افراد برای وظایفی که غالباً انجام می انجام وظایف خاص در آینده نشان می
های اصلی شغلشان (،  وظایفی که برای زندگی آنان دارای اهمیت است )مثالٌ مسئولیت

نفس شغلی  آورند. کارکنانی که دارای عزت ست مینفس را به د سطوح مختلفی از عزت
کنند و  نفس کمتری دارند، معموالً بهتر کار می باالیی هستند، در مقایسه با افرادی که عزت

نفس  (. عالوه بر این، افرادی که دارای عزت7913ترند )ابراهیم زاده،  از شغل خود راضی
کنند، اطمینان دارند که وقتی تصمیم به  های خود را باال ارزیابی میباال هستند، توانایی

توانند آن را به نحو مطلوبی انجام دهند. در مقابل، افراد دارای انجام کاری بگیرند، می
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دانند؛ بنابراین، برای خود موفقیت کمتری  نفس کم، توانایی خود را محدود می عزت
نفس مرتبط با  ح عزتکنند؛ در نتیجه، سط های خود را محدود می بینی کرده، فعالیت پیش

 (.7911کند )پورجبلی،  شغل فرد، نقش مهمی را در کار و عملکرد وی در سازمان، ایفا می
توان گفت که موفقیت شغلی یکی از عوامل مهم و  براساس مطالب مطرح شده، می

وری یک کشور است  سوی ساختن و بهره های بلند بهتأثیرگذار برای برداشتن گام
ها حتی با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود نیروی فعال،  و در سازمان (؛0272، 7)سانتوز

تواند به تحقق بهینه اهداف سازمان کمک  شاداب و دارای موفقیت در شغل است که می
طور مستقیم و چه غیرمستقیم  کند، بنابراین بررسی عوامل فردی و روانی کارکنان که چه به

ویژه بررسی عوامل  بررسی و مطالعه است. به د، قابلبینی موفقیت شغلی نقش دارن در پیش
تواند اطالعات جامعی در راستای  مستقیم و غیرمستقیم در کنار هم در قالب یک مدل می

گویی به این سؤال  مطالعات سازمانی فراهم نماید؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
شغلی با میانجیگری رضایت بینی موفقیت  منظور پیش مدل متناسب به"اساسی است که 
 "نفس براساس قدرت ایگوی زوجین چگونه است؟ زناشویی و عزت

 فرضیه اصلی پژوهش عبارت از:
نفس قابل  موفقیت شغلی بر مبنای قدرت ایگو با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت

 بینی است. پیش

 روش پژوهش
از نوع معادالت ساختاری  پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق در زمره خانواده همبستگی

های شرق جامعه آماری در این تحقیق شاغلین متأهل مرد و زن در فرمانداریقرار دارد. 
بود. این منطقه شامل فرمانداری فیروزکوه، دماوند و پردیس  7931در سال  استان تهران

نفر  023نفر است که از این تعداد  021است. تعداد کل کارکنان در این سه سازمان برابر 
 022تا  022سازی معادله ساختاری  که برای مطالعات مدل باشند. با توجه به این متأهل می

نفر در نظر  922(، حجم نمونه مورد نظر 7911شده )شوماخر و لومکس،  نفر نمونه توصیه
گیری در این تحقیق تصادفی ساده با توجه به حجم نمونه بود.  گرفته شد. روش نمونه

ی پژوهش، با کسب مجوز از دانشگاه محل تحصیل و هماهنگی با منظور اجرا به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Santos, G. G 
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های مربوطه مراجعه شد و با همکاری مدیران و های شرق استان تهران به سازمانفرمانداری
7(، رضایت زناشویی اینریچ0227های موفقیت شغلی نبی ) مسئولین، پرسشنامه پرسشنامه ،

(، در اختیار کارکنان قرار گرفت. 7312) 0نفس آیزنک شناختی قدرت ایگو و عزت روان
که احتمال داشت  پس از جلب رضایت افرادی که حاضر به همکاری شدند، ازآنجایی

