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 مقاله اصلی

در  یبا خودکارآمد یشغل تیرضا نیدر رابطه ب یشغل یهایژگیو یانجینقش م

 غرب مازندران یکارمندان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب یشغل یریگمیتصم
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 خالصه 

بر  يشغل تيرضاي در رابطه بین های شغلويژگي يانجینقش ممطالعه حاضر با هدف  مقدمه:

 انجام شد. غرب مازندران ياسالمکارمندان دانشگاه آزاد در  يگیری شغلدر تصمیم یخودکارامد

اين مطالعه از نوع همبستگي بود و جامعه مورد بررسي شامل کارمندان دانشگاه آزاد غرب  کار:روش

نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج،  500ای نسبي گیری طبقهمازندران بودند. با استفاده از روش نمونه

گیری شغلي محقق ساخته، امه خودکارآمدی در تصمیمها پرسشنآوری دادهانتخاب شدند. ابزار جمع

 ( و پرسشنامه رضايت شغلي مینه سوتا بود. 1390های شغلي خشنود )پرسشنامه ويژگي

ي معادالت ساختاری نشان داد بین رضايت شغلي و ابيمدل ها با استفاده از روش وتحلیل دادهتجزيه نتایج:

گیری های شغل و خودکارآمدی در تصمیم، بین ويژگي54/0گیری شغلي با ضريب خودکارآمدی در تصمیم

  رابطه وجود دارد. 66/0های شغل با ضريب و بین رضايت شغلي و ويژگي 84/0شغلي با ضريب 

با درنظر گرفتن نقش  يگیری شغلدر تصمیم یبر خودکارامد يشغل تيرضادرنتیجه بین  گیری:نتیجه

نتايج اين مطالعه، لزوم توجه به ارتقای رضايتمندی شغلي در  .دارد وجود رابطه يهای شغلويژگي يانجیم

 شود.را متذکر مي غرب مازندران يکارمندان دانشگاه آزاد اسالم

 يگیری شغلدر تصمیم یخودکارامد ي،شغل تيرضاي، های شغلويژگيکلمات کلیدی: 

 

 .باشداين مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

رشد و توسعه هر  یهاترين شرطامروزه، يكي از مهم

(. شغل افراد يكي از 1) ايجاد اشتغال است یاجامعه

( و 2هاست )ترين داليل تنیدگي در زندگي آنعمده

دهنده هويت اجتماعي، منبع عنوان عامل تشكیلحال بهدرعین

دهنده روابط اجتماعي تأمین نیازهای زندگي و تشكیل

مناسب امر مهمي  1شغلي گیری(. تصمیم3شود )محسوب مي

 گیریتصمیم؛ چراکه فرد با شودميبرای افراد محسوب 

، سبک زندگي کندميشغلي را انتخاب  کهاينشغلي عالوه بر 

(. بر اساس مدل انطباق يابي 4) کندميمخصوصي را نیز اتخاذ 

مسیر شغلي، افراد برای مواجهه مؤثر با دنیای دائم التغییر کار 

شوند. اين مدل همچنین بر تسهیل فرايند انطباق يابي آماده مي

شرايط و الزامات پیش بیني شده و پیش بیني نشده در تمام  با

(. مدل انطباق يابي 5کند )مراحل رشد مسیر شغلي تأکید مي

( 1ی تأکید دارد: اچهار جنبهمسیر شغلي بر فرايندی 

های شناختي، شخصیت، های انطباقي )مثل تواناييآمادگي

گیری هیجاني، جهت –های اجتماعي نفس، کفايتعزت

( منابع 2بیني(، نده، مواضع مثبت مثل امید و خوشآي

پذيری مسیر شغلي شامل دغدغه، پذيری )ابعاد انطباقانطباق

( پاسخ و رفتارهای انطباقي 3کنترل، کنجكاوی، اعتماد(، 

ريزی مسیر شغلي، اکتشاف مسیر شغلي، )مثل طرح

( نتايج انطباق 4گیری مسیر شغلي(، خودکارآمدی تصمیم

هويت، رسالت، رضايت، تعهد و عملكرد مسیر  يابي )مثل

(. 6شناختي، استخدام پذيری( )شغلي، اشتیاق، بهزيستي روان

گیری شغلي، نوعي پاسخ بنابراين، خودکارآمدی تصمیم

وقتي افراد وظیفه رود. انطباقي در رشد مسیر شغلي به شمار مي

 رسانند، احتمال بیشتریشغلي خود را با موفقیت به پايان مي

توانند در انجام آن شغل وجود دارد که باور کنند دوباره مي

ايفای وظايف  موفق باشند زيرا به کمک باورهايشان نسبت به

( که به مفهوم 7شوند )شغلي خود برانگیخته مي

و  3اشاره دارد. بنا به نظر بوزمان 2خودکارآمدی شغلي

                                                           
1 Career decision making 

2 Career self-efficacy 

3 Bozeman, D. P. 

نقش کلیدی ( باورهای خودکارآمدی شغلي 2001همكاران )

