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Abstract
Aim: The aim of this study was to predicting job search behavior based on
personality traits with the moderating role of core self-evaluations. Methods:
The research method is applied in terms of purpose and correlational in terms
of data collection method. The statistical population includes job applicants
referring to non-governmental job counseling and employment agencies in
Tehran in 2019. The sample size is available to 206 people by sampling
method. Research data were collected through Blau Job Search Behavior
Questionnaire (1994), Personality Traits Questionnaire (NEO) and Jadge et al.
(2003) Core Self-Evaluations Questionnaire and data analysis was performed
through correlation coefficient and regression tests using soft SPSS software
was performed. Results: The results showed that the job search behavior
prediction model based on personality traits with the moderating role of core
self-evaluations has an acceptable fit. Conclusion: The results indicate that the
amount of search behavior can be predicted through personality traits.
Therefore, personality traits components should be considered as important
factors in predicting job search behavior. Core self-evaluations also play a
moderating role in predicting job search behavior based on personality traits.
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مقدمه
افراد بهدنبال فارغ التحصیلی یا از دست دادن شغل ،کاری را جستجو و یا فرصتهای کاری را
دنبال میکنند .چراکه کار مهمترین بخش زندگی بسیاری از انسانها است و بیشترین وقت و
انرژی افراد صرف فعالیتهای مربوط به کارشان میشود و زندگیشان را با شغل و سازمانی که
در آن کار میکنند ،ارزیابی میکنند .انسانها در جستجوی مشاغلی هستند که احساس خشنودی
و رضایت درونی را برایشان فراهم کند (اسکروگینز .)2008 ،بنابراین رفتار جستجوی شغل،
رفتاری بسیار فراگیر است ،زیرا سبب میشود افراد به شغل دلخواه و مناسب خود دست یابند و
از بیکاری که رشد اقتصادی را مختل میکند فاصله بگیرند .اما با توجه به بحران اقتصادی جهانی
در سالهای اخیر ،افراد بسیاری با پدیده از دست دادن شغل یا بیکاری مواجه هستند و جستجوی
شغل چنان فراگیر شده است که به عنوان بخش جداییناپذیری از زندگی افراد در نظر گرفته
میشود (وانبرگ.)2012 ،
رفتار جستجوی شغل میتواند نقش مهمی در یافتن شغل و به تبع آن کاهش بیکاری بیانجامد.
نتایج مطالعات بوسول ،زیمرمن ،و سوئیدر ()2012؛ و مانروپ و ریچاردسون )2016( ،نشان
میدهند بیکاری باعث رفتار جستجوی شغل میشود و پژوهشهای بسیاری تاکید کردهاند که
رفتار جستجوی شغل یکی از مهمترین پیشبینهای یافتن شغل است (کانفر و همکاران2001 ،؛
لویی ،هانگ و وانگ2014 ،؛ اوگلنسکی.)2013 ،
کانفر و همکاران ( )2001رفتار جستجوی شغلی را بهعنوان نتیجهای از یک فرایند خود-کنترلی
پویا تعریف میکنند که با شناسایی و تعهد نسبت به یک هدف استخدامی شروع میشود .این
هدف متعاقبا ،رفتار جستجوی شغل طراحی شدهای که به هدف مورد نظر میانجامد را فعال
میکند .بلو ( ) 1994مدلی را طراحی کرد که در آن رفتار جستجوی شغل از دو بخش رفتار
جستجوی شغل مقدماتی 1و رفتار جستجوی شغل فعال 2تشکیل میشود که افراد در مرحلة
مقدماتی از طریق منابع مختلفی مثل آگهیهای شغلی؛ سایتهای شغلی و دوستان؛ اطالعاتی را
در مورد شغل بالقوه گردآوری میکنند و به دنبال آن ،درصدد اجرای رفتار جستجوی شغلی فعال
(برای مثال مصاحبه با کارفرمایان آیندهنگر) میپردازند .عوامل موثر بر رفتار جستجوی شغل در
تحقیقات مختلف (ساکس2006 ،؛ ون هوی ،ون هوفت و لیونس2009 ،؛ لویی ،هانگ و وانگ،
 )2014نشان میدهد تاثیر شخصیت بر جستجوی شغل توجهات ویژهای را به خود جلب کرده
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است (چن و لیم2012 ،؛ مارتز و گریفیث2004 ،؛ کانفر و همکاران2001 ،؛ ایکه و همکاران،
 .)2015بنابراین ویژگیهای شخصیتی میتواند بر رفتار جستجوی شغل اثر بگذارد.