طور  درستی متوجه نشوند، پژوهشگر در برخی موارد به برخی از افراد، سؤاالت را به
مورد  انفرادی دستورالعمل را خوانده و بدون اینکه راهنمایی مستقیم کرده باشد، در

ها و کنار گذاشتن برخی  سؤاالت توضیح داد. درنهایت پس از تکمیل شدن پرسشنامه
 افزار شدند. وتحلیل وارد نرم شده جهت تجزیه آوری های جمع های مخدوش، داده پرسشنامه

 گیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد: جهت اندازه
شـده   ( طراحـی 0227) 9رسشنامه توسط نبیاین پ(:0227پرسشنامه موفقیت شغلی نبی )

سـؤال   2زا و  سؤال اول مربـوط بـه موفقیـت شـغلی درون     1باشد.  گویه می 70است و شامل 
( براسـاس تحلیـل   7913گل پرور و قضـوی ) باشد.  زا می دوم مربوط به موفقیت شغلی برون

خ موفقیـت شـغلی   عاملی اکتشافی روایی سازه این پرسشنامه را مستند ساخته و آلفای کرونبا
( 0227اند. در پژوهش نبـی )  گزارش نموده 10/2و  10/2درونی و بیرونی را به ترتیب برابر 

گـزارش   10/2زاد نیـز   و موفقیت شغلی بـرون  10/2زاد  آلفای کرونباخ موفقیت شغلی درون
(، بــرای تعیــین روایــی ســازا متغیرهــای 0272شــده اســت . همچنــین در پــژوهش ایشــاک )

ز تحلیل عاملی اکتشـافی اسـتفاده شـده و ضـریب آلفـای کرونبـاخ بـرای عامـل         پرسشنامه، ا
 گزارش شده است. 11/2زاد  و عامل برون 10/2زاد  درون

برای بررسی میـزان رضـایت زناشـویی، پرسشـنامه     پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ:
رسشـنامه،  ( از ایـن پ 7313) 0سؤال انتخاب شـده اسـت. فـورزو السـون     01( با 7312اینریچ )

اند. این پرسشنامه توسـط دیویـد السـون و امـی      برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده
زوج متأهـل اجـرا شـد. ضـریب آلفـای پرسشـنامه بـرای         02227روی  0222السون در سال 

های رضـایت زناشـویی، ارتبـاط، حـل تعـارض و تحریـف آرمـانی بـه ترتیـب           خرده مقیاس
و اعتبار باز آزمایی پرسشنامه برای هر خرده آزمـون بـه    19/2، 10/2، 12/2قرار است:  ازاین

 بوده است . 30/2، 32/2، 17/2، 12/2ترتیب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Enrich 

2. Eysenck, H. J 

3. Nabi, G. R 

4. Fowers & Olson 
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قدرت ایگـو  توسـط   شناختی  سیاهه روان(:PIESشناختی قدرت ایگو) پرسشنامه روان
نقطـه قـدرت    1ساخته شده است. ایـن پرسشـنامه    7331و همکاران در سال  7مارک استروم

سـنجد و   ایگو )امید، خواسته، هدف، شایسـتگی، وفـاداری، عشـق، مراقبـت و خـرد( را مـی      
(، روایی صوری ، محتوا و سازه این 7331سؤال است. مارک استروم و همکاران) 20دارای 

مورد تأییـد قـرار دادنـد و همچنـین بـرای بررسـی پایـایی آن از روش محاسـبه         پرسشنامه را 
( نیــز آلفــای 7911گــزارش کردنـد. الطــافی شـیرمرد)   21/2ضـریب آلفــای کرنبـاخ، آن را   

 11/2و پایـایی دو نیمـه سـازی مقیـاس را      37/2ای ایرانـی   کرونباخ سیاهه را بر روی نمونـه 
(، روایـی  7932یـان هاشـم آبـادی و دهقـانی)     گزارش کرد. در پـژوهش آقامحمـدیان، قنبر  

 صوری و محتوا این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.
-نفس آیزنک حاصـل کوشـش   پرسشنامه عزت(:7312نفس آیزنک ) پرسشنامه عزت