ارزيابي  و به کنندای افراد بازی ميهم در توسعه حرفهو م

يک  تكالیف انجام برای خود توانايي هزمین شناختي افراد در

(. خودکارآمدی شغلي همچنین منجر 8)شود اطالق ميشغل 

( و رضايت شغلي را در پي دارد 9شود )به کارآفريني مي

حدی از احساسات و عبارت است از  4(. رضايت شغلي10)

(. 11) های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارندنگرش

ت و احساسات مثبتي يالهمچنین رضايت شغلي به مجموع تما

و متأثر از  شودق ميالکه افراد نسبت به شغل خود دارند اط

عوامل متعددی همچون حقوق و دستمزد، ارتباطات، 

های ها، ابعاد شغلي، نظم و کار و ويژگيها، رويهسیاست

پايین بودن رضايت شغلي يكي از (. 12) رکنان استکا

رود های تباهي اوضاع سازمان به شمار ميترين نشانهمطمئن

صورت افزايش غیبت، پايین آوردن آهنگ که اثرات آن به

 بروندادها، کارکرد ناچیز، کار، جابجايي کارکنان، شكايت

 شودهای انضباطي در کارکنان ظاهر مينامرغوب و دشواری

بین خودکارآمدی شغلي با  اندداده(. مطالعات نشان 13)

و  5آویمطالعه (. 15،14رضايت شغلي رابطه وجود دارد )

( نشان داد خودکارامدی با قصد ترک شغل 2010) همكاران

(. چند مطالعه نیز به بررسي رابطه 16رابطه دارد )

(. مطالعه 17،18اند )خودکارآمدی با عملكرد شغلي پرداخته

و  گیریتصمیم( نیز نشان داد بین 1394ي و همكاران )يوسف

يكي ديگر از عواملي (. 19رضايت شغلي رابطه وجود دارد )

قرار دهد،  ریتأثگیری شغلي را تحت تواند تصمیمکه مي

های شغلي توجه به ويژگي. (20های شغل است )ويژگي

عنوان ابزاری مفید جهت بهبود شرايط فیزيكي کار و نتايج به

های ناشي حاصل از آن يعني افزايش انگیزه و کاهش آسیب

 ها داردها و کارکنان آناز کار، فوايد بسیاری برای سازمان

، هكمن و 6های طراحي شغليبر اساس مدل ويژگي (.21)

4 Job satisfaction 

5 Avey 
6 Job design characteristics 
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مهارت،  های شغلي همچون تنوع( ويژگي1975) 7اولدهام