آلپورت ( )1967شخصیت را سازمان پویایی از نظامهای جسمی-روانی در درون فرد که رفتار
و افکار ویژه او را تعیین میکند ،میداند .مککرا و کاستا ( ،)1987پنج عامل بزرگ شخصیت
باعنوان  NEOرا شامل مواردی میداند ،از جمله؛  .1وظیفه شناسی( 1قابل اعتماد بودن ،مسئول
بودن ،سخت کوشی و دقیق بودن که باعث ایفای نقش شغلی بهتر از دیگران شده ،موجب
جلوگیری از بروز تکانهها ،بینظمی و تاخیر در انجام امور و عدم تمایل به کنترل انگیزههای آنی
است (پی بادی و دیراد )2002 ،و به صورت مثبت با عملکرد شغلی همبستگی دارد (بریک و
همکاران .2 .)2001 ،توافقپذیری( 2با مالطفت و مالیمت ،تحمل ،صبوری ،صلحطلبی و خوش
طبعی در مقابل تحریکپذیری ،ستیزهجویی ،پرخاشگری و تندمزاجی ،در عین حال وظیفهشناسی
یا وجدان کاری است (آشتون و همکاران )2004 ،که نمرة پایین آن رفتارهای پرخاشگرانه را به
دنبال دارد .3 .برونگرایی( 3معاشرتی بودن ،بشاش و پرانرژی بودن در مقابل ساکت بودن ،کم
رویی ،انفعال و انزوا .تمایل باال به برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ،خودباوری و احساس آرامش
در موقعیتهای اجتماعی مختلف ،میل و مشارکت در فعالیتهای گروهی را دارد (زاروتا.)1995 ،
 .4رواننژندی( 4شامل نگرشهای ضد اجتماعی ،رفتارهای بزهکارانه ،قانونشکنی ،تعارضات
خانوادگی و زناشویی ،بی اعتنایی به دیگران ،عدم بلوغ شخصیتی ،خصومت و عصبانیت ،روابط
اجتماعی سطحی و نزاع با مقامات قانونی با اثر منفی بر عملکرد (کالرک و رابرتسون.5 .)2005 ،
گشودگی به تجربه( 5تجربهپذیری ،خالقیت عقل ،فلسفهگرایی ،استعداد ،فرهیختگی ،بذلهگویی
و سر به راه و مطیع بودن (آشتون و همکاران.)2004 ،
نتایج مطالعات کانفر و همکاران ( )2001نشان میدهد ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند
جستجوی شغل افراد تاثیر میگذارد .همچنین مطالعات مختلفی (توربان و همکاران2009 ،؛
براون و همکاران2006 ،؛ زیمرمن و همکاران2011 ،؛ روسو و همکاران )2014 ،نشان از تاثیر
ویژگیهای شخصیتی و عوامل مرتبط با آن بر رفتار جستجوی شغل میباشد .ون هوی و همکاران
( )2015نشان دادند متغیرهای نظریة رفتار برنامهریزی شده (قصد جستجوی شغل ،نگرش
عاطفی جستجوی شغل ،نگرش ابزاری جستجوی شغل ،خودکارآمدی جستجوی شغل و هنجار
ذهنی) رابطة متغیرهای خودارزشیابیهای محوری ،برونگرایی ،وجدانی بودن ،تعهد کاری ،نیاز
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مالی و حمایت اجتماعی با رفتار جستجوی شغل را میانجیگری میکند .همچنین رابطة رفتار
جستجوی شغل با برونگرایی و وجدانی بودن معنیدار و دارای رابطة مثبت گزارش کردند .ون
دام و منتینگ ( )2012بیان میکنند شناسایی و پرداختن به رویکردهای بیکاری و انگیزههای
اجتناب از آنجایی که ممکن است بر موفقیت در یافتن شغل تأثیر بگذارد ،مهم است .آنها نشان
دادند برونگرایی و وجدانی بودن با شدت و تالش جستجوی شغل دارای رابطة معنی دار میباشد.
بودرو و همکاران ( )2001دریافتند که باز بودن به تجربه ،برونگرایی و توافق پذیری با رفتار
جستجوی شغل رابطة مثبت دارد .مارتز و گریفیث ( )2004نیز در این رابطه بیان میکنند که
هرچه میزان ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه بیشتر باشد احتمال ترک شغل و یافتن شغلی
دیگر از سوی فرد بیشتر میشود .آنگر و همکاران ( )2018نیز دریافتند کارگرانی که شغل خود
را ازدست میدهند و نمیتوانند به سرعت کار جایگزین را پیدا کنند با مشکالت بیشتری برای
ورود مجدد به بازار کار روبرو می شوند که تغییرات شخصیتی ممکن است بیکاری بلندمدت را
توضیح دهد .روسو و همکاران ( )2014نیز در رابطه با ویژگی شخصیتی و رفتار جستجوی شغل
دریافتند رابطه باز بودن به تجربه با تالش جستجوی شغل و شدت جستجوی شغل دارای رابطة
معنیدار هستند .براون و همکاران ( )2006نیز در مطالعه خود نشان دادند شخصیت فعال بر
جستجوی شغل موفق فارغ التحصیالن تاثیر مثبت دارد ،که این رابطه نیز از طریق میانجیگری
خودکارآمدی جستجوی شغل موثر میباشد و رفتار جستجوی شغل با وجدانی بودن ریشه دارد.