سؤال اسـت. هـر چـه نمـره فـرد در ایـن        92ساخته شد و دارای  7312های آیزنک در سال 
س بیشـتری دارد )مهرابـی زاده هنرمنـد، بسـاک نـژاد، شـهنی       نفـ  پرسشنامه بیشتر باشد، عزت

(، روایـی ایـن پرسشـنامه را بـرای     7910(. هرمـزی نـژاد )  7910ییالق، شـکرکن و حقیقـی،   
و پایایی را بـا اسـتفاده از روش آلفـای     13/2و برای دانشجویان پسر  10/2دانشجویان دختر 

 گزارش کرده است. 11/2کرونباخ 
های آمار توصیفی شامل )میانگین، انحراف ها از شاخصیل دادهوتحل منظور تجزیه به

یابی معادالت های آمار استنباطی، مدلاستاندارد و ضریب همبستگی پیرسون( و از شاخص
 افزار ایموس استفاده شد. ها از نرم استفاده شد. برای تحلیل داده( SEMساختاری )

 های پژوهش یافته
شناختی نمونه پژوهش شامل سن، جنسیت، تحصیالت، های جمعیت ویژگی 7در جدول 

 زمان ازدواج و سابقه کار آمده است. مدت
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Markstrom, C. A 

http://www.irantahgig.ir/?p=37838
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 . اطالعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش0جدول 
درصد فراوانی زیرمجموعه ویژگی

 سال 92کمتر از  21 1/00

 دامنه سنی
 سال 92تا  97 20 1/02

 سال 02تا  92 27 2/02

 سال 02تا  07 07 1/79

 سال 02باالتر از  22 7/00

 زن 799 2/00
 جنس

 مرد 723 0/29

 زیر دیپلم 00 1/70

 تحصیالت

 دیپلم 723 0/29

 کارشناسی 10 2/01

 کارشناسی ارشد و باالتر 1 1/0

 پاسخ بی 2 1/7

 سال 2کمتر از  23 1/73

 سال 72تا  2 10 0/00

 سال 72تا  77 22 7/02

 سال 72باالتر از  720 0/90 سابقه کار

 پاسخ بی 2 1/7

%(، 1/00سال بیشترین میزان ) 92از لحاظ دامنه سنی، طبقه کمتر از  7بر اساس نتایج جدول 
%( و از لحاظ 0/29%(، از لحاظ تحصیالت طبقه دیپلم )0/29از لحاظ جنسیت طبقه مردان )

 اند. داشته%( بیشترین درصد را 0/90سال ) 72سابقه کار باالتر از 
میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش آمده  0در جدول 

 است.

 نفس و موفقیت شغلی های توصیفی متغیرهای قدرت ایگو، رضایت زناشویی، عزت . یافته2جدول 

آلفایکرونباخانحرافاستانداردمیانگین متغیر

 212/2 02/0 10/02 امید -قدرت ایگو

 220/2 02/2 33/71 خواستن -قدرت ایگو

 177/2 17/0 22/07 هدف -قدرت ایگو 
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آلفایکرونباخانحرافاستانداردمیانگین متغیر

 291/2 20/2 31/71 شایستگی -قدرت ایگو 
 131/2 21/2 22/73 وفاداری -قدرت ایگو 

 221/2 31/9 21/72 عشق –قدرت ایگو 
 220/2 01/0 21/73 مراقبت –قدرت ایگو 

 292/2 22/0 02/72 خرد –قدرت ایگو 

 201/2 72/07 11/797 زناشویی رضایت

 113/2 22/2 10/71 نفس عزت
 129/2 21/2 27/73 زا درون -موفقیت شغلی

 199/2 21/9 23/72 زا برون -موفقیت شغلی

ها و متغیرها نزدیک به یا باالتر  ، ضرایب آلفای کرونباخ همه مؤلفه0براساس نتایج جدول 
ها از همسانی درونی مطلوبی  پرسشنامه توان نتیجه گرفت، است، بنابراین می 1/2از 

 برخوردار بودند.
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آمده است. 9در جدول 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 3جدول 
123456789111112متغیرهایحقیقی