 ترينوظايف، استقالل و بازخورد مهم وظايف، اهمیت هويت

بدين ترتیب روند و عوامل ايجاد انگیزش شغلي به شمار مي

ش بیشتر در مسیر اهداف شغلي و عرضه الکارکنان را به ت

ترغیب  و افزايش رضايت شغلي قیت بیشترالخ ،خدمات بهتر

میزان نیاز شغل به ، به 8مهارت (. تنوع23) د کردنخواه

د بتواند که کارمن یاگونه، بهاشاره دارد های متفاوتفعالیت

 . هويتها و استعدادهای متفاوت استفاده کنداز مهارت

کامل يا بخش  وظايفمیزان الزام شغل به تكمیل ، 9وظايف

میزان تأثیر  ،10وظايف . اهمیتاست وظايفاز  يصیتشخ قابل

 ،11. استقاللديگر است مردمِ کاراساسي شغل بر زندگي يا 

و  استقاللکه شغل کارمند برای وی آزادی، است میزاني 

های ريزی کار و تعیین رويهاختیار شايان توجهي در برنامه

به میزان کسب  ،12. بازخوردآورداجرای آن فراهم مي

عات مستقیم و روشن فرد شاغل درباره اثربخشي عملكرد الاط

 (.24) شودهای شغلي گفته مياو در نتیجه اجرای فعالیت

با رضايت های شغل مطالعات متعددی رابطه بین ويژگي

( در 2016و همكاران ) 13ژائو(. 26،25اند )شغلي تائید کرده

بازخورد، ي همچون های شغلويژگيای نشان دادند مطالعه

طور تنوع مهارت، به و شودمنجر به افزايش رضايت شغلي مي

و همكاران  14اسپیگلر. (27) منفي با رضايت شغلي مرتبط بود

های پنج بعد مدل ويژگيای نشان دادند ( در مطالعه2014)

 کندشغلي به ايجاد رضايت شغلي در بین مديران کمک مي

های شغل با طالعات پیرامون رابطه بین ويژگيم .(28)

بین مشارکت گیری شغلي نشان داد خودکارآمدی در تصمیم

رابطه وجود دارد  های شغليشغلي و ويژگي گیریدر تصمیم

بین ترديد ( نیز نشان داد 1394(. مطالعه علم نشان و ناجي )25)

عنوان يكي از به مديريت هایسالگیری و در تصمیم

 (.20ويژگي شغلي، رابطه وجود دارد ) هایمؤلفه

کارکنان دانشگاهي يک منبع کلیدی در مؤسسات آموزش 

عالي هستند که نقش مهمي در دستیابي به اهداف سازمان 

                                                           
7 Hackman, J. R., & Oldham, G. R. 
8 Skill variety 

9 Task identity 

1 0 Task significance 

دی میزان دارند. عملكرد کارکنان دانشگاهي تا حدود زيا

 . بنابراينکندتعیین مينیز يادگیری و موفقیت دانشجويان را 

کارکنان، برای عملكرد مطلوب دانشگاهیان و  شغلي رضايت

. باشددرنتیجه کیفیت مؤسسات آموزش عالي بسیار مهم مي

 گیریتصمیمخودکارآمدی در  هایمؤلفهاز سويي ديگر 

اس شغلي در کارمندان دانشگاه موجب افزايش احس

 هاآنشغلي در  هایمسئولیتشايستگي و ايفای درست 

شغل نیز موجب ايجاد حس  هایويژگي. توجه به شودمي

معناداری در زندگي شغلي، حس مسئولیت و افزايش آگاهي 

در مطالعه حاضر  رونيازا. شودميکاری  هایتالشاز نتايج 

های ويژگيآيا اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است که 

در  یبر خودکارامد يشغل تيرضاي در رابطه بین شغل

غرب  يکارمندان دانشگاه آزاد اسالمدر  يگیری شغلتصمیم

 نقش میانجي دارد؟ مازندران

 

 روش کار

پژوهش حاضر از نوع همبستگي است و جامعه مورد 

بررسي آن شامل کارمندان دانشگاه آزاد غرب مازندران 

ورود به پژوهش مدرک  هایمعیار(. N=638بودند )

يكي از واحدهای  در باالتر، شاغلو  ديپلمتحصیلي 

دانشگاه آزاد تنكابن، چالوس، رامسر، نوشهر و نور و 

 بود.مربوطه  دانشگاهسابقه حداقل شش ماه حضور در 

معیار خروج از پژوهش عدم تمايل به شرکت در پژوهش 

نفر با  500از اين افراد  .ها بودو تكمیل ناقص پرسشنامه

ای نسبي انتخاب شدند گیری طبقهاستفاده از روش نمونه

(500=nابزار جمع .)ها پرسشنامه آوری داده

گیری شغلي محقق ساخته، خودکارآمدی در تصمیم

1 1 Job autonomy 
1 2 Task feedback 

1 3 Zhao, X. R. 

1 4 De Spiegelaere, S. 



