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  دهيچک

 توانند يم از عوامل انگيزشي که برخي .شناخت را يزانندهانگ عوامل يدبا ها مانمنابع انساني در ساز وري بهره و ييکارا يشافزا به يلن جهت :پيش زمينه و هدف

 يبرا يسازمان يطدر مح يشترعوامل ب ينا. اشاره کرد يتبه کسب موفق يازشغلي و ن هاي يژگيبه و توان يکننده عملکرد و رفتار فرد در سازمان باشند، م يينتع

به منظور ارتقاء نياز به  هاي شغلي با نياز به کسب موفقيت کارکنان يژگيوهدف تحقيق حاضر، بررسي رابطه  .دارد ادييز يتکاربرد و اهم ها يزهايجاد و درک انگ

  .کسب موفقيت بود

نفـر از   ١٦٨ نمونـه آمـاري  . دژ انجام شده است روش توصيفي و همبستگي و در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهين بهپژوهش حاضر  :مواد و روش کار

جمع آوري شده با استفاده  يها تجزيه و تحليل دادهو  نامهپرسشاز جمع آوري اطالعات با استفاده . با روش تصادفي ساده انتخاب شدند بود شبکهاين  رکنانکا

  . انجام گرفت spssبه کمک نرم افزار  )دمنيرسون و آزمون فريپ r يآزمون همبستگ(آمار توصيفي و استنباطي  يها از روش

نياز به  شغلي با هاي يژگيبين ميزان رابطه و داري يو تفاوت معن. شغلي و نياز به کسب موفقيت و ابعاد آن وجود دارد هاي يژگيبين و داري يارتباط معن :ها يافته

نوات کـاري مختلـف و بـين    سني مختلف، بين کارکنان مجرد و متأهل، بين کارکنان با س يها کسب موفقيت در بين کارکنان زن و مرد، بين کارکنان در گروه

 شغلي بـا ابعـاد نيـاز بـه کسـب موفقيـت وجـود دارد        هاي يژگيبين ميزان ارتباط و داري يهمچنين تفاوت معن. کارکنان با سطح تحصيالت مختلف وجود دارد

)٠٥/٠<P( .  

شغلي در طراحي  هاي يژگيوتوجه به  وجود دارد و اريد يبه کسب موفقيت کارکنان در اين شبکه رابطه معن يازشغلي و ن هاي يژگيبين و :نتيجه گيريبحث و 

  .شود يمشاغل باعث افزايش نياز به کسب موفقيت کارکنان م

  شغلي، نياز به کسب موفقيت، انگيزش هاي يژگيو :ها کليد واژه
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  ۰۹۱۴۳۲۰۲۹۷۸ :تلفن، ۱۷پالک  ،يد اشرفيد باهنر، کوچه شهيابان شهيخ ،شهرستان بناب ،يجان شرقيآذربا :آدرس مکاتبه

Email:beikzad_jafar@yahoo.com 

  

 

                                                
 )نويسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،دکتراي تخصصي مديريت دولتي، ياراستاد ١
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب يدولت يريتارشد مد يکارشناسدانشجوي  ٢
 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک عموم ٣
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپزشک عموم ٤

  مقدمه

ها مارستانيمانند ب يخدمات يهامه سازماندر ه يمنابع انسان

هستند، از اين رو انگيزش نيروي انساني در  يديبه عنوان عامل کل

توجه بـه   .)۱( باشد يمسازمان حايز اهميت  يها هدفتحقق 

ــل انگ ــيعوام ــان و ن يزش ــايکارکن ــا آن يازه ــه  ه ــه ب و توج

 يعوامل ينتر مهماز  يکيک از کارکنان يهر  يفرد يها تفاوت
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افت يبه آن دست  توان يم يانسان يروين يبهره ور است که در