            - امید -. قدرت ایگو7

           - 222/2** خواستن -. قدرت ایگو0

          - 211/2** 271/2** هدف -. قدرت ایگو 9

 -. قدرت ایگو 0
 شایستگی

**273/2 **190/2 **217/2 -         

 -. قدرت ایگو 2
 وفاداری

**207/2 **122/2 **210/2 **173/2 -        

       - 203/2** 230/2** 270/2** 291/2** 202/2** عشق –. قدرت ایگو 2

      - 279/2** 232/2** 209/2** 210/2** 217/2** 271/2** مراقبت –. قدرت ایگو 1

     - 221/2** 222/2** 233/2** 177/2** 223/2** 212/2** 232/2** خرد –. قدرت ایگو 1

    - 792/2* 032/2** 720/2** 722/2** 792/2* 730/2** 219/2 009/2** . رضایت زناشویی3

   - 002/2** 972/2** 030/2** 002/2** 977/2** 020/2** 032/2** 013/2** 921/2** نفس . عزت72

 -. موفقیت شغلی77
 زا درون

**922/2 **919/2 **997/2 **912/2 **073/2 **939/2 **020/2 **070/2 **900/2 **920/2 -  

 - 000/2** 921/2** 011/2** 297/2 793/2* 211/2 212/2 222/2 721/2 221/2 212/2 -. موفقیت شغلی70
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123456789111112متغیرهایحقیقی
 زا برون

11/1>P
** ،

05/0> 

P
*

 
            

های قدرت ایگو )امید، خواستن، هدف، شایستگی، دهد که همه مؤلفه نشان می 9جدول 
با مؤلفه  27/2صورت مثبت و در سطح معناداری  وفاداری، عشق، مراقبت و خرد( به

هم در سطح  زای موفقیت شغلی همبسته بودند؛ اما تنها مؤلفه مراقبت قدرت ایگو آن درون
نفس  زناشویی و عزتزای موفقیت شغلی همبسته بود. همچنین رضایت  با مؤلفه برون 22/2

صورت مثبت و در سطح معناداری  زا( به زا و برون با هر دو مؤلفه موفقیت شغلی )درون
 همبسته بودند. 27/2

های پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. جدول  برای آزمون فرضیه
 دهد. گیری را نشان می های برازندگی مدل اندازه شاخص 0

 شده گیری اولیه و اصالح های برازندگی مدل اندازه . شاخص5جدول 

RMSEA AGFI GFI CFI /(df 
2
) 

2
 هایبرازندگیشاخص

 گیری مدل اندازه 92/10 79/0 312/2 320/2 300/2 220/2

 قبول نقاط برش قابل >22/2 2< >32/2 >32/2 >12/2 <21/2

شـده بـرازش    های گـردآوری  گیری با داده دهد مدل اندازه همچنان که جدول فوق نشان می
 =p ،36/72 >22/2مطلوب دارد )

2
 ،13/2=/df

2
 ،980/0= CFI،952/0= GFI،922/0 

= AGFI  220/2و =RMSEA .)  هـای برازنـدگی حاصـل از     براساس شـاخص بدین ترتیب
گیـری شـد کـه     گیـری پـژوهش چنـین نتیجـه     انـدازه تحلیل عاملی تأییدی در ارزیـابی مـدل   

گیــری متغیرهــای مکنــون متنــاظر خــود  شــده از تــوان الزم بــرای انــدازه متغیرهــای مشــاهده
ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمسـتقیم بـین متغیرهـای پـژوهش در      2جدول  برخوردارند.