 
 

 

 65سال ، 1ماره ش، 1401ارديبهشت  -فروردين جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -31

( و پرسشنامه 1390های شغلي خشنود )پرسشنامه ويژگي

 بود. 15سوتارضايت شغلي مینه

 

 ابزار پژوهش

گیری شغلی: پرسشنامه خودکارآمدی در تصمیم

سؤال است که توسط  63اين پرسشنامه شامل هفت بعد و 

 مؤثر عوامل وها و استخراج مؤلفه ييپس از شناسا محقق و

عتبر ماز منابع  يگیری شغلدر تصمیم یخودکارآمد بر

 ي،لیست و استخراج مدل مفهومچک نيای و تدوکتابخانه

را  هساختار عاملي پرسشنامحلیل عاملي، ساخته شد. نتايج ت

تناظر ممورد تائید قرار داد. ابعاد اين پرسشنامه و سؤاالت 

اری (، سازگ9تا  1با هر بعد شامل باورهای شغلي )سؤاالت 

 19وری )سؤاالت (، خودبهره18تا  10اجتماعي )سؤاالت 

(، بلوغ شغلي 36تا  28(، سبک زندگي )سؤاالت 27تا 

( 54تا  46(، پیشرفت تحصیلي )سؤاالت 45 تا 37)سؤاالت 

( است. به منظور 63تا  55و بي تصمیمي شغلي )سؤاالت 

د و استفاده ش روايي مفهوميتعیین روايي اين پرسشنامه از 

ايايي، از بررسي پ منظوربهمورد تائید قرار گرفت. همچنین 

ي روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در يک مطالعه مقدمات

گزارش شده نشان  871/0پرسشنامه، ضريب  30با توزيع 

دار داد اين پرسشنامه از همساني دروني قابل قبولي برخور

 است.

اين پرسشنامه توسط های شغلی: پرسشنامه ویژگی

سؤال  15( ساخته شد و شامل 1975هكمن و اولدهام )

(. طیف پاسخگويي آن از نوع لیكرت است 22است )

 5نمره تا کامالً موافقم =  1=  که از کامالً مخالفمطوریبه

نمره را دربر دارد. اين پرسشنامه دارای پنج بعد است که 

دهد. سؤال از پرسشنامه را به خود اختصاص مي 3هر بعد 

ابعاد مختلف پرسشنامه و نیز سؤاالت مربوط به هر بعد 

وظايف  (، هويت13، 4، 1مهارت )سؤاالت  شامل تنوع

(، 14، 10، 5وظايف )سؤاالت  (، اهمیت12، 7، 2)سؤاالت 

                                                           
1 5 Minnesota Satisfaction Questionnaire 

1 6 Weiss, D. J. 

، 8، 3( و بازخورد )سؤاالت 11، 9، 6استقالل )سؤاالت 

صوری  روايي ( جهت1390( است. خوشنود )15

 بین را در پرسشنامه سؤاالت، سقم و صحت و پرسشنامه

 از اطمینان پس از و کرد از دانشجويان توزيع تعدادی

. توزيع شد آماری نمونه در پرسشنامه ،آمدهدستبه نتايج

 آلفای روش از استفاده با پرسشنامه همچنین پايائي

به دست آمد. در مطالعه  78/0شد و  کرونباخ محاسبه

( پايايي اين پرسشنامه با روش 1399يار و همكاران )پیش

 (.23به دست آمد ) 57/0آلفای کرونباخ 

اين سازندة اصلي  سوتا:پرسشنامه رضایت شغلی مینه

(. اين 29( هستند )1967و همكاران ) 16ويس پرسشنامه

سؤالي(  100سؤالي( و بلند ) 20پرسشنامه دو فرم کوتاه )

بازنگری شد و دارای  1977دارد که فرم بلند آن در سال 

 20مؤلفه است. محقق در اين پژوهش از فرم کوتاه و  20

مؤلفه  6سؤالي اين پرسشنامه استفاده کرده است که شامل 

تا  4(، نوع شغل )سؤاالت 3تا  1ت نظام پرداخت )سؤاال

(، جو سازماني 10تا  8(، فرصت پیشرفت )سؤاالت 7

( و 16تا  13(، سبک رهبری )سؤاالت 12و  11)سؤاالت 

گذاری ( است. نمره20تا  17شرايط فیزيكي )سؤاالت 

سوتا بر اساس روش لیكرت پرسشنامه رضايت شغلي مینه

امتیاز،  1« الً ناراضيکام»شود. بدين ترتیب که به انجام مي

امتیاز و  4« راضي»امتیاز،  3« بدون نظر»امتیاز،  2« ناراضي»

شود؛ بنابراين امتیاز اختصاص داده مي 5« کامالً راضي»

است.  100و حداکثر نمره  20حداقل نمره در اين مقیاس 

درجه باالی  دهندهنشاننمره باالتر در اين پرسشنامه 

برای ( 2012) 17و پروانچامارتینز رضايت شغلي است. 