 يهر کـار دن به هدف در يرس يبرا يط مهم و اساسياز شرا يکيو 

اسـت کـه آن کـار را انجـام      يزه در افـراد يـ جاد انگيختن و ايبرانگ

ر در ييتغ با ياجتماع راتييسرعت تغ يمروزه همگاما .)۲( دهند يم

رات يياز تغ يکارکنان با مشاغل موجب شده است که برخ يسازگار

کارکنان از شـغل خـود و در    يگانگيموجب از خود ب ط کاريدر مح

زه يدر سازمان گردد که اغلب با کاهش انگ يخاصجه بروز رفتار ينت

   .)۳(ط کار همراه استيدر مح

نيـروي   کـه و نقشـي   کارکنـان ن راستا شناخت نيازهـاي  يدر ا

، توجـه بسـياري از   کنـد  يمـ ايفا  کارانساني در بهره وري و محيط 

 .)۴( اسـت  کـرده را بـه خـود جلـب     کارآمدو مديران  شناسان روان

ت آن بـه  ي، هدايرند که شناخت رفتار کارشتر خبرگان توافق دايب

 يازهـا ير از نيمـد  يمشاغل مهم و حفظ آن در بلند مدت به آگـاه 

 هزيـ را افراد بـا انگ يز کند ينمت يکفا يتوان عال. دارد يبستگ يفرد

 يخودشـان عملکـرد بهتـر   ز ا اد، اغلب نسبت به افراد توانمنـدتر يز

و افـراد   کنـد  يمـ جاد يسرکوب شده تنش ا يازهاين. دهند يمارائه 

ت يرين اگـر مـد  يبنـابرا . ن تنش را کاهش دهنـد يا کنند يمتالش 

ق سـخت  يـ از طر يمهـم فـرد   يازهـا يرا فراهم آورد که ن يتيوضع

خواهـد   يا زهيـ انگبا  يکار يرويشود، ن ارضانده يدن و کار زايکوش

   .)۵( داشت

 کننـده تعيـين   توانند يم کهخاص  يزشيعوامل انگز تعدادي ا

بـه   تـوان  يمـ  ها آنرفتار فرد در سازمان باشند، از جمله عملکرد و 

ايـن عوامـل   . کـرد موفقيت اشاره  کسبو نياز به  يشغل يها يژگيو

و  کـاربرد  هـا  زهيـ انگ درکجـاد و  يبيشتر در محيط سازماني براي ا

شـغل   يهـا  يژگـ يومـدل   کـه به طـوري  . )۶(اهميت زيادي دارند 

 يا طراحـ يـ و  يراحـ را ط هـا  شغل توان يمچگونه  کند يممشخص 

 يمجدد کرد که کارکنان خود و شغل خود را مهم بدانند و به عبارت

در  هـا  آناگـر افـراد احسـاس کننـد شـغل      . ت کنندياحساس اهم

ت آنان را يفعال يبرخوردار است، اثربخش يشتريت بيسازمان از اهم

ح رفتـار  يتشـر  ين مدل براياست که ا به ذکرالزم . ابدي يمش يافزا

 يکار هرشد و توسع يبرا يياز بااليؤثر است که از درجه نم يافراد

بيش از مقداري  ها آنو بر اين باورند که توانايي  باشند يمبرخوردار 

  . )۷(الزم است  کاربراي موفقيت در  کهاست 

 يمشاغل به عنوان ابـزار  يدر طراح يشغل يها يژگيوتوجه به 

ط يد شـرا جهـت بهبـو   يارگونـوم  يهـا  برنامـه  هد جهت توسـع يمف

زه و کـاهش  يـ ش انگيافـزا  يعنـ يج حاصل از آن يکار و نتا يکيزيف

و کارکنـان   هـا  سـازمان  يبرا ياريد بسياز کار فوا يناش يها بيآس

نـه معتقدنـد   ين زميـ ه پـردازان در ا ينظر از ياريبس .)۸(دارد ها آن

زه در اکثـر  يـ ش انگيافـزا  يبـرا  يقـو  يخود محرک يشغل به خود

آن دسـته از   ي؛ به خصـوص بـرا  ديآ يماب به حس يکارکنان امروز

 برند يماطالعات به سر  يشرفته تکنولوژيط پيکه در مح يکارکنان

رفتن يت، شهرت، پـذ ياگر نوع شغل بتواند موجب کسب موفق .)۹(

ت يزان رضـا يـ ت و مقام افراد گردد، باعث خواهد شد کـه م يمسئول

   .)۳( ابديش يکارکنان افزا يشغل

 يفـرد بـرا   هـت؛ عبارت است از خواسـت موفقيـ کســبنياز به 

و ، و در د)۹(از قبـل   ثرترؤمـ  يدن به هدف خود و انجام کـار يرس

مطالعات  يهدف اصل. رديگ يم جامعه مورد مطالعه قرارو سطح فرد 

افـراد اسـت يعنـي شـناخت      يهـا  يژگـ يوبه  يابي دستسطح فرد، 

 کشـف موفقيـت بـااليي هسـتند،     کسـب داراي نياز بـه   که کساني

افـزايش آن   يهـا  روشموفقيت و يافتن  کسبمدهاي مرتبط با ايپ

ق يت به تحقياز به کسب موفقينه نيدر زم ياديدانشمندان ز )۱۰(

نسون يد مک کللند و جان اتکيوينقش د ها آنان يو از م اند پرداخته

ده داشـت نيـاز بـه    يـ د مک کللنـد عق يويد. مشهورتر و بارزتر است

شغلشـان در   در برخـورد بـا   موفقيت جهـت گيـري افـراد را    کسب

   .)۶( دهد يمسازمان تحت تأثير قرار 

گماردن ر و بکا شان زهيانگشناخت افراد بر اساس  يبه اعتقاد و

 کنـد  يمـ کمک  ها سازمانت ين اساس به موفقيآنان به مشاغل بر ا

گر يکـد يکارکنان و شغل آنـان بـا    يها يژگيو، صورت نياچون در 
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نظـام   يها رمجموعهيز کهاينتوجه به  با .)۱۱( متناسب خواهد بود