 دهد. مدل ساختاری را نشان می
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 غیرهای پژوهش در مدل ساختاری: ضرایب مسیر کل و مستقیم بین مت4جدول 
 b S.E β CR مسیرها

 227/2 931/2 293/2 709/2 موفقیت شغلی -نفس ضریب مسیر بین عزت
 227/2 299/2 272/2 223/2 موفقیت شغلی -ضریب مسیر بین رضایت زناشویی

 229/2 920/2 773/2 172/2 نفس عزت -ضریب مسیر بین قدرت ایگو
 290/2 021/2 092/2 902/7 رضایت زناشویی -ضریب مسیر بین قدرت ایگو

 973/2 712/2 722/2 707/2 موفقیت شغلی -ضریب مسیر مستقیم بین قدرت ایگو
 227/2 020/2 222/2 717/2 موفقیت شغلی -ضریب مسیر غیرمستقیم بین قدرت ایگو

 290/2 000/2 237/2 927/2 موفقیت شغلی -ضریب مسیر کل قدرت بین ایگو

، ضریب مسیر کل بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی مثبت و در 2نتایج جدول براساس 
( بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول چنین P،424/0=β<22/2معنادار است ) 22/2سطح 
بینی  صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را پیش گیری شد که قدرت ایگو به نتیجه

معنادار است  27/2مثبت و در سطح  نفس و موفقیت شغلی کند. ضریب مسیر بین عزت می
(27/2>P،397/0=βبدین ترتیب در آزمون فرضیه دوم چنین نتیجه )  گیری شد که

کند. ضریب مسیر بین  بینی می صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را پیش نفس به عزت
<27/2معنادار است ) 27/2رضایت زناشویی و موفقیت شغلی مثبت و در سطح 

P،533/0=β )گیری شد که رضایت  بدین ترتیب در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه
 کند. بینی می صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را پیش زناشویی به

نفس و رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت  معناداری نقش عزت 2جدول 
 دهد. شغلی را نشان می

 ناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلینفس و رضایت ز معناداری نقش عزت :6جدول 
a*b βSEab Zمسیرها

 70/9** 299/2 702/2 729/2 موفقیت شغلینفس عزتقدرت ایگو 

 03/0* 290/2 772/2  211/2 موفقیت شغلیرضایت زناشوییقدرت ایگو 

طریق ضریب مسیر غیرمستقیم بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی از  2براساس نتایج جدول 
(. براین اساس در P،145/0=β<27/2معنادار است ) 27/2نفس مثبت و در سطح  عزت

نفس رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت  گیری شد که عزت آزمون فرضیه چهارم چنین نتیجه
کند. ضریب مسیر غیرمستقیم بین قدرت  صورت مثبت و معنادار میانجیگری می شغلی را به
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معنادار است  22/2یق رضایت زناشویی مثبت و در سطح ایگو و موفقیت شغلی از طر
(22/2>P،110/0=βبراین اساس در آزمون فرضیه پنجم چنین نتیجه .)  گیری شد که

صورت مثبت و معنادار  رضایت زناشویی رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی را به
 کند. میانجیگری می
نفس و موفقیت  رضایت زناشویی، عزتروابط ساختاری بین قدرت ایگو،  7در ادامه شکل 

 دهد. شغلی را نشان می
 

 

 شغلینفس و موفقیت  : روابط ساختاری بین قدرت ایگو، رضایت زناشویی، عزت0شکل 

 گیری بحث و نتیجه

بینی موفقیت شغلی براساس قدرت  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ساختارى پیش
نفس انجام شده است. براساس نتایج حاصل از  ایگو با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت

بینی  صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را پیش آزمون فرضیه اول، قدرت ایگو به
دیگر هر چه قدر توانمندی ایگو باالتر باشد، میزان موفقیت شغلی فرد نیز  ارتعب کند؛ به می
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برخی از های پژوهشی، در راستای نتیجه فوق،  یابد. بر مبنای بررسی پیشینه فزایش می
(، اسکندری و 7932پور و همکارانش )از جمله نتایج تحقیق عبداله های قبلیپژوهش

های (، مؤید نقش ویژگی0222) 7الس و روستین(، تت، جکسون، داگ7913همکارانش )
اما دقیقاً پژوهشی که نقش توانمندی ایگو را اند؛  بینی موفقیت شغلی بوده شخصیتی در پیش

های پژوهشگر یافت  بینی موفقیت شغلی موردبررسی قرار دهد، براساس بررسی در پیش
اند که ی را بررسی کردهنشد. در سالهای اخیر محققان بسیاری عوامل مؤثر در موفقیت شغل