 یديیبررسي روايي سازه پرسشنامه از تحلیل عاملي تأ

 روايي پرسشنامه را تائید کردند ،استفاده کردند که نتايج

برای اطمینان از روايي ( 1382ی )شهریر (. پوالدی30)

 پرسشنامه از روش اعتبار محتوا با کسب نظر استادان و

، وی برای بررسي خبرگان در حوزه مديريت بهره گرفت

1 7 Martins, H., & Proença, T. 
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استفاده  یديیروايي سازه پرسشنامه نیز از تحلیل عاملي تأ

(. 31) نمود که نتايج روايي پرسشنامه را تائید کردند

 مارتینز و پروانچاالعه ضريب پايايي اين پرسشنامه در مط

. شغلي کل به دست آمد برای رضايت 91/0( 2012)

در پژوهش خود پايايي را به ( 1382ی )شهریر پوالدی

، آلفای 83/0 زوج و فرد سؤاالتسه روش تصنیف 

در (. 30به دست آورد ) 84/0و گاتمن  80/0کرونباخ 

مطالعه حاضر جهت بررسي پايايي پرسشنامه مطالعه 

صورت نفر از جامعه آماری به 30مقدماتي با حجم نمونه 

تصادفي انجام گرفت. بر اساس نتايج پايلوت ضريب 

به دست آمد. همچنین،  77/0 همساني دروني پرسشنامه

 لیروش تحل از پرسشنامه،اين  ييارو يبررس یبرا

 ياکتشاف لیو تحل ماکسيو چرخش وار يهای اصلمؤلفه

 و روايي آن مورد تائید قرار گرفت. استفاده شد

 افزارمنربا استفاده از  آمدهدستبههای وتحلیل دادهتجزيه

 صورت گرفت. LISRELو  SPSSآماری 

 

 نتایج

دگي های مرکزی و پراکنترين شاخصمهم 1جدول در 

های شده است. از بین شاخصمتغیردهي پژوهش ارائه

ر های پراکندگي، انحراف معیامرکزی، میانگین و از شاخص

 شده است. متغیرها استفاده

 

 آمار توصیفي متغیرهای پژوهش .1جدول 

معیارانحراف  میانگین متغیر  کشیدگي چولگي واريانس 

686/3 نظام پرداخت  632/0  400/0  237/0-  220/0-  

635/3 نوع شغل  729/0  532/0  547/0-  372/0-  

ی هافرصت

 پیشرفت
567/3  742/0  551/0  223/0-  209/0-  

510/3 جو سازماني  891/0  794/0  424/0-  177/0-  

655/3 سبک رهبری  753/0  567/0  358/0-  292/0-  

فیزيكيشرايط   785/3  696/0  485/0  374/0-  167/0-  

662/3 رضايت شغلي  516/0  266/0  165/0-  074/0-  

727/3 باورهای شغلي  612/0  374/0  488/0-  270/0-  

سازگاری 

 اجتماعي
614/3  585/0  343/0  421/0-  311/0  

یوربهرهخود   333/3  682/0  465/0  242/0-  311/0-  

620/3 سبک زندگي  595/0  354/0  445/0-  388/0  

633/3 بلوغ شغلي  580/0  336/0  245/0-  156/0-  

594/3 پیشرفت تحصیلي  525/0  275/0  177/0-  102/0  

بي تصمیمي 

 شغلي
417/3  620/0  385/0  198/0-  174/0-  

خودکارآمدی در 

گیری تصمیم

 شغلي

563/3  469/0  220/0  310/0-  379/0  

 

كي که شرايط فیزي گردديم، مشاهده 1بر اساس نتايج جدول 

باشد. همچنین میانگین تمامي دارای باالترين میانگین مي

باشد که نشان از مطلوبیت اين مي 3متغیرهای عددی باالتر از 

ازماني سدارد. همچنین جو  دهندگانپاسخ ازنظرمتغیرها 

 باشد.دارای باالترين انحراف معیار و واريانس مي

دالت ساختاری بررسي های اصلي مدل معافرضيكي از پیش

نرمال بودن توزيع متغیرهای مورد بررسي است. برای آزمون 

-قرار مي مورداستفادههای مختلفي ها، روشنرمال بودن داده

اسمیرنوف -گیرد. در اين پژوهش از تكنیک کولموگروف

ها استفاده ويلک برای تعیین نرمال بودن توزيع داده -و شاپیرو

 05/0ها در سطح معناداری داده شده است. فرض نرمال بودن

اسمیرنف آزمون و مورد تائید قرار -با تكنیک کولموگروف

های تحقیق نرمال بوده و توزيع داده گريدعبارتبهگرفت؛ 

آزمون پارامتريک را برای بررسي فرضیه تحقیق اجرا  توانيم

 کرد.