سازمان و مؤسسه به طور زنجيـروار و  ر مديريت منابع انساني در ه

از  يکمرتبط بوده و تعامل مستمر دارند لذا هر  يکديگربه  مندنظام

فرآيندهاي مربوط به شغل و شاغل بايد به طور متناسب و متـوازن  

وي انسـاني جـذب   نظر گرفته شوند، در غير اين صورت اگر نيرر د

ـ  اسـاس  ر شده، آموزش ديده، مهارت يافته و خوب نگهداري شده ب

گرفتـه نشـوند، تمـام     کـار انساني بـه   يازهايشغلي و ن يها يژگيو

. بيهوده خواهـد بـود   ها سازمانمديران منابع انساني و  يها کوشش

نکــه واحــدهاي منــابع انســاني بتواننــد در يا ين راســتا بــرايــدر ا

 کننـد  کمـک مطلوب به سـازمان   کاراري نيروي و نگهد يابي دست

 يهـا  يژگـ يواز  کاملي درکبايد متخصصان و مديران منابع انساني 

ات آنان به هنگام طراحي شغل يو خصوص کارکنان يازهايشغل و ن

 يهـا  يژگيومناسب  ترکيببا  توان يمصورت  نيدر ا. داشته باشند

و بهره وري  دعملکرارتقا و  کيفيتموجبات افزايش  يو فرد يشغل

   .)۱۲(کردرا فراهم 

ـ  ي، از نظر کارکنان شغليدر حالت کل ش پـا  يخوب است که پ

از ين يبه توان فکر ينباشد و انجام دادن آن تا حدود يافتاده و عاد

عمـل وجـود داشـته     يدر آن تنـوع و آزاد  يداشته باشد؛ تا حدود

را شرفت شاغل يداشته باشد و امکان پ يخوب ياجتماع هباشد؛ وجه

گـردد   يطراح يد طورين ضوابط، شغل بايبا توجه به ا. فراهم کند

شـتر، مشـارکت   يت بيکه خواهان مسـئول  يکه آن دسته از کارکنان

شرفت در سـازمان  يو رشد و پ ها يريگم يشتر، مشارکت در تصميب

 .)۱۳(باشندن اهداف را داشته يبه ا يابي دستهستند، امکان 

موفقيـت را   کسـب نگيـزه  د توجه داشـت زمـاني ا  يبان يهمچن

 کاريمديران با ايجاد محيط  کهبه وجود آورد  کارکناندر  توان يم

، افـزايش  کـار مناسب از قبيل اعطاي آزادي عمل نسـبي در انجـام   

و  تکراريمسئوليت و استقالل، تغيير تدريجي طرح شغل از حالت 

موفقيـت   کسـب انگيزه  .)۴(را مهيا سازند  کارکنانبراي  يکنواخت

تالش بيشتري براي رسيدن  کارکنان شود يم موجب ،ها ازمانسدر 

موفقيـت   کسـب نيـاز بـه    کـه  يکارکنانبه موفقيت داشته باشند و 

تالش برانگيز گمارده شوند، چنين مأموريت  يها شغلدارند بايد به 

بـراي آنـان فرصـت انجـام دادن      کـه يا انتصابي سبب خواهد شـد  

معيار عالي، فـراهم شـده و در   موفقيت آميز با استاندارد و  کارهاي

د همـواره چهـار   يـ ران باين مديبنابرا .نتيجه نياز آنان برآورده شود

  :داشته باشند به خاطرزش يانگ هر را درباريقانون ز

و  يکـه حـام   يحـالت (مناسـب باشـد    يط کاريت محيوضع. ۱

  ).مشوق کار خوب است

 ق کـار يـ کـه از طر  ييازهاين نييعمل کارکنان در تع يآزاد. ۲

ب کرده نکه چقدر مهارت کسين اييمثال در تع ي؛ براشود يم ارضا

  .عمل داشته باشد يشرفت کند، آزاديو چقدر پ

ز يـ ت آميموفق به طورفرد بتواند  که يبه طور يشغل چالش. ۳

  .آن را انجام دهد

ق خود شغل حاصل ياز کارکنان از طرين يد ارضايهمواره با. ۴

   .)۵( شدبا يزشيت شغل انگيماه يعنيشود، 

 کـار با  کهموفقيت گرايش دارند  کسبافراد داراي نياز قوي به 

اين امر سبب . معارضه جويانه و در موقعيت رقابتي برانگيخته شوند

   .)۴( قابل توجهي داشته باشند عملکرد که شود يم

و  يريپذتيکه مسئول ي، در مشاغل نسبتاً چالشيحالت کلر د

ت يـ از به کسـب موفق يشد، افراد با نوجود داشته با ها آنخور در زبا

 اسـت  توجـه  قابل و .)۱۴( دهند يماز خود نشان  يباال عملکرد عال

کارکنـان   در آن مختلف ابعاد و تيموفق به ازين زانيم ييشناسا که،

 براي بهداشت و درمان، يها شبکهران يبه مد يخوب کمک تواند يم

 را ينيسنگ اريبس فيوظا و باال اهداف که خود يآت يها يزير برنامه

  .خواهد بود اند گرفته عهده به سالمت نظام بدنه در

  

  ها روشمواد و 

 ثيـ از حو  يو همبسـتگ  يفيپژوهش حاضر از نوع روش، توص

اسـت و در شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان       کـاربردي هدف، 
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ن شبکه يا کارکنانجامعه مورد مطالعه . ن دژ انجام شده استيشاه

