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 یشغل یتو موفق یگوقدرت ا یندر رابطه ب ییزناشو یترضا ینقش واسطه ا

 3ریده دوکانه ای فردفو  2بداهلل شفیع آبادیع، 1شکریرزو آ

 چکیده 
نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و پژوهش حاضر با هدف بررسی 

جامعه آماری، بود. همبستگی از نوع معادالت ساختاری پژوهش حاضر  روش ی انجام شد.شغل تیموفق
حجم نمونه آماری  .بود 1391در سال تهران استان  شرق هاییفرماندارشاغلین متاهل در شامل 
 هایپرسش نامه نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. افراد نمونه، 333شامل 

 استروم و همکارانمارک ایگو  و قدرت (1991) ، رضایت زناشویی اینریچ(2331) ینب یشغل تیموفق
ها حاکی از یافته ( را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه ها، از معادالت ساختاری استفاده شد.1991)

معنادار است. بین رضایت  31/3این بود: بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی رابطه مثبت و در سطح 
ناشویی به معنادار بود. همچنین رضایت ز 31/3زناشویی و موفقیت شغلی نیز رابطه مثبت و در سطح 

 .صورت مثبت و معنادار رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی را میانجیگری می کند

 

 ییزناشو تیرضا،  گویقدرت ای، شغل تیموفق واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 

                                                 
 تهران یقاتواحد علوم تحق یمشاوره، دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو. 1
 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائی.. 2
 واحد رودهن یگروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم یار،استاد . 3
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 مقدمه
 یزندگ ری. چنانچه فرد در مسدینآیبه شمار م یزندگ نفکیدو جزء ال یو خانوادگ یشغل یزندگ

، بلکه شودمیخود فرد  ریبانگیها نه تنها گرخود دچار مشکل شود عوارض آن یخانوادگ ای یشغل
بنابراین پرداختن به مسائل شغلی از جمله . ردیگیدر بر م ز،یها و در سطح کالن جامعه را ن سازمان
2و عوامل مرتبط با آن از جایگاه ویژه ای در پژوهش ها برخوردار است. باروش 1شغلی موفقیت

-

 و مطلـوب پیامـدهای مجموعه ای بر شـغلی، مشتمل موفقیـت کـه اسـت بـاور ایـن بـر (،2334)
 )بر 3پیشرفتشـامل  اصـلی، طبقـه چنـد در را هـاآن تـوانمـی کـه است بـرای افراد دلخـواه مـورد
 )کسب 4ادگیریخود(، ی کنترل خودمختـاری، کارآفرینی و قـدرت، نظیـر هـاییشاخص مبنای
 بـه دسـتیابی برای ثروت و پول کسب) 5بقاءتوانایی ها، و کسب شایستگی های جدید(،  ها،مهارت
خشنودی(،  و خود حرمت خودشکوفایی،)1شـناختی دسـتاوردهای ،(اشـتغال تضـمین و امنیـت قـدرت،
 نظری زندگی و پژوهشـی توجهات نمود. روند طبقه بندی 9زندگی کارـ توازن و 1زندگیکیفیت

 در شغلی پیشرفت و موفقیت که نقشی تأثیر تحـت شـدت بـه متغیرها این به مختلف پژوهشگران
 اساس(. بر2331، 9است)راجل برگ بوده دارد، و داشته سازمانی و کـارایی فردی و اثربخشـی ایجاد

 و معنا گرفت، قرار اشاره ، مورد(2334بـاروش ) توسـط کـه شـغلی موفقیـت اصـلی مشخصه هـای
( بیرونی)11عینی و( درونی)13ذهنیجنبـه  شـغل، دو واژة مفهـوم و معنـا همسـو بـا متغیـر این مفهوم

 میـزان و سـازمان در فرد پایه مزایا، و حقوق را سطح پدیـده ایـن عینـی گیرد. جنبـهرا در بر می
 فرد که کارهایی امور و از رضایت شغلی، رضایت را آن زاد درون یا ذهنی جنبه در مقابل و ترفیعـات

 می شود شامل را 12شده ادراک شغلی موفقیت انجـام می دهد، را آنهـا کارش در حضور زمان طول در
 (.2339 ،15نوآ یولی، اسماعیل، راسدی، ؛2331 ،14دمیوت و  هال بریسکو، ؛2339 ،13محمود و اختر)

                                                 
1  jab success 
2  Baruch  
3  advancement 
4  learning 
5  survival 
6
  Cognitive Achievements 

7  quality of life 
8  work-life balance 
9  Rogelberg 
10 subjective 
11 objective 
12

 perceived career success 
13

 Akhtar & Mahmood 
14

 Brisco, Hall & Demuth 
15

 Rasdi, Ismail, Uli & Noah 
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 از اهمیت افـراد نـزد شغلیموفقیت معنای در چندی عوامل شواهد مطالعاتی حاکی از آن است که
چـالش خـود، بـرای زمـان و داشـتن وقـت موقعیـت، و پایگـاه شـامل عوامل این. برخوردارند
 از اعظمی بخش نظر این از(. 2333، 1شوند )گرین هاوسمی مالحظـات اجتماعی و امنیـت انگیـزی،