 (.7932توان به عوامل شخصیتی اشاره نمود )رضوانیان و سمیعی، از جمله این عوامل، می
توان عنوان نمود، نیرومندی ایگو باعث فعال شدن آمده می دست در تبیین نتیجه به

شود، عالوه  های درون روانی می شود که باعث کم شدن تعارض هایی در ذهن می مکانیزم
(، همچنین 0272، 0دهد )اوزمان راین توانمندی ایگو، میل به موفقیت را تحت تأثیر قرار میب

داری با سالمت روان همبستگی دارد )جمیل، عاطف وحید، دهقانی و حبیبی، طور معنی به
شناختی مانند احساس  تواند از طریق متغیرهای روان (. میزان سالمت روان باال نیز می7930

(، در افزایش بعد درونی 0270یت شغلی و تعهد شغلی )ابلی و اسپورک، مسئولیت، رضا
 احساس موفقیت شغلی در کارکنان مؤثر باشد.

بینی موفقیت شغلی، براساس  عالوه بر نقش مستقیم توانمندی ایگو در پیش
نظرموفقیت شغلی دیویس که بر نظریه سیستمی و تقویت استوار است و مجموعه عوامل 

طور  داند، عوامل دیگری نیز به شناختی را در موفقیت شغلی مؤثر می و روانفردی و محیطی 
های پژوهش  مستقیم و غیرمستقیم در میزان موفقیت شغلی مؤثر هستند که براساس یافته

عنوان یک متغیر فردی و شخصیتی، رابطه بین قدرت ایگو و  نفس به متغیر عزت حاضر،
دیگر قدرت ایگو  عبارت کند؛ به ار میانجیگری میصورت مثبت و معناد موفقیت شغلی را به

بینی موفقیت شغلی نیز مؤثر است.  نفس باالتر که این مسئله در پیش باالتر منجر به عزت
نفس در رابطه بین قدرت  های پژوهشگر تحقیقی که نقش میانجی عزت براساس بررسی

همکاران دیویس و هش ایگو و موفقیت شغلی را بررسی کرده باشد یافت نشد. فقط در پژو
(، نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که عدم توانمندی ایگو که باعث پائین 7319)

ها با اضطراب مرگ در ارتباط هستند. با توجه به  شود و هردوی آن نفس می آمدن عزت
هدف، های مثبتی از جمله امید، خواسته،  اینکه توانمندی ایگو به معنی برخورداری از سازه
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شناختی مثبت برخوردارند، احساس  های روان شایستگی و... کارکنانی که از این سازه
شود این افراد،  موجب می ها نفس باالی آن تری نسبت به خود دارند و عزت مطلوب
های خود را باال ارزیابی کنند، اطمینان دارند که وقتی تصمیم به انجام کاری  توانایی

نفس کم،  ا به نحو مطلوبی انجام دهند. در مقابل، افراد دارای عزتتوانند آن ربگیرند، می
تواند مرتبط با شغل فرد، می نفس دانند؛ بنابراین، میزان عزت توانایی خود را محدود می

 (.7911)پورجبلی، نقش مهمی در بهبود و کارایی شغلی فرد داشته باشد 
عنوان یک عامل شخصیتی، با  بهنفس  ها، عالوه بر عزت براساس بخش دیگری از یافته

توجه به اینکه یک رابطه دوسویه بین زندگی کاری و خانوادگی وجود دارد )سینامون، 
بینی موفقیت شغلی نقش داشته،  طور غیرمستقیم در پیش (؛ عامل دیگری که به0222

دیگر رضایت زناشویی رابطه بین قدرت ایگو و  عبارت رضایت زناشویی کارکنان است؛ به
کند. در مطالعات قبلی نقش  صورت مثبت و معنادار میانجیگری می فقیت شغلی را بهمو

میانجی رضایت زناشویی در ارتباط بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی موردبررسی قرار 
(، نشان داده است 0272) 7نگرفته است، اما نتایج حاصل از پژوهش ساچندرا و ماخوپادهایا