با اسـتفاده از فرمـول کـوکران    . نفر بود ۳۵۷ اه آنبودند که تعداد 

در نظر گرفتـه شـد کـه بـا      ينفر از آنان به عنوان نمونه آمار ۱۶۸

 يجمــع آور. انتخــاب شــدند) يقرعــه کشــ(ســاده  يروش تصــادف

 شغل شناخت نامهپرسش، نامهپرسشاطالعات با استفاده از دو نوع 

 کارکنـان  طتوسـ  کـه  شد انجام تياز به کسب موفقين نامهپرسشو 

اسـتاندارد   يا نامـه پرسششغل،  شناخت نامهپرسش. ديگرد تکميل

 مقيـاس هفـت   در پاسـخ  بسته صورت به سؤال ۱۵ داراي است که

 کـامالً  تا نادرست کامالً از پيوستاري و در باشد يمکرت يل يا درجه

 تيـ اهم شـغلي،  تنوع مؤلفه ۵ نامه،اين پرسش. دارد امتداد درست

را  شـغلي  بـازخورد  و کـار  در عمـل  آزادي شـغلي،  تيـ هو ،يشـغل 

   روش .سـنجد  يمـ  را بـاال  بعـد  ۵ از يکـي  و هر سه سؤال سنجد يم

 ، به۱نمره  نادرست کامالً گزينه به که است صورت اين دهي بهنمره

نادرسـت   يتـا حـدود   هنـ ي، به گز۲ست نمرهيطور ننياکثراً ا نهيگز

 ينه تا حدوديز، به گ۴نه نامشخص است نمره ي، به گز۳است نمره 

بـه   و ۶است نمـره   طور نيهمنه اکثراً ي، به گز۵درست است نمره 

 ايـن  در همچنـين  شود يم داده ،۷نه کامالً درست است نمره يگز

دارند، بنابراين  معکوس جهت ۱۲و ۲،۴،۶،۸،۱۰ سواالت نامهپرسش

 نامهپرسشو . )۱۵(سؤاالت است هم برعکس ديگر يروش نمره ده

تـا   ۱ سواالتکه،  سوال ۲۵ت شامل يبه کسب موفقاز ين استاندارد

 سواالت، ييبعد رقابت جو ۱۳تا ۶ سواالت، يريت پذيبعد مسئول ۵

از ين يمدارهدفبعد  ۲۵تا ۲۰ سواالتو  يبعد سخت کوش ۱۹تا۱۴

 نيـ در ااس ين مقيهمچن. کند يم يرياندازه گ ت رايبه کسب موفق

مخـالفم   کـامالً  از کـه است  يا نهيگزپنج  ليکرتطيف  نامهپرسش

ن يـ بـه ا  يروش نمـره دهـ  . شـود  يمموافقم ختم  کامالًشروع و به 

مخـالفم   هنـ ي، به گز۱ هکامالً مخالفم نمر هنيصورت است که به گز

 ۴ هموافقم نمر هني، به گز۳ هموافقم نمر يتا حد هني، به گز۲ هنمر

  .)۱۶( شود يمداده  ۵کامالً موافقم نمره  هنيو به گز

 ليـ بـه دل و  يبـا اسـتفاده از روش نمـاد    هـا  مـه ناپرسش يروائ

مـورد   د و کارشناسـان امـر  ياسـات  يشنهادهاياستفاده از نظرات و پ

ابزار انـدازه گيـري از    نامهپرسشبراي آزمون پايايي دو . د استيتائ

که مقدار ايـن آمـاره هـا    . استفاده شده است کرونباخآزمون آلفاي 

موفقيت بـه   کسبنياز به و  يشغل يها يژگيو يها نامهپرسشبراي 

کــه بــا اســتفاده از نــرم افــراز  باشــد يمــ ۸۴۷/۰و  ۸۱۶/۰ترتيــب 

 دهد يممقدار اين آماره ها نشان . محاسبه گرديده است spssآماري

اً يگر دارند و ثانيکديبا  ييباال يهمبستگ نامهپرسشکه اوالً سؤاالت 

  .برخوردارمي باشد ييباال يياياز پا  ق،يتحق نامهپرسش

ــ ــه و تحليــل   ب ــور تجزي ــا دادهه منظ ــت آمــده از   يه   بدس

آمـاري توصـيفي و    يهـا  روشجمع آوري شده، از  يها نامهپرسش

 هـا  نامـه پرسـش ب کـه  يـ ن ترتيبـد . استنباطي استفاده شده اسـت 

در برنامه نرم  يجهت انجام محاسبات آمار ها دادهشده و  يکدگذار