-؛ کـوئی2331 ،2جـونز و دارد)دومنیکـو شـناختیروان جنبـه افـراد شـغلی نـزد موفقیت مفهوم و معنا

 و معنا کنار در اما (.2335، 4و فلدمن سورنسـن ابـی، نـگ، ؛2331 ،3شـرنس و شـاینس پـرس،
 زاد چه درون سـطح در چـه پدیـده این های کننده تعیین و عوامـل همبسته شـغلی، موفقیت مفهوم

(، 2333گرین هاوس) گزارش براساس .اسـت برخـوردار ای ویـژه اهمیـت از نیـز بـرون زاد سـطح در
بـه  مربـوط گـذاری سـرمایه داد: قـرار طبقـه هفـت در توان می شغلی را موفقیت همبسته های

 شغلی، راهبردهای یا فـردی، انتخابها بـین روابـط انگیزشی، عوامل ها،سازمان در انسانی سرمایه
 پیش بینی در مهم عوامل از خانوادگی. پایگاه و سازمانیویژگی  شخصیتی، های هـای ویژگی

 همان طور که (.1395می توان به عوامل شخصیتی اشاره نمود)رضوانیان و سمیعی،  شغلی، موفقیت
و بسیاری تحقیقات  1395؛ طالبی و رستمی، 2311، 5یانگ و چودر تحقیقات قبلی از جمله تحقیقات 

از نظر  متفاوت با میزان موفقیت شغلی مورد تایید قرار گرفته است.های شخصیتی دیگر، رابطه ویژگی
است. من یا ایگو که دومین  9و سوپرایگو 1، ایگو1فروید شخصیت انسان دارای سه ساختار شامل اید

ساختار شخصیت در نظریه فروید اطالق می شود دراثر نیروهای موجود در نهاد به وجود می آید 
نیرومندی من به عنوان توانایی ( معتقدند، 2311) 13جیفلر و کوردوبا(. 2332، 9)الورتو، کومر و پیکاال

. نیرومندی من همچنین استهای درونی  های محیط بیرون و سازگاری با خواسته انطباق با خواسته
دهد. از نظر  ساز محیطی افزایش می های مشکل توانایی اشخاص را برای سازگاری با خواسته

سال اول زندگی ادامه  9های من برای سازندگی، شایستگی و تسلط بعد از  شروانشناسان من، تال
توانند همانند  یابد. ناتوانی در پروراندن فرآیندهای من، مانند قضاوت و استدالل اخالقی می می

های اولیه جنسی یا پرخاشگری به آسیب روانی منجر شوند. از این رو کسی که من رشد  تثبیت

                                                 
1  Greenhause 
2  Domenico & Jones 
3  Kuijpers, Schyns & Scheerens   
4  Ng, Eby, Sorensen & Feldman  
5 Yang & Chau 
6   Id 
7  Ego 
8  Super ego 
9  Lavertue, Kumar & Pekala 
10  Gfellner & Cordoba 



811 8911تابستان  ،چهارم، شماره يازدهمسال شي پژوهشي تحقيقات مديريت آموز -فصلنامه علمي 
 

کند که  بیان می(، 1991)1استروممارک رای سازش با واقعیت فاقد آمادگی خواهد بود. ای دارد ب نایافته
و اجتماعی، وابسته، اجتنابی  نیرومندی پایین من با اختالالت شخصیت از قبیل اختالل شخصیت ضد

تواند حکایت از نوعی خودکنترلی ضعیف باشد، به عالوه آنها دارد. تکانشگری میتکانشگری ارتباطی 
های نیرومندی من، یک ارتباط بین نیرومندی من پایین با اضطراب را  مطالعه مقاالت و نظریه با

مشاهده کردند که می تواند زمینه ساز از دست رفتن کنترل بر روی افکار هوشیارانه و فقدان 
ف تواند نقش بسزایی در ابعاد مختلد. بنابراین به نظر می رسد، ایگو میتاثیرگذاری بر محیط باش

 زندگی از جمله عملکرد شغلی فرد داشته باشد.
قش شخصیت در موفقیت شغلی کارکنان، توجه به بنیان خانواده و میزان رضایتمندی نعالوه بر 

تواند در سراسر زندگی فرد نقش داشته باشد، موضوعی آنها از زندگی زناشوئی به عنوان عاملی که می
وئی و عدم رضایتمندی زناشوئی تبعات منفی برای فرد و با اهمیت است، زیرا تزلزل در زندگی زناش

 رضایتجامعه به بار خواهد آورد که زندگی شغلی نیز از این وضعیت نامساعد به دور نخواهد ماند.  