در  یبر خودکارامد يشغل تيرضاین ب :تحقیق هفرضی

های يژگيو يانجیبا درنظر گرفتن نقش م يگیری شغلتصمیم

 .دارد وجود رابطه يشغل

 تيرضامدل  برای سنجش ييمدل معادالت ساختاری نها

با درنظر  يگیری شغلدر تصمیم یبر خودکارامد يشغل

. ستفاده شده استا يهای شغلويژگي يانجیگرفتن نقش م
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در افزار لیزرل با اقتباس از برونداد نرمتحقیق،  فرضیه مدل

 .ارائه شده است 2و  1 هاینمودار

 

 

 فرضیه تحقیق معادالت ساختارینتايج تائید مدل  .1نمودار 
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 فرضیه تحقیق معادالت ساختارینتايج تائید مدل  t-valueآماره  .2نمودار  

برابر  18شاخص ريشه میانگین مجذورات تقريب ازآنجاکه

مدل از برازندگي خوبي برخوردار است. ساير  046/0

های نیكوئي برازش نیز در بازه مورد قبول شاخص

 آمده است. 2که در جدول  اندقرارگرفته

 

های نیكوئي برازش مدل ساختاری شاخص .2جدول 

 فرضیه تحقیق

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگي

قبولمقادير قابل  1/0>  9/0<  9/0<  9/0<  9/0<  1-0  

شدهمقادير محاسبه  047/0  94/0  93/0  92/0  91/0  95/0  

 

 در فرضیه يهای شغلويژگيمیانجي  اثر بررسي منظوربه

 رد میرمستقیغاثر  با سازه را دو مستقیم اثر بايستي تحقیق،

 يشغلهای ويژگيمتغیرهای میانجي  ساختن دخیل حالت

اثر  بتوان اثر صورت افزايش در تا داد قرار بررسي مورد

 فرضیه دانست. در قبولقابل را يهای شغلويژگي میانجي

ر د یبر خودکارامد يشغل تيرضابرابر اثر مستقیم  اثر حاضر

 صورت در میقرمستیغ اثر .باشدمي 52/0 يگیری شغلتصمیم

 توجه ااست. ب 554/0 يهای شغلويژگيمیانجي  متغیر وجود

 غیرمستقیم یرهایمس از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر

 را ریتأث يهای شغلويژگي میانجي متغیر وجود بنابراين

فرضیه  در يهای شغلويژگي میانجي نقش و دهدميافزايش 

 شود.مي واقع تائید مورد تحقیق

 

 یریگجهینتبحث و 

ي در های شغلويژگي يانجینقش ممطالعه حاضر با هدف 

گیری در تصمیم یمدآبر خودکار يشغل تيرضارابطه بین 

 غرب مازندران يکارمندان دانشگاه آزاد اسالمدر  يشغل

ی اين مطالعه نشان داد بین رضايت شغلي و هاافتهيانجام شد. 

رابطه  54/0گیری شغلي با ضريب خودکارآمدی در تصمیم

همكاران  بارگستد ووجود دارد. اين يافته منطبق با مطالعه 

( بود 1400( و آقايي مطلق )2019(، گرانزيرا و پررا )2019)

                                                           
1 8 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

(. در همین راستا، مطالعات نشان دادند 14،15،10)

( و عملكرد شغلي 16خودکارامدی با قصد ترک شغل )

شود مي نییتب صورتنيحاصل بد جينتارابطه دارد.  (17،18)