 يبررس يز براين يبخش آمار استباطر اکسل وارد شدند و د يافزار

ت از ياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو يرهايان متغيرابطه م

 يشغل يها يژگيوزان رابطه ين مييتع يرسون و برايپ يآزمون آمار

ن يبر ا. دمن استفاده شديت از آزمون فرياز به کسب موفقيبا ابعاد ن

ـ ، يشغل يها يژگيواساس ميانگين  ، ۹۴/۷۴ن کارکنـان  يـ ا نيدر ب

 يريت پـذ ي، ميانگين مسئول۴۰/۹۴تياز به کسب موفقيين نميانگ

ــو ۲۶/۲۱ ــت جـ ــانگين رقابـ ــخت  ۲۵/۲۷ يي، ميـ ــانگين سـ ، ميـ

  .باشد يم ۸۴/۲۱يمدارهدف نيانگيو م ۰۴/۲۴يکوش

 تشريح اهداف تا با تالش نمود محقق اخالقي، نکاتزمينه  در 

 بـودن  نشـان  مطالعه، بي نـام و  کارشناسان پژوهش براي ماهيت و

شـده از   کسـب  اطالعات کليه بودن محرمانه تضمين ،ها نامهپرسش

 جنبه اين پژوهش، در شرکتصوص خر د مختار بودن افراد و افراد

 .نمايد رعايت را
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 ت کارکنانيز به کسب موفقايبا ن يشغل هاي يژگيورابطه  يبررس
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  ها افتهي

 ت و ابعاد آنياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو يرسون برايپ rو مقدار  داري معنيسطح  :)۱(جدول شماره 

 

 )n=186(  ۶تا  ۲ يها هيضفرآزمون  يبرا رسونيپ r ياز آزمون همبستگ هج حاصلينتا :)۲(جدول شماره 

رهايمتغ يب همبستگيضر تعداد  داري معنيسطح    

ن کارکنان مرديت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۷۷  ۴۳۴/۰  ۰۰۰/۰  

ن کارکنان زنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۱۰۹  ۲۶۶/۰  ۰۰۵/۰  

الس ۲۵ر يز ين کارکنان گروه سنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۱۶  ۱۲۶/۰  ۶۴۳/۰  

سال ۳۰-۲۵ ين کارکنان گروه سنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۶۱  ۴۶۲/۰  ۰۰۰/  

سال ۳۵-۳۱ ين کارکنان گروه سنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۴۸  ۳۰۲/۰  ۰۳۷/۰  

سال ۴۰-۳۶ ين کارکنان گروه سنيبت در ياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳۶  ۲۹۷/۰  ۰۷۸/۰  

سال ۴۵-۴۱ ين کارکنان گروه سنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۱۹  ۳۸۴/۰  ۱۰۵/۰  

سال۵۰-۴۶ ين کارکنان گروه سنيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳  ۱۱۵/۰-  ۹۲۷/۰  

سال ۵۰ يباال ين کارکنان گروه سنيب ت درياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳  ۸۸۴/۰  ۳۰۹/۰  

ن کارکنان مجرديت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۴۳  ۴۳۰/۰  ۰۰۴/۰  

ن کارکنان متأهليت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۱۴۳  ۳۱۷/۰  ۰۰۰/۰  

سال ۵ر يخدمت زبا سنوات  ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۶۹  ۳۴۱/۰  ۰۰۴/۰  

سال ۱۰-۵با سنوات خدمت  ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۴۰  ۳۸۳/۰  ۰۱۵/۰  

سال ۱۵- ۱۱با سنوات خدمت  ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳۰  ۴۴۰/۰  ۰۱۵/۰  