 داشتن معنای به زناشویی است. رضایت مرتبط افراد متاهل میان روابط از لذت و شادی به زناشویی

 به را زناشویی رضایت توان می(. 1393)امیری مجد و زری مقدم، است ازدواج از مطلوب احساس

تحت تأثیر  بلکه آیدنمی وجود به خود به خود که گرفت نظر در شناختی روان موقعیت یک عنوان
عوامل مختلفی تأثیر می گذارد. در رابطه با همبستگی رضایت زناشوئی با  است و بر عوامل مختلفی

-زندی پور و مومنی اشتغال افراد تحقیقات متفاوتی صورت گرفته است. از جمله نتایج تحقیقات

بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و "(، با عنوان 1393جاوید)
که بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی رابطه  حاکی از آن است جام دادند،ان "فاضالب استان تهران

(، نیز نشان داد، رضایت 2311)2اردمار و دمیرل مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش
 از زندگی معلمان، رضایت شغلی آنان را افزایش می دهد. 

ین)قدرت ایگو( و متغیر میانجی)رضایت بدین ترتیب از یک سو با توجه به اهمیت متغیر پیش ب
زناشوئی( و مفهوم موفقیت شغلی به عنوان متغیر مالک که نقش برجسته ای در بهبود پیامدهای 
فردی و سازمانی دارد، و از سوی دیگر خال تحقیقاتی موجود در راستای موضوع پژوهش بویژه نقش 

ق این موضوع را در قالب یک پژوهش قدرت ایگو در پیش بینی موفقیت شغلی، محقق در این تحقی
علمی مورد بررسی قرار داده است تا با ارائه نتایج آن در این مقاله، بستر مناسبی برای تحقیقات بیشتر 

 اهداف، مطالب مطرح شدههای کشورمان فراهم آورند. در راستای و استفاده کاربردی از آن در سازمان
 زیر تدوین گردید:

                                                 
1
  Markstrom  

2 Erdamar  & Demirel 
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 اهداف

 اصلیهدف 

 تیرضا یگریانجیم با گویقدرت ای براساس شغل تیموفق پیش بینیمدل ساختارى طراحی 
  ییزناشو

 یفرع اهداف
 تعیین اثر مستقیم قدرت ایگو بر موفقیت شغلی

 تعیین اثر غیر مستقیم قدرت ایگو بر موفقیت شغلی با میانجیگری رضایت زناشویی

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ طرح تحقیق در زمره تحقیقات گذشته نگر و از  لحاظ روش تحقیق در 

جامعه آماری در این تحقیق شاغلین زمره خانواده همبستگی از نوع معادالت ساختاری قرار دارد. 
بود. این منطقه شامل فرمانداری  1391در سال  تهراناستان  شرق هاییفرماندارمتاهل در 

نفر است که از این  451دماوند و پردیس است. تعداد کل کارکنان در این سه سازمان برابر  فیروزکوه،
نفر متاهل می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده با توجه به حجم  439تعداد 

ر نمونه بود. برای انتخاب حجم نمونه با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع همبستگی چند متغیری و ب
(، حجم نمونه 1393اساس منطق انجام رگرسیون و با درنظر گرفتن پدیده افت آزمودنی ها)دالور، 

به منظور اجرای پژوهش، با کسب مجوز از دانشگاه محل  نفر در نظر گرفته شد. 333مورد نظر 
های مربوطه مراجعه شد و با های شرق استان تهران به سازمانتحصیل و هماهنگی با فرمانداری

 و 1چینریا، رضایت زناشویی (2331)ینب یشغل تیموفقهای همکاری مدیران و مسئولین، پرسشنامه
در اختیار کارکنان قرار گرفت. پس از جلب رضایت افرادی ( PIESو)روانشناختی قدرت ایگ پرسشنامه

متوجه که حاضر به همکاری شدند، از آنجایی که احتمال داشت برخی از افراد، سؤاالت را به درستی 
نشوند، پژوهشگر در برخی موارد به طور انفرادی دستورالعمل را خوانده و بدون اینکه راهنمایی 
مستقیم کرده باشد، در مورد سؤاالت توضیح داد. در نهایت پس از تکمیل شدن پرسشنامه ها و کنار 

د نرم گذاشتن برخی پرسشنامه های مخدوش، داده های جمع آوری شده جهت تجزیه و تحلیل وار
   شدند. افزار

 
 

                                                 
1
 Enrich   
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 ابزار پژوهش

( طراحی شده 2331) 1این پرسشنامه توسط نبی: (۱۰۰۲)ینب یشغل تیپرسشنامه موفق

سوال دوم مربوط  5سوال اول مربوط به موفقیت شغلی درونزا و  1گویه می باشد.  12است و شامل 
، 4، زیاد= 5)خیلی زیاد =  لیکرتبه موفقیت شغلی برونزا می باشد. و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای 

( آلفای کرونباخ 2331در پژوهش نبی )( تنظیم شده است. 1خیلی کم=   و 2، کم= 3تا حدی = 
 گزارش شده است )به نقل از  گل 92/3و موفقیت شغلی برون زاد نیز  92/3موفقیت شغلی درون زاد 

 .(1399قضوی،  پرور و

بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه برای : چینریارضایت زناشویی پرسشنامه 

( از این پرسشنامه، برای بررسی 1999)2فورزو السون .انتخاب شده استسئوال  41( با 1991) اینریچ
))کامال ای  صورت لیکرت پنج گزینه ت بهاالسؤ شیوه نمره گذاری رضایت زناشویی استفاده کرده اند.