چه  نديبگو نانیتوانند با اطمافراد با باور کارآمدی مي که

 را يدارند، چه اهداف ي، چه انتظارات و توقعاتخواهنديم

. آنان رسانديآنان را به مقصود م ييهاکنند و چه راهمي دنبال

ها فرصت کنند،ي نیبشیرا پ هاتيقادر هستند موانع و محدود

اتخاذ  يماتیهوشمندانه تصم ند،ينما يابيو منابع موجود را ارز

غلبه کنند،  مشكالت بر موانع و تيجدکنند، با پشتكار و 

خود از  ييتوانا شهيو به مدد اند رندیگ کنترل امور را به دست

. به اعتقاد ندياستفاده را نما حداکثر منابع و امكانات موجود

باارزش و مهم  ردیکه در راه مقصود انجام گ يتیآنان هر فعال

جسم و روح خود  روییاز ن نيبنابرا شود،مي يتلق

. دارند که موفق خواهند شد نانیکنند و اطممي یگذارهيسرما

چنین کارکناني در انجام وظايف سازماني خود خرسند بوده 

ها باشد. بدين سوی آنمي شدهتیتثبو رضايت شغلي آنان 

ضمن دريافت نوعي احساس توانمندی در سازمان تالش 

ی بالقوه خود را شكوفا نمايند و هالیپتانستا  ندينمايم

خودکارآمدی خود را در تمامي سطوح به اجرا درآورند. 

ی سازماني هایریگمیتصميكي از اين سطوح خودکارآمدی 

باشد که هر کارمند در واحدهای عملیاتي خود و نهايتاً در مي

های شود. وجود چنین مؤلفهسازمان خود با آن مواجه مي

 شود کارکنان در بروزاثرگذار بر رضايت شغلي باعث مي

نفس و خودکارآمدی توانمندتر شوند. سطوح بااليي از عزت

خطاها،  ،ينظميکه تمام توجه خود را بر ب يرانيمداز طرفي 

توانند کنند مياستثناها و انحرافات از استانداردها متمرکز مي

داشته  يکارکنان نقش مهم یدر توسعه تعهد و خودکارآمد

 شتریبه استانداردها ب دنیرس یکه برا يرانيدر ضمن مد باشند.

 یکه درازا يرانيمد اي و دهنديها را موردتوجه قرار مشكست

 ریتوانند تأثمي ندينمايها کمک مهای کارکنان به آنتالش

 گونهنيا کارکنانشان داشته باشند. یدر خودکارآمد ييبسزا
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 یبه مشكل جد نكهيکنند مگر ادر مسائل دخالت نمي رانيمد

ی اين مطالعه همچنین نشان داد بین هاتهاف. يشوند ليتبد

گیری شغلي با های شغل و خودکارآمدی در تصمیمويژگي

رابطه وجود دارد. اين يافته همسو با مطالعه  84/0ضريب 

بین مشارکت در ( بود مبني بر اينكه 1393خضرلو )

رابطه وجود دارد  های شغليشغلي و ويژگي گیریتصمیم

نشان و ناجي در راستای مطالعه علم(. اين يافته همچنین 25)

گیری و بین ترديد در تصمیم( بود که نشان دادند 1394)

های ويژگي شغلي، عنوان يكي از مؤلفهبه مديريت هایسال

های شغلي موجب (. درواقع، ويژگي20رابطه وجود دارد )

ها را در سبک شود و آنافزايش انگیزه در کارکنان مي

ها که . فرد با تنوع مهارتسازديمر زندگي کاری توانمندت

های شغل است، خود را با محیط يكي از وجوه ويژگي

کند و اين مسیر شغلي را همواره در حال تغییر کار، منطبق مي

. مؤلفه استقالل ويژگي شغل موجب سازديمبرای فرد هموار 

ی ریگجهتهیجاني،  –های اجتماعي شود فرد به کفايتمي

برای موفقیت، برانگیخته شدن حس کنجكاوی در مسیر 

ريزی و اکتشاف مسیر شغلي و انطباق با وظايف شغلي، طرح

گیری مسیر شغلي دست يابد. درنتیجه خودکارآمدی تصمیم

وظايف اشاره دارد، منجر به تكمیل هويت وظايف که به 

ي شغلي فرد در راستای رسالت سازمان، تعهد به آن ابيتيهو

اساسي  ریتأث. اهمیت وظايف به گردديمشتیاق و عملكرد و ا

ديگران اشاره دارد و اين ويژگي فرد  کارِشغل بر زندگي يا 

را برای خودکارآمدی شغلي در جهت برون داد مطلوب و 

. همچنین مؤلفه بازخورد موجب زدیانگيبرمنفع اجتماعي 

تقويت رفتارهای مطلوب و اصالح رفتارهای سازماني 

اينكه بازخورد مطلوب حس امید و  ژهيوبهشود. وب مينامطل

نفس را در مسیر و عزت زدیانگيبرمبیني را در فرد خوش

ی اين مطالعه هاافتهدهد. يانطباق يابي مسیر شغلي ارتقا مي

های شغل با همچنین نشان داد بین رضايت شغلي و ويژگي

ژائو لعه رابطه وجود دارد. اين يافته همسو با مطا 66/0ضريب 

مطلبي  (،2014(، اسپیگلر و همكاران )2016و همكاران )