سال ۲۰-۱۶با سنوات خدمت  ارکنانن کيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳۳  ۱۶۱/۰  ۳۷۱/۰  

سال ۲۰يبا سنوات خدمت باال ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۱۴  ۳۷۷/۰  ۱۸۴/۰  

پلميالت ديبا سطح تحص ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۳۱  ۳۱۵/۰  ۰۸۴/۰  

پلميالت فوق ديبا سطح تحص ن کارکنانيت در بيموفق از به کسبيو ن يشغل يها يژگيو  ۴۴  ۳۰۷/۰  ۰۴۳/۰  

سانسيالت ليبا سطح تحص ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۸۵  ۴۳۷/۰  ۰۰۰/۰  

سانسيالت فوق ليبا سطح تحص ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو  ۴  ۹۵۷/۰  ۰۴۳/۰  

و باالتر يا حرفه يدکترا التيبا سطح تحص ن کارکنانيت در بياز به کسب موفقيو ن يغلش يها يژگيو  ۲۲  ۴۴۲/۰  ۰۳۹/۰  

  وابسته ريمتغ                 

  ر مستقليمتغ

  يهدف مدار  يسخت کوش  ييرقابت جو  يريت پذيمسئول  تياز به کسب موفقين

 =۰۰۰/۰p= ۰۰۰/۰p= ۰۰۰/۰ p= ۰۰۰ /۰p= ۰۲۶/۰p  يشغل يها يژگيو

۳۵۲/۰r= ۴۹۳/۰r= ۳۰۲/۰r= ۲۸۳/۰ r= ۱۶۳/۰ r= 
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 کارکنان تيموفق کسببه  ازينبا ابعاد  يشغل يها يژگيوارتباط  بيترت نييتع يبرا دمنيفرزمون آ :)۳(جدول شماره 

  يريجه گيبحث و نت

 يم شــده بــرارسـون انجــا يپ r يهمبســتگ بـر اســاس آزمــون 

ز ا کيـ هـر  ت و ياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيو يرهايمتغ