هاکنی ( )2012دریافت که باز بودن به تجربه دارای رابطة معنیداری با رفتار جستجوی شغل
میباشد .یکی دیگر از عواملی که نقش تاثیر گذاری ایفا میکند ،متغیر خود ارزشیابی محوری
است.
جاج و همکاران ( )1998وجود مفهوم خودارزشیابیهای محوری را برای آن میدانند تا نگرشها
و رفتارهای افراد را توضیح دهند (بویار و موسلی .)2007،خودارزشیابیهای محوری به عنوان
ارزیابیها و سنجشهای اساسی و بنیادی که افراد از ارزشها ،شایستگیها ،صالحیتها (عمل
کردن ،سازگاری ،موفقیت و پشتکار) ،استعدادها و تواناییهایشان (کنترل کردن زندگی) انجام
میدهند ،تعریف شده است .خود ارزشیابیهای محوری یک عامل شخصیت چند بعدی است که
بر اساس چهار ویژگی شخصیتی ( عزت نفس ،جایگاه مهار ،خودکارآمدی و ثبات هیجانی) مورد
بررسی قرار میگیرد (جاج.)2009 ،
جاج و همکارانش ( )1998معتقدند افرادی که سطح باالتری از خودارزشیابیهای محوری را
دارا هستند بر تواناییهای خود اطمینان دارند ،نسبت به خود دارای دید مثبتی میباشند و بر
این باورند که با اقدامات خود میتوانند بر محیط تاثیر گذارند (جاج ،ارز و بونو ،)1998 ،و در
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مقابل افراد دارای سطح پایینتری از خودارزشیابیهای محوری دید منفی نسبت به خود داشته،
بر شکستها و ضعفهای خود متمرکز بوده و خود را متاثر از محیط میدانند .تحقیقات علمی بر
این موضوع متمرکز هستند که نشان دهند چگونه عوامل فردی و زمینهای موجب افزایش موفقیت
در کسب شغل میشوند (دلیا و آندره .)2018 ،تحقیقاتی که به نقش عوامل فردی در بیکاری
پرداختهاند ،بیان میدارند که خودارزشیابیهای محوری با رفتار جستجوی شغل (وانبرگ و
همکاران )2005 ،و سالمت جویندگان شغل (مککی و همکاران )2005 ،مرتبط است .دلیا و
آندره ( )2018دریافتند که بین رفتار جستجوی شغل و خودارزشیابیهای محوری رابطة مثبت
معنیداری وجود دارد.
کانفر و همکاران ( )2001بیان میکنند ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند جستجوی شغل افراد
تاثیر میگذارد اما مکانیسمهای تاثیر این ویژگیها مشخص نیستند .به دنبال این موضوع
تحقیقاتی در صدد تبیین این رابطه برآمدند (توربان و همکاران2009 ،؛ براون و همکاران2006 ،؛
زیمرمن و همکاران2011 ،؛ روسو و همکاران )2014 ،که نتایج آنها نشان از تاثیر ویژگیهای
شخصیتی و عوامل مرتبط با آن (از طریق میانجیگر و تعدیلگر) بر رفتار جستجوی شغل دارد.
پژوهش حاضر با توجه به ارتباط متغیرهای ویژگی های شخصیتی و خودارزشیابیهای محوری با
رفتار جستجوی شغل به دنبال پاسخ این سوال است که آیا ویژگی های شخصیتی متغیر رفتار
جستجوی شغل را پیشبینی میکنند و آیا خودارزشیابیهای محوری این رابطه را به صورت
معنی داری تعدیلگری میکند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری دادهها همبستگی است .جامعة
آماری متقاضیان شغلی بودند که در شش ماه نخست سال  1397به موسسات مشاوره شغلی و
کاریابی غیردولتی شهر تهران مراجعه میکردند .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس تعداد  220نفر انتخاب شد ،اما به علت عدم پاسخگویی عدهای ،تعداد  206پرسشنامه
عودت داده شد .پس از گرد آوری اطالعات از افراد ،ابتدا چند تحلیل ابتدایی برای به دست آوردن
درک اولیه نسبت به دادهها ،سپس تحلیلهای پیچیدهتر با استفاده از نرم افزار  SPSSویراست
 22انجام پذیرفت.