ذبیحي و ( و 1394) پیماکوه و تابع بردبار(، 1395ورکاني )

(. مدل ويژگي 27،28،32،33،26( بود )1394اکرامي )

کند ( نیز بیان مي1975هكمن و اولدهام ) طراحي شغلي

وظايف،  مهارت، هويت های شغلي همچون تنوعويژگي

وظايف، استقالل و بازخورد عوامل ايجاد انگیزش  اهمیت

ش بیشتر در مسیر الکارکنان را به ت روند وشغلي به شمار مي

و افزايش  قیت بیشترالخ ،اهداف شغلي و عرضه خدمات بهتر

(. بر اساس اين مدل، 22کنند )ميترغیب  رضايت شغلي

 بگیرد، هرچه توان بالقوه انگیزشي افراد در سطح باالتری قرار

شود، وظايف شغلي با کیفیت باالتری غیبت از کار کمتر مي

و  ابدييمهای جديد تسريع شوند، يادگیری مهارتانجام مي

 .ابدييمارتقا انگیزش و رضايت شغلي افراد درنتیجه 

نتیجه گرفت رضايت  توانيمی اين مطالعه، هاافتهبا توجه به ي

گیری در تصمیم های شغل بر خودکارآمدیشغلي و ويژگي

بین رضايت شغلي و  ، رابطهوجودنيباا. مؤثرندمسیر شغلي 

گیری شغلي ضريب کمتری را به خودکارآمدی در تصمیم

خود اختصاص داده است که لزوم توجه به ارتقای 

غرب  يکارمندان دانشگاه آزاد اسالمرضايتمندی شغلي در 

شود شود. بر اين اساس، پیشنهاد ميرا متذکر مي مازندران

دانشگاه سیستم منسجم و قوی را در اداره سازمان مديران 

ی افراد، تحصیالت و هاتیقابلبكار گیرند که تنها بر اساس 

ها حقوق و پاداش داده شود و با شناسايي عملكردشان به آن

ی، تخريب شهرت يا بازيپارترفتارهای نامطلوب همچون 

ها در محیط کار ممانعت شود. شغل، بدگويي و ... از بروز آن

اين امر موجب افزايش سالمت سازمان شده و رضايت شغلي 

 میتعم ی اين مطالعه عدمهاتيمحدودرا در پي دارد. ازجمله 

های آموزش عالي دولتي، غیرانتفاعي سازمان ريآن به سانتايج 

 صورت گیرد. اطیاحتباباشد و تعمیم نتايج بايستي مي و آزاد

 

 تقدیر و تشکر

مستخرج از رساله دکترای تخصصي نويسنده  مقاله اين"

ران ،اي واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسالمي ، رشت اول در

  ".باشدمي
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 Abstract 
Introduction: The aim of this study was to mediate the role of job 

characteristics in the relationship between job satisfaction and self-efficacy in 

job decision making in employees of Islamic Azad University of West 

Mazandaran.  

Materials and Methods: This study was a correlational study and the study 

population included the staff of West Mazandaran Azad University. Using 

relative class sampling method, 500 people were selected based on inclusion 

and exclusion criteria. Data collection tools were researcher-made self-

efficacy questionnaire, Satisfied Job Characteristics Questionnaire (2011) and 

Minnesota Job Satisfaction Questionnaire.  

Results: Analysis of data using structural equation modeling showed that 

between job satisfaction and self-efficacy in job decision making with a 

coefficient of 0.54, between job characteristics and self-efficacy in job 

decision making with a coefficient of 0.84 and between job satisfaction and 

job characteristics with a coefficient of 0.66 there are 0 relationships.  

Conclusion: As a result, there is a relationship between job satisfaction and 

self-efficacy in job decision making with the mediating role of job 

characteristics. The results of this study indicate the need to pay attention to 

promoting job satisfaction in employees of the Islamic Azad University of 

West Mazandaran.  

Key words: Job characteristics, Job satisfaction, Self-efficacy in job decision 

making 
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