رسون يپ r يهمبستگ يدار يسطح معن) ۱جدول شماره ( ابعاد آن 

 تر کوچکي دار يرها از حداقل سطح معنيک از زوج متغيهر  يبرا

از بـه کسـب   يـ و ن يشـغل  يهـا  يژگيون يلذا ب) P< 0/05( باشد يم

. وجــود دارد يدار ياد آن رابطــه معنــک از ابعــيــت و هــر يــموفق

 کسـب نيـاز بـه    بـا  يشـغل  يهـا  يژگيوزان رابطه يم نين بيهمچن

شهرسـتان   شبکه بهداشت و درمان در زن و مرد کارکنان موفقيت

، و )۲جـدول شـماره   (دارد  وجـود  يدار يمعنـ ن دژ تفـاوت  يشاه

   از شــتريبمــرد  کارکنــانمتغيــر نــزد  ضــريب همبســتگي ايــن دو

از بـه کسـب   يـ و ن يشـغل  يهـا  يژگيو نيب زينو . است زن کارکنان

 ۳۶-۴۰سـال،   ۲۵سني زير  يها گروه کارکنان در نيدر بت يموفق

سـال رابطـه معنـي     ۵۰سال و بـاالي   ۴۶-۵۰ سال، ۴۱-۴۵سال، 

 r يهمبسـتگ سطح معنـي داري   يول. )P>0/05( داري وجود ندارد

سال  ۳۱-۳۵سال و  ۲۵-۳۰يسن يها گروه کارکنان در پيرسون در

نيـاز بـه    و يشـغل  يهـا  يژگيولذا بين . باشد يم تر کوچک ۰۵/۰از 

معنـي   رابطـه سني ذکر شده  يها در گروه کارکنانموفقيت  کسب

 کارکنانضريب همبستگي اين دو متغير در نزد و . داري وجود دارد

 سـال  ۳۱ -۳۵سال بـيش از گـروه سـني     ۲۵ -۳۰در گروه سني 

 يهـا  يژگيو زان رابطهيم بين نيهمچن .)۲جدول شماره ( باشد يم

مجـرد و متأهـل، تفـاوت     کارکنـان موفقيـت   کسبو نياز به  يشغل

ضـريب همبسـتگي ايـن دو متغيـر نـزد       و. وجود دارد يدار يمعن

 يها يژگيون يز بيو ن .متأهل است کارکنانش از يمجرد ب کارکنان

 کـاري سـنوات   بـا  کارکنـان ن يت در بياز به کسب موفقيو ن يشغل

ــاالي ســـ ۲۰-۱۶ ــه معنـــي داري وجـــود  ۲۰ال و بـ ســـال رابطـ

 يهمبستگسطح معني داري  نکهيا با توجه به يول .)P>0/05(ندارد

r سـال و   ۵-۱۰سـال،   ۵زير کاريسنوات ر کارکنان د پيرسون در

باشد،  يترم کوچک ۰۵/۰ يدار يسال از حداقل سطح معن ۱۵-۱۱

با سابقه  کارکنانموفقيت  کسبنياز به  و يشغل يها يژگيو لذا بين

ضريب همبسـتگي   و. داري وجود دارد معني رابطهذکر شده،  يکار

سـال بـيش از    ۱۱-۱۵ يبـا سـابقه کـار    کارکناناين دو متغير در 

 بيو ضـر  سـال،  ۵-۱۰سـال و   ۵با سنوات خـدمت زيـر    کارکنان

سـال،   ۵-۱۰يبا سـابقه کـار   کارکنانهمبستگي اين دو متغير در 

ـ  .باشـد  يمسال  ۵ر يزبا سنوات خدمت  کارکنانبيش از  ن يهمچن

 ن کارکنـان بـا  يب رت دياز به کسب موفقيو ن يشغل يها يژگيون يب

 .)P>0/05(د معني داري وجـود نـدار   پلم رابطهيالت ديسطح تحص

 پيرسـون در  r يهمبسـتگ سطح معني داري  نکهيابا توجه به  يول

سـانس،  يسانس، فـوق ل يپلم، ليفوق د يليسطوح تحص کارکنان در

ــرا ــهح يدکت ــ  يا رف ــاالتر از حــداقل ســطح معن  ۰۵/۰ يدار يو ب

 کارکنـان ضريب همبستگي اين دو متغيـر در   و. باشد يم تر کوچک

فوق  التيبا سطح تحص کارکنان سانس بيش ازيالت فوق ليبا تحص

و باالتر است و همبستگي اين دو  يا حرفه يسانس، دکترايپلم، ليد

و بـاالتر بـيش از    يا حرفـه  يالت دکترايبا تحص کارکنانمتغير در 

سانس و در کارکنان بـا  يپلم و ليالت فوق ديبا سطح تحص کارکنان

الت فـوق  يش از کارکنان با سطح تحصيسانس بيالت ليسطح تحص

  ۱۸۶ تعداد

 ۱۲۴/۲۰۰ کای دو

  ۳  درجه آزادی

P ۰۰۰/۰  

 

  موفقيت کسبابعاد نياز به   رتبه ميانگين

۳۹/۳  

۶۶/۱  

۸۲/۲  

۱۲/۲  

  مسئوليت پذيري 

  رقابت جويي

  کوشيسخت 

   يهدف مدار
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 ۳ ن طبق جدول شـماره يهمچن .)۲جدول شماره ( باشد يمپلم يد