آنها  یباشد که برا یمخالف((، ))مخالفم(( و ))کامال مخالفم(( مموافقم((، ))موافقم((، ))نه موافق و نه 
که  استبدین صورت  ییزناشو تیرضا زانیم صیتشخ یروشها. ردیگ یتعلق م 5تا  1از  ینمره ا

 تا 33 بین های نمره( ب .زناشویی روابط از همسران شدید نارضایتی نشانگر 33 از کمتر های نمره( الف
 نسبی رضایت نشانگر 13تا 43 بین های نمره( ج  .همسران زناشویی روابط از رضایت عدم نشانگر 43

 از همسران زیاد رضایت نشانگر 13 تا 13 بین های نمره( د .همسران زناشویی روابط از متوسط و
 همسران بین زناشویی روابط از العاده فوق رضایت نشانگر 13 از باالتر های نمره( هـ .زناشویی روابط
زوج  25531 یرو 2333السون در سال  یالسون و ام دیویتوسط د چینریا یزوج پرسشنامه .است

ارتباط، حل تعارض  ،ییزناشو تیرضا یها اسیخرده مق یپرسشنامه برا یآلفا بیمتاهل اجرا شد. ضر
 یپرسشنامه برا ییو اعتبار باز آزما 93/3 ،94/3 ،91/3 قرار است: نیاز ا بیبه ترت یآرمان فیو تحر

 .بوده است  92/3، 93/3 ،91/3، 91/3 بیآزمون به ترت خردههر 

شناختی قدرت ایگو  توسط  سیاهه روان(: PIESو)پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگ

آنها روایی صوری ، محتوا و سازه این  ساخته شده است. 1991و همکاران در سال 3استروممارک 
پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای 

( نیز آلفای کرونباخ سیاهه را بر روی نمونه ای ایرانی 1399گزارش کردند. الطافی) 19/3کرنباخ، آن را 
نقطه قدرت ایگو )امید،  9این پرسشنامه  گزارش کرد. 11/3و پایایی دو نیمه سازی مقیاس را  91/3

 سوال است. 14سنجد و دارای  خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد( را می

                                                 
1
 Nabi 

2
 Fowers & Olson 

3
  Markstrom  

http://www.irantahgig.ir/?p=37838
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و  میانگین، انحراف استاندارد)توصیفی شامل های آمارها از شاخصتحلیل داده و تجزیه منظور به
( SEMیابی معادالت ساختاری)مدلهای آمار استنباطی، و از شاخص (ضریب همبستگی پیرسون

 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایموس استفاده شد. 

 یافته ها
سنی  میانگین و انحراف استاندارد مرد( با 112زن و  131شرکت کننده ) 299در این پژوهش 

، زیر دیپلمدرصد(  9/14کنندگان)نفر از شرکت 44میزان تحصیالت  .داشتندحضور  91/9و  11/31
درصد(کارشناسی ارشد  1/2نفر ) 9کارشناسی و درصد(  5/21نفر ) 92 ،دیپلمدرصد(  4/53نفر ) 159

به ترتیب  گفتنی است که میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان اردواج شرکت کنندگان. یا باالتر بود
 بود.  33/9و  39/13به ترتیب  آنان سابقه کارمیانگین و انحراف استاندارد و  51/9و  41/13

مؤلفه های شامل  متغیرهای پژوهشضرایب همبستگی بین میانگین، انحراف استاندارد و  1جدول 
و مؤلفه رضایت زناشویی  (،امید، خواستن، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد)قدرت ایگو

 را نشان می دهد.  های موفقیت شغلی )درونزا و برونزا(
 میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 1جدول

 M SD 1 2 3 4 5 1 1 9 9 13 11  متغیرهای حقیق

           - 45/4 14/23 امید -.قدرت ایگو1

          - 511/3** 21/5 99/19 خواستن -.قدرت ایگو2

         - 599/3** 111/3** 91/4 53/21  هدف -.قدرت ایگو 3

 -.قدرت ایگو 4
 شایستگی

91/19 34/5 **119/3 **134/3 **111/3 -        

 -.قدرت ایگو 5
 وفاداری

15/19 31/5 **141/3 **135/3 **194/3 **119/3 -       

      - 149/3** 194/3** 114/3** 139/3** 123/3** 91/3 39/11 عشق –ایگو .قدرت 1

     - 113/3** 191/3** 123/3** 594/3** 111/3** 119/3** 49/4 19/19 مراقبت –.قدرت ایگو 1

    - 159/3** 151/3** 199/3** 111/3** 139/3** 195/3** 595/3** 13/4 21/11 خرد –.قدرت ایگو 9

   - 133/3* 293/3** 114/3** 115/3** 133/3* 194/3** 393/3 243/3** 15/21 11/131 زناشویی.رضایت 9