گو توسط خود زنان همبستگی مثبت با کل کیفیت زناشویی که ارزیابی باالتر عملکرد ای
طورکلی در تبیین  اند. به ها دارد اما تأثیر آن بر موفقیت شغلی را موردتحقیق قرار نداده آن

های من بر اساس  توان عنوان نمود، نیرومندی نقش توانمندی ایگو در رضایت زناشویی می
در توسعه شخصیت بالغ برای برقراری  های تحولی گستره عمر، یک فرایند مهم نظریه

شده است. برقراری و حفظ روابط صمیمی، در حال حاضر نگرانی  روابط دوستانه شناخته
عمده متخصصان مشاوره خانواده و ازدواج است. بر اساس نظریه اریکسون شخصیت بالغ و 

ختلف های مراحل م آمیز بحران کارا جهت برقراری روابط صمیمانه درگرو حل موفقیت
های من است. از سوی دیگر با توجه به اعتبار فراوان نظریه رشد  تحول و کسب نیرومندی

طورکلی نظریه گستره عمر که موفقیت در یک مرحله را  روانی اجتماعی اریکسون و به
داند، افرادی که نیرومندی  آمیز بحران آن مرحله و مراحل پیشین می متضمن حل موفقیت
ابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود من باالتری دارند، ق

کنند. همچنین افراد دارای نیرومندی  داشته و درنتیجه رضایت زناشویی باالیی را تجربه می
کنند، به همسر و خانواده خود وفادار  تری با همسر خود برقرار می من قویتر، رابطه صمیمی
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کنند. این افراد در  ترتیب و رشد فرزندان احساس مسئولیت میمانند و در قبال  و پایبند می
های مشترک، روابط جنسی، شناخت از  ها، فعالیت ها و ایده گذاری ارزش -اشتراک

یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن توانمندتر هستند . نیرومندی من با شناخت 
ندی من باالیی دارد، قادر است خود همراه است؛ این بدین معنی است که فردی که نیروم

خود را به شیوه مطلوبتری در روابط عرضه کرده و نیازهای خود را به شکل موثرتری به 
همسر خود ابراز نماید که این مسئله در افزایش رضایت زناشویی نقش مهمی دارد. عالوه 

دی مثبت براین کارکنانی که از زندگی زناشویی رضایت دارند، بین آنها ارتباط بین فر
های مختلف زنـدگی حـامی همـدیگر اند، در  وجود دارد، اتحاد زیادی دارند، در جنبه

های خانوادگی و تفریحی با هـم تفـاهم دارنـد و سـازگار انـد،  انجام بسیاری از فعالیت
های اصلی خود نیز ارتباط  توانـایی مدیریت سازندگی در اختالفات را دارند، با خانواده

های مختلف زندگی همچون مسائل مالی تفاهم دارند. در  مثبت دارنـد و در جنبه متقابل و
ها که همسران خود را یک منبع حمایتی دلسوز و در دسترس در نظرمی  نتیجه، این زوج

کنند و میزان بیشتری از سالمتی و بهزیستی را  گیرند، احساس امنیت و اعتماد به نفس می
تواند در حضور  ( که این مسئله می0221، 7کروگر دهند )دوش، تیلور و گزارش می

 کارکنان با سالمت روانی باالتر و روحیه بهتر در محیط کاری نقش مثبتی را ایفا نماید.
توان نتیجه گرفت بین توانمندی ایگو و متغیر  های حاصل می درنهایت براساس یافته

نفس  ت زناشویی و عزتگری متغیرهای رضای طور مستقیم و با میانجی موفقیت شغلی به
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درواقع ایگو محور اصلی شخصیت است که با پرورش 

های روانی و وفصل کردن چالش ای در جهت حل های فزاینده دادن شایستگی، قابلیت
کند تا جایی که توانایی فرد را برای کنار آمدن با زندگی )یعنی تعادل  محیطی کسب می