موفقيـت   کسـب و ابعاد نياز به  يشغل يها يژگيوارتباط  زانيم بين

ن دژ، تفـاوت  يبهداشـت و درمـان شهرسـتان شـاه    شبکه  کارکنان

 يهـا  يژگـ يوارتبـاط   توان يمو . )P<0/05( معني داري وجود دارد

ن شـرح رتبـه   يرا بـد  کارکنـان موفقيت  کسبو ابعاد نياز به  يشغل

 ،يمدارهدف. ۳، کوشيسخت . ۲، يريت پذيمسئول .۱ :کردبندي 

  .ييرقابت جو. ۴

 يهـا  يژگـ يوبين  دهد يم نتايج تحقيق نشان اينکهبا توجه به 

شـبکه بهداشـت و درمـان     کارکنانموفقيت  کسبو نياز به  يشغل

لـذا هرچـه   . ن دژ رابطـه معنـي داري وجـود دارد   يشهرستان شـاه 

ت يـ ت شـغل، اهم يـ ، هوهـا  مهـارت ل تنوع ياز قب يشغل يها يژگيو

 کارکنـان شـغل   باز خـور در عمل و  يزان استقالل و آزاديشغل، م

موفقيـت در کارکنـان    کسـب خواهد شد نياز به شتر باشد، باعث يب

ت يـ ز اهميـ ن )۱۴(مک کللنـد و همکـاران  قات يج تحقينتا باال رود؛

. دهـد  يمـ ر نشان يچشمگ يق فرد و شغل را به صورتيموضوع تطب

شـه  ي، همکنند يمت يد به کسب موفقياز شديکه احساس ن يکسان

رنـد کـه   و تنوع در کار هستند و انتظـار دا  ياستقالل نسب رخواستا

قـات مـک   ين تحقيهمچن. بدهند ها آنرا به  ها جهينتمقامات باالتر 

جـاد  يق ايـ از طر تواننـد  يمـ ران يد که مـد يجه رسين نتيکللند به ا

ت کارکنان را بـاال  ياز به کسب موفقيزان نيمناسب، م يط کاريمح

 هـا  آنبدهند، بـه   يشتريردستان استقالل عمل بيبه ز يعنيببرند، 

آنـان را بـه    يواگـذار کننـد و کارهـا    يلب و بهترجا يها تيمسئول

طلب به د جالب و هماور يکارها و ندينما تر مشکلج مشکل و يتدر

ق يـ ن طريـ ده بود که به ايجه رسين نتيبه ا يو. محول کنند ها آن

جه ين نتيش داد که ايت را در افراد افزاياز به کسب موفقين توان يم

ز يـ ن )۹(هرزبرگ ک يفردر. شدبا يم راستا همق حاضر يج تحقيبا نتا

جـه  ين نتيـ ست مهندس و حسابدار به ايدو يق خود بر رويدر تحق

کـه  ياز شـغل در حال  هـا  کنتـرل  يده بـود کـه بـا حـذف برخـ     يرس

ک يک بخش کامل کار به ي يز با واگذاريحفظ شود و ن ييپاسخگو

ت يمسـئول  يت بـه و يـ انجـام فعال  يبرا يار اضافياخت يفرد و اعطا

 يزه او برايت شده و انگيت در فرد تقويز به کسب موفقايو ن يريپذ

ق حاضر يج تحقيز با نتايجه نين نتيکه ا ابدي يمش يانجام شغل افزا

جـه  ين نتيدر پژوهش خود به ا )۱۷(حسن زاده  .باشد يم راستا هم

ت و يـ ت باعـث موفق يار و مسـئول ين اختيد که وجود تناسب بيرس

 يالزم بـرا  يهـا  نـه يزمد و وجـو  شـود  يمکارکنان  يشرفت شغليپ

ش ياستقالل عمل در کار باعث افزا يعنيت در شغل يپرورش خالق

جـه  ين نتيـ کـه ا . شود يمت کارکنان متخصص ياز به کسب موفقين

  . است حاضر هم راستاق يج تحقيز با نتاين

در سـطح   کارکنـان موفقيت  کسبنياز به  اينکهبنابراين براي 

 کارکنـان  يشـغل  يهـا  يژگـ يوبااليي نگه داشته شـود، الزم اسـت   

ــراي . تقويــت شــود ــه ايــن منظــور ب ســازمان و تقويــت  تحــرکب

در شبکه بهداشت و درمـان شهرسـتان    کارکنان يشغل يها يژگيو

 يا طراحـ ي يطراح يا گونهگردد مشاغل به  ن دژ پيشنهاد مييشاه

  :مجدد گردند که

متنوع و سـطح   يها از مهارت يا مجموعهانجام هر شغل به . ۱

  .از داشته باشدين باال

ر بوده و امکان اعمال نظـر  يروش انجام هر شغل انعطاف پذ. ۳

  .وجود داشته باشد ها آنشاغل در 

ن امکان وجود داشته باشد کـه  يکارکنان ا يهر شغل برار د. ۴

  .کامل انجام دهند به طورک کار را ياز کار  يجزئ يبه جا

 ين بـرا گـرا يشغل از عملکـرد خـوب د   يرير پذيزان تأثيم. ۵

  .شاغل قابل درک باشد

م عملکرد خوب خود يج مستقيدر هر شغل، شاغل بتواند نتا. ۶

،شغل هم از يبه عبارت. ر افراد در سازمان احساس کنديرا در کار سا

گران در داخل يکه مسئول انجام آن است و هم از نظر د ينظر کس

  . ديسازمان مهم بشمار آ

و رفـاه   يشـغل بـر زنـدگ   ج حاصل از انجام خوب ير نتايتأث. ۷

  . قابل لمس باشد شاغل يگران در خارج از سازمان برايد
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 شـاغل جهـت   يت و قضاوت شخصـ يامکان استفاده از خالق. ۸

  . انجام شغل وجود داشته باشد نحوه

ل الزم جهت انجـام کـار   يدر مورد وسا يريم گيامکان تصم. ۹

  .شاغل وجود داشته باشد يبرا

به شاغل  يانجام آن برا يل، چگونگق هر شغيح دقيبا تشر. ۱۰

  .کامل مشخص شود طور

 وجهت خـوب عمـل کـردن     ييها ييراهنمادر خود شغل . ۱۱

  .شاغل وجود داشته باشد يبهبود عملکرد برا

شاغل وجود  يافت بازخور برايدر يها کانالدر خود شغل . ۱۲

بـاز خـور از   افـت  يبـه در  يازيداشته باشد که بر اساس آن شاغل ن

  .ا سرپرستان نداشته باشدي نهمکارا

  

 تشکر و ريتقد

 و يقـدردان  يبهداشت مراکز کارشناسان از رؤسا و لهيوس نيبد 

  .گردد يم تشکر
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