 -.موفقیت شغلی13
 درونزا

51/19 39/5 **315/3 **393/3 **331/3 **393/3 **419/3 **393/3 **434/3 **414/3 **342/3 -  

 -.موفقیت شغلی11
 برونزا

19/15 11/3 311/3 339/3 139/3 335/3 315/3 391/3 *139/3 331/3 **491/3 **424/3 - 

      ۰۲/۰> P
**   ،۰0/۰> P

*
            

مؤلفه های قدرت ایگو)امید، خواستن، هدف، شایستگی، وفاداری،  همه که  نشان می دهد 1جدول
موفقیت شغلی  با مؤلفه درونزای 31/3به صورت مثبت و در سطح معناداری  عشق، مراقبت و خرد(
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موفقیت با مؤلفه برونزای  35/3همبسته بودند. اما تنها مؤلفه مراقبت قدرت ایگو آن هم در سطح 
به صورت  )درونزا و برونزا(همبسته بود. همچنین رضایت زناشویی با هر دو مؤلفه موفقیت شغلیشغلی 

رزیابی نرمال بودن توزیع به منظور ادر این پژوهش  همبسته بودند. 31/3مثبت و در سطح معناداری 
عامل تورم فروضه همخطی بودن، داده های تک متغیری، کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی م

 2تک تک متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 2( و ضریب تحملVIF) 1واریانس
 قابل مشاهده است. 

 

ضریب تحمل متغیرهای پژوهش: کشیدگی، چولگی، عامل تورم و اریانس و  ۱جدول  

 (VIFتورم واریانس) ضریب تحمل کشیدگی چولگی متغیر

 211/2 451/3 323/3 -319/3 امید -قدرت ایگو

 939/2 344/3 -593/3 211/3 خواستن -قدرت ایگو

 349/2 421/3 -351/3 -321/3  هدف -قدرت ایگو 

 294/3 334/3 -153/3 144/3    شایستگی -قدرت ایگو 

 235/3 312/3 -131/3 -155/3    وفاداری -قدرت ایگو 

 451/2 439/3 -431/3 -241/3    عشق –قدرت ایگو 

 152/2 311/3 -114/3 -111/3    مراقبت –قدرت ایگو 

 153/2 313/3 -513/3 231/3    خرد –قدرت ایگو 

 111/1 953/3 312/3 411/3 رضایت زناشویی

 متغیر مالک متغیر مالک -495/3 339/3  درونزا -موفقیت شغلی

 متغیر مالک متغیر مالک -444/3 -313/3  برونزا -موفقیت شغلی

+ و 2ارزش های کشیدگی و چولگی هیچ یک از متغیر ها از محدوده بین  2جدولمنطبق بر نتایج 
پژوهش از  خارج نشده است. این مطلب بیانگر ان است که توزیع داده های مربوط به متغیرهای -2

نرمال بودن تک متغیری انحراف آشکاری ندارند. نتایج جدول فوق نشان می دهد که مسئله همخطی 
و  1/3بودن در بین متغیرهای پیش بین تحقیق رخ نداده است. زیرا که مقادیر ضریب تحمل کمتر از 

 .نیست 13مقادیر عامل تورم واریانس برای هر یک از متغیرهای پیش بین باالتر از 
ترکیب متغیرهای  که نشان داد مربوط به داده های فاصله مهلنوبایس نمودار هیستوگرامرسیم ت 

به همین دلیل توزیع داده های مزبور با استفاده از  .ستنی پیش بین در تبیین متغیر مالک نرمال

                                                 
1
 - variance inflation factor  

2
 - tolerance  
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نشان می دهد  1شکل قسمت الف( (. همچنان که1شکلقسمت الف نمودار باکس پالت ارزیابی شد)
پرت های چند متغیری تشکیل داده اند. به  134و  211، 42داده های مربوط به شرکت کنندگان 

به دنبال همین دلیل اطالعات مربوط به آن شرکت کنندگان از بین داده های پژوهش حذف شد. 
یب به ترتکشیدگی نمره های فاصله مهلنوبایس چولگی و شاخص حذف داده های پرت چند متغیری 

( 2311براساس دیدگاه کالین ) مقادیرکه این کاهش یافت  111/3و  923/3به  391/13و  251/2از 
مربوط هیستوگرام نمودار  1قسمت ب( شکل . بودو بیانگر توزیع نرمال آن داده ها   ± 2محدوده  در

 نشان می دهد.را پس از حذف داده های پرت چند متغیری به داده های فاصله مهلنوبایس 

 
نمودار باکس پالت )قسمت الف( و نمودار هیستوگرام )قسمت ب( مربوط به داده های  1شکل 

 فاصله مهلنوبایس
قدرت ایگو به وسیله  چنین فرض شده بود که متغیر مکنونحاضر مدل اندازه گیری پژوهش در 

، عشق، مراقبت و خرد و موفقیت شغلی به وسیله نشانگرهای امید، خواستن، هدف، شایستگی، وفاداری
نسخه تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از  .سنجیده می شودنشانگرهای موفقیت شغلی درونزا و برونزا 