به قدرت ایگو و توانایی آن در جهت غلبه بر فشارهای گوناگون که بر آن وارد روانی(، 
های آسیب روانی را از خود  شود بستگی دارد. افرادی که قدرت ایگو باالیی دارند نشانه می

های های ناشی از اضطراب و اتفاق دهند و روی خود، محیط و در برابر تنش کمتر نشان می
تواند در بهبود شخصیتی قوی، سازنده  ود چنین شرایطی در فرد میروزانه کنترل دارند؛ وج

ای داشته باشد.  های محیطی از جمله محیط کار بسیار نقش سازنده و مقاوم در برابر تنش
ویژه زمانی که فرد دارای ارزیابی مثبت فرد از روابط زناشویی )رضایت زناشویی( و  به
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نفس( داشته باشد، کارایی او در  ش )عزتنگرش مطلوب نسبت به ارزشمندی و وجود خود
ها و امکانات خود در رسیدن به  کند از تمام توانایی محیط کار افزایش یافته و فرد تالش می

( و به 7937برداری کند )قهرمانی، عدنان راد و ابراهیمی،  های شغلی استفاده و بهره هدف
 سمت موفقیت شغلی گام بردارد.

توان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد؛ پـژوهش        ش حاضر میهای پژوهاز جمله محدودیت
های شرق استان تهران حاضر از نظر مکانی محدود به کارکنان شاغلین متأهل در فرمانداری

ها و کارکنان سازمان دیگر، نیـز  که بخواهیم نتایج را به دیگر استانباشد و با توجه به اینمی
-طلبد تا پـژوهش در گسـترا وسـیع   شت. لذا میتعمیم دهیم، باید جانب احتیاط را در نظر دا

گیـری  تری صورت گیرد تا این محـدودیت مکـانی از بـین بـرود. محـدودیت ابـزار انـدازه       
-نامه استفاده گردیده اسـت و از مصـاحبه، مشـاهده و سـایر روش    متغیرها که فقط از پرسش

هـای مربـوط    ودیتبایست محـد گیری استفاده نشده است. لذا در تفسیر نتایج میهای اندازه
نامه را در نظر داشت. همچنین محدودیت دیگر، عدم کنتـرل برخـی از متغیرهـای    به پرسش

 اقتصادی و اجتماعی بود.

های حاصل از پژوهش با توجه به نقش مثبت توانمندی ایگو، رضایت  براساس یافته
زایش منظور اف شود: به بینی موفقیت شغلی پیشنهاد می نفس در پیش زناشویی و عزت

ها و در جامعه بستری مناسب برای پرورش رشد اخالقی،  توانمندی ایگو، در خانواده
های فرزندپروری صحیح و سازگاری درونی  های ایمن، سبک بستگی شخصیت سالم، دل

ریزی  فرد با تعارضات بیرون که همگی در توانمندی ایگو نقش دارند، تالش و برنامه
و آموزشی مناسب و کارساز در جهت پروراندن توانمدی  های درمانی نمایند. همچنین راه

منظور ارتقای رضایت زناشویی کارکنان، در  ایگو موردمطالعه و کارآزمایی قرار گیرد. به
سازمان مشاورانی جهت راهنمایی و مشاوره در حوزه زناشویی برای کارکنان در نظر گرفته 

یی و روابط صحیح با همسران های زناشو های آموزشی جهت آموزش مهارت شود. کالس
برای کارکنان برگزار شود. بروشورها و مطالب آموزش در حیطه زندگی زناشویی موفق به 
کارکنان ارائه شود. به کارکنان جهت هماهنگی و ایجاد تعادل بین محیط کار و محیط 

ی منظور ارتقا های کافی توسط مشاوران شغلی ارائه گردد. به زندگی راهنمایی و آموزش
نفس کارکنان، ارتقای مهارت کارکنان، ایجاد تصویرسازی ذهنی مثبت در کارکنان  عزت
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هایشان و  ها و مهارت هایشان، تشویق و پاداش کارکنان به دلیل توانمندی نسبت به توانمندی
 .گردد نفس کارکنان پیشنهاد می های آموزشی جهت ارتقای عزت برگزاری کالس
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