شاخص های  3جدولبه کار گرفته شد.  (ML)و برآورد بیشینه احتمال   AMOSنرم افزار  19
 برازندگی مدل اندازه گیری را نشان می دهد.
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 مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برازندگی : شاخص های3جدول
1

RMSEA 2 AGFI 3
GFI 4

CFI 5 (/df 
۱

) 
۱

 شاخص های برازندگی 

  مدل اندازه گیری 31/12 13/2 993/3 952/3 922/3 312/3

   نقاط برش قابل قبول >35/3 5< >93/3 >93/3 >95/3 <39/3

همچنان که جدول فوق نشان می دهد مدل اندازه گیری با داده های گردآوری شده برازش  

p، 31/12=  ۱  >35/3)مطلوب دارد
  ،13/2=/df

۱
 ،993/3 =CFI،  952/3 =GFI ،922/3  =

AGFI  312/3و =RMSEA ).  حاصـل از تحلیـل    براساس شاخص های برازنـدگی بدین ترتیب
عاملی تاییدی در ارزیابی مدل اندازه گیری پژوهش چنین نتیجه گیری شد که متغیرهای مشاهده شده 

بـار هـای عـاملی     4جـدول  از توان الزم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون متناظر خود برخوردارند.
را  (C.R) و نسبت بحرانـی  (SE) (، خطای استانداردβشده) بار عاملی استاندارد ( ،B)استاندارد نشده

 نشان می دهد. مکنون یهامتغیر ینشانگرهابرای هر یک از 

 : پارامترهای  مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی4جدول
 B β SE C.R گرنشان -مکنونمتغیر 

   111/3 1 امید -قدرت ایگو

 11/15** 391/3 953/3 342/1 خواستن -قدرت ایگو

 31/14** 393/3 111/3 132/1  هدف -ایگو قدرت 

 14/15** 393/3 953/3 335/1    شایستگی -قدرت ایگو 

 11/15** 393/3 955/3 312/1    وفاداری -قدرت ایگو 

 43/14** 315/3 194/3 943/3    عشق –قدرت ایگو 

 21/14** 314/3 191/3 314/1    مراقبت –قدرت ایگو 

 14/15** 311/3 921/3 153/1    خرد –قدرت ایگو 

   599/3 1  برونزا -موفقیت شغلی

 11/9** 125/3 142/3 399/1  درونزا -موفقیت شغلی

        31/3 P
**

<    

                                                 
1- Root Mean Square Error of Approximation (ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبشاخص )  
2- Adjusted Goodness of fit index (شدهشاخص نکویی برازش تعدیل )   
3- Goodness of fit index (شاخص نکویی برازش)   
4- Comparative fit index (شاخص برازندگی تطبیقی)  
5- Normed chi Squre (کای اسکوئر نرم شده)   
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شده،  تثبت 1با عدد امید و موفقیت برونزا های نشانگرعاملی استاندار نشده مربوط به  نکته: بار     
 بنابراین خطای استاندارد و نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.

( β=955/3) وفاداری قدرت ایگوانگر ترین بار عاملی متعلق به نشباال که نشان می دهد 4جدول 
بنابراین همه . است (β=599/3)  موفقیت شغلی برونزابار عاملی متعلق به نشانگر  پایین ترینو 

الزم به توضیح است که نشانگرها از توان الزم برای سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردارند. 
از قابلیت الزم برای سنجش  32/3( بارهای عاملی باالتر از 2313منطبق بر دیدگاه تاباچینک و فیدل )

  متغیرهای مکنون برخوردارند.
یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در مدل مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش

هم به صورت مسـتقیم و   قدرت ایگومکنون  متغیرکه  بود( چنان فرض شده 2شکل ) ساختاری مدل
هـای  بررسـی شـاخص  پـیش بینـی مـی کنـد.      رضایت زناشویی، موفقیت شغلی را هم با میانجیگری

ی گـردآوری  هـا با داده ساختاری حاصل از آزمون مدل ساختاری پژوهش نشان داد که مدل برازندگی

p،  91/143=  ۱  >35/3) داردقابــل قبــول شــده بــرازش 
  ،31/3=/df

۱
 ،949/3 =CFI،  

919/3 =GFI ،913/3  =AGFI  319/3و =RMSEA ) . کل، مستقیم و  ضرایب مسیر 5جدول
 غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان می دهد.  

ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری :5جدول  

 b S.E β sig  مسیرها

 331/3 491/3 324/3 349/3   موفقیت شغلی -ضریب مسیر بین رضایت زناشویی

 313/3 391/3 391/3 253/3   موفقیت شغلی -قدرت ایگوبین  ضریب مسیر مستقیم

 334/3 131/3 331/3 314/3  موفقیت شغلی -قدرت ایگو ضریب مسیر غیر مستقیم بین

 331/3 491/3 399/3 314/3   موفقیت شغلی -قدرت بین ایگو ضریب مسیر کل

و موفقیت شغلی مثبت و در سطح  نشان می دهد که ضریب مسیر کل بین قدرت ایگو 5جدول 
نیز ضریب مسیر بین رضایت زناشویی و موفقیت شغلی  (.P  ،491/3=β <31/3معنادار است) 31/3

جدول فوق نشان می دهد  همچنین( P  ،491/3=β <31/3)بودمعنادار  31/3مثبت و در سطح 
معنادار  31/3و موفقیت شغلی مثبت و در سطح  ضریب مسیر غیر مستقیم بین قدرت ایگو

مثبت و (. این موضوع بیانگر آن است که رضایت زناشویی به صورت P  ،131/3=β <31/3است)
روابط ساختاری  2در ادامه شکلمعنادار رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی را میانجیگری می کند. 

 را نشان می دهد. و موفقیت شغلی  قدرت ایگو، رضایت زناشوییبین 
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 روابط ساختاری بین قدرت ایگو، رضایت زناشویی و موفقیت شغلی:  2شکل

 

 

 بحث و نتیجه گیری
 برای تاکنون توجهی قابل پژوهشی و نظری بستر که هستند متغیرهایی زمره از شغلی موفقیت

و افراد شاغل همواره خواهان موفقیت در انجام وظایف شغلی هستند، اما  است شده فراهم ها آن
بدلیل عدم آگاهی از عوامل موثر در موفقیت در بعضی مواقع در این زمینه توفیقی ندارند. بنابراین 
بررسی عوامل مرتبط با موفقیت شغلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. برهمین اساس پژوهش 

در ی شغل تیموفقنقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و بررسی حاضر با هدف 
پس از طی مراحل مقدماتی و  انجام شده است. بین شاغلین متأهل فرمانداری های شرق استان تهران

ها آن تدوین گردید. سپس اطالعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیه مرور ادبیات پژوهش، فرضیه
امه ها جمع آوری گردید و پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ها از طریق پرسشن

 آمار استنباطی)معادالت ساختاری(، فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد. 
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، قدرت ایگو به صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را 

می کند. به عبارت دیگر هر چه قدر توانمندی ایگو باالتر باشد، میزان موفقیت شغلی فرد  پیش بینی
-برخی از پژوهشنیز افزایش می یابد. بر مبنای بررسی پیشینه های پژوهشی، در راستای نتیجه فوق، 

نتایج از جمله های شخصیتی در پیش بینی موفقیت شغلی بوده اند های قبلی موید نقش ویژگی
 بینی پیش در خلبانان شخصیتی های (، که نشان داد، ویژگی1395پور و همکارانش )یق عبدالهتحق

میزان موفقیت (، نیز نشان داد، 1399اسکندری و همکارانش) پژوهش است. موثر آنان، شغلی موفقیت
، در یک (2331) همکارانش و تت های روانشناختی و شخصیتی افراد ارتباط دارد.شغلی با ویژگی
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 بینی پیش شخصیتی هایویژگی مورد مطالعه، مشخص کردند؛ 494براساس بررسی  "متاآنالیز بررسی
اما دقیقا پژوهشی که نقش توانمندی ایگو را در پش  هستند. شغلی موفقیت داری برای معنی کننده

 بینی موفقیت شغلی مورد بررسی قرار دهد، براساس بررسی های پژوهشگر یافت نشد. در مورد نقش
(، نشان داد، توانمندی ایگو 2315پژوهش اوزمان )نتایج مثبت توانمندی ایگو در ابعاد مختلف زندگی، 

جمیل پژوهش های یافتههمچنین  در دانشجویان، میل به موفقیت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
داری با طور معنی بههای دفاعی و روابط ابژه توانمندی ایگو، سبک (، نشان داد،1394و همکارانش)

 را موفقیت شغلی در موثر عوامل بسیاری محققان اخیر سالهای در .سالمت روان همبستگی داشتند

توان به عوامل شخصیتی اشاره نمود)سمیعی و رضوانیان، می جمله این عوامل، که از اندکرده بررسی
باعث فعال شدن  ایگونیرومندی توان عنوان نمود، در تبیین نتیجه به دست آمده می (.1395

که این موضع می  شود های درون روانی می شود که باعث کم شدن تعارض هایی در ذهن می مکانیزم
 تواند در ابعاد مختلف زندگی از جمله وضعیت شغلی نقش داشته باشد.

در آزمون فرضیه دوم چنین نتیجه گیری شد که رضایت زناشویی به صورت مثبت و معنادار 

(، 2311آمده با نتایج پژوهش باقرزاده و همکاران)یافته به دست .کندقیت شغلی را پیش بینی میموف

سما و ساجاتا و ( 1393زندی پور و مومنی جاوید) (،1392نعامی و پیریایی) ،(1393سمیعی و همکاران )
تبیین این نتیجه در که همگی موید ارتباط بین شغل و زندگی خانوادگی بودند، همسو است. (، 2311)

از زندگی زناشویی رضایت دارند که بین آنها ارتباط بین فردی  می توان استدالل کرد، کارکنانی که
مثبت وجود دارد، اتحاد زیادی دارند، در جنبه های مختلف زنـدگی حـامی همـدیگر اند، در انجام 

سـازگار انـد، توانـایی مدیریت بسیاری از فعالیت های خانوادگی و تفریحی با هـم تفـاهم دارنـد و 
سازندگی در اختالفات را دارند، با خانواده های اصلی خود نیز ارتباط متقابل و مثبت دارنـد و در جنبه 
های مختلف زندگی همچون مسایل مالی تفاهم دارند. در نتیجه، این زوج ها که همسران خود را یک 

، احساس امنیت و اعتماد به نفس می کنند و میزان منبع حمایتی دلسوز و در دسترس در نظرمی گیرند
( که این مساله می تواند 2339بیشتری از سالمتی و بهزیستی را گزارش می دهند )دوش و همکاران، 

 در حضور کارکنان با سالمت روانی باالتر و روحیه بهتر در محیط کاری نقش مثبتی را ایفا نماید.
رضایت زناشویی رابطه بین قدرت ایگو و ی شد که در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه گیر

کند. در مطالعات قبلی نقش میانجی موفقیت شغلی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می
نتایج رضایت زناشوئی در ارتباط بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی مورد بررسی قرار نگرفته است، اما 

(، نشان داده است  که ارزیابی باالتر عملکرد ایگو 2315حاصل از  پژوهش ساچندرا و ماخوپادهایا )
اما تاثیر آن بر موفقیت شغلی را  همبستگی مثبت با کل کیفیت زناشویی آنها دارد توسط خود زنان 
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مورد تحقیق قرار نداده اند. به طور کلی در تبیین نقش توانمندی ایگو در رضایت زناشوئی می توان 
 توسعه در مهم یک فرایند عمر، گستره تحولی نظریه های اساس بر نم عنوان نمود، نیرومندی های

 در صمیمی، روابط حفظ و برقراری است. شده دوستانه شناخته روابط برقراری برای بالغ شخصیت

 اریکسون نظریه بر اساس است. ازدواج و خانواده مشاوره متخصصان عمده حاضر نگرانی حال

 مراحل بحرانهای موفقیت آمیز حل گرو در روابط صمیمانه برقراری جهت کارا و بالغ شخصیت

 رشد نظریه فراوان به اعتبار توجه با دیگر سوی از  است. من نیرومندی های کسب تحول و مختلف

حل  متضمن را مرحله یک در موفقیت که عمر، گستره کلی نظریه بطور و اریکسون اجتماعی روانی
 دارند، باالتری من که نیرومندی افرادی می داند، پیشین مراحل و مرحله آن بحران موفقیت آمیز

رضایت  نتیجه در و داشته خود رابطه به مربوط تغییرات و با مشکالت مواجهه در بیشتری قابلیت
 با صمیمیتری رابطه قویتر، نیرومندی من دارای افراد همچنین می کنند. تجربه را باالتی زناشویی

 و رشد ترتیب قبال در و میمانند، پایبند و وفادار خود خانواده و مسربه ه می کنند، برقرار خود همسر

 فعالیتهای ایده ها، و ارزشها گذاری -اشتراک در افراد این می کنند. مسئولیت احساس فرزندان

 . توانمندتر هستند کردن نوازش نظیر عاطفی رفتارهای و یکدیگر از جنسی، شناخت روابط مشترک،
 باالیی من نیرومندی که فردی که است بدین معنی این است؛ همراه خود شناخت با من نیرومندی

 شکل به  را خود نیازهای و کرده عرضه روابط در مطلوبتری شیوه به خود را است قادر دارد،

 نماید که این مساله در افزایش رضایت زناشوئی نقش مهمی دارد.  ابراز خود همسر به موثرتری

 

 پیشنهادها
براساس یافته های حاصل از پژوهش با توجه به نقش مثبت توانمندی ایگو به طور مستقیم و 

 نقش واسطه ای رضایت زناشوئی در پیش بینی موفقیت شغلی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 به منظور افزایش توانمندی ایگو: 

خصیت سالم، دلبستگی در خانواده ها و در جامعه بستری مناسب برای پرورش رشد اخالقی، ش -
های ایمن، سبک های فرزندپروری صحیح و سازگاری درونی فرد با تعارضات بیرون که 

 همگی در توانمندی ایگو نقش دارند، تالش و برنامه ریزی نمایند.  
های درمانی و آموزشی مناسب و کارساز در جهت پرورندان توانمدی ایگو مورد مطالعه و روش -

 رد.  کارآزمایی قرار گی
 به منظور ارتقای رضایت زناشویی کارکنان: -
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در سازمان مشاورانی جهت راهنمایی و مشاوره در حوزه زناشویی برای کارکنان در نظر گرفته  -
 شود.

کالس های آموزشی جهت آموزش مهارت های زناشوئی و روابط صحیح با همسران برای  -
 کارکنان برگزار شود.

 زندگی زناشوئی موفق به کارکنان ارائه شود.بروشورها و مطالب آموزش در حیطه  -
به کارکنان جهت هماهنگی و ایجاد تعادل بین محیط کار و محیط زندگی راهنمایی و آموزش  -

 های کافی توسط مشاوران شغلی ارائه گردد.
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