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ابزار پژوهش
-1پرسشنامة ویژگیهای شخصیتی :برای سنجش شخصیت از مقیاس  5عاملی شخصیت نئو مک
کری و کاستا ( )1992استفاده شد .این پرسشنامة  60مادهای  5زمینة اصلی شخصیت را شامل
رواننژندی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،وظیفه شناسی و توافقجویی که هر زمینه شامل 12
ماده است میسنجد .در این پرسشنامه پاسخ ها روی مقیاس  5درجهای پاسخ داده میشوند که
از کامال مخالفم (نمره  )4تا کامال موافقم (نمره صفر) تنظیم شده است .کاستا و مک کری ()1992
محدودهای از آلفای کرونباخ برای این مقیاس از  0/68تا  0/86گزارش کردند .در هنجاریابی
آزمون  NEOکه توسط گروسی فرشی و همکاران ( )1380روی نمونهای با حجم  2000نفر از
بین دانشجویان دانشگاه های تبریز ،شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت
ضریب همبستگی  5بعد اصلی را بین  0/56تا  0/87گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ
در هر یک از عوامل اصلی رواننژندی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،سازگاری و وظیفه شناسی
به ترتیب  0/68 ،0/56 ،0/73 ، .0/86و  0/87به دست آمد.
-2پرسشنامة رفتار جستجوی شغل :رفتار جستجوی شغل با استفاده از یک مقیاس رفتاری 12
آیتمی شامل دو بعد رفتار جستجوی شغل مقدماتی و رفتار جستجوی شغل فعال که برگرفته از
پرسشنامة بلو ( )1994میباشد سنجیده شد .آیتمها بر اساس معیارهای پیشین رفتار جستجوی
شغلی میباشند ( کانفر و هالین  ،1985شپارد و بلیتسکی ،1966وینوکور وکاپالن .)1987از بین
این  12آیتم 6 ،آیتم برای ارائة رفتارهای جستجوی شغل مقدماتی مورد انتظار هستند و  6آیتم
باقی مانده رفتارهای جستجوی شغل فعال را به نمایش خواهند گذاشت .بلو ( )1994گزارش
میدهد که پیش از توضیع نمونه ،این معیار  12آیتمی برای جستجوی شغل توسط پرسنل منابع
انسانی در بیمارستان و شرکت داروئی کنترل شد که منابع نشان میدهند پرسشنامه معیار کافی
را دارا می باشد .بلو ( )1994شواهد اعتبار این مقیاس را فراهم میآورد که به وسیلة محققان
استفاده گردیده است (ساکس و اشفورد  ،1999ون هوفت ،بورن ،تاریس و وندر فلیر ،2004ون
هوفت و همکاران  ،2005وانبرگ ،کانفر و باناس .)2000ساکس ،زیکیچ و کوئن ( )2015میزان
آلفای کرونباخ را در دو مرحله به فاصلهی زمانی 2ماه به ترتیب  ./88و ./86گزارش دادند .آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر برای این متغیر  0/82بدست آمده است.
-3پرسشنامة خودارزشیابیهای محوری :در پژوهش حاضر جهت سنجش خودارزشیابیهای
محوری از پرسشنامة خودارزشیابیهای محوری که توسط جاج و همکاران ( )2003تهیه شده
استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  12ماده و چهار بعد (عزت نفس ،جایگاه مهار ،خود کارآمدی
و ثبات هیجانی) است .پاسخها روی مقیاس  5درجهای پاسخ داده میشوند که از ( 1کامالا
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مخالفم) تا ( 5کامالا موافقم) تنظیم شده اند .جاج و همکاران ( )2003پایایی پرسشنامة مذکور
را با استفاده از روش همسانی درونی0/84و با استفاده از روش بازآزمایی 0/81گزارش کردند.
همچنین اسریواستاوا و همکاران ( )2010نیز ضریب آلفای 0/91را برای این مقیاس به دست
آوردند .آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای این متغیر  0/78بدست آمده است.
یافتهها
در بررسی اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش ،از  206نفر شرکتکننده در مطالعه،
تعداد  132نفر ( 64 /1درصد) مرد و  74نفر ( 35/9درصد) زن بودند .از نظر مدرک تحصیلی،
تعداد  55نفر ( 26/7درصد) دارای مدرک دیپلم 69 ،نفر ( )33/5دارای مدرک فوق دیپلم52 ،
نفر ( 25/2/درصد) دارای مدرک لیسانس و  30نفر ( 14/6درصد) دارای مدرک فوق لیسانس
بودند.
با توجه به نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرونوف ،مقادیر  zبرای رفتار جستجوی شغل 1/124
با معناداری  ،0/421روان نژادی  1/356با معناداری  ،0/305برون گرایی  1/75با معناداری
 ،0/561باز بودن نسبت به تجربه  0/410با معناداری  ،0/512توافق پذیری  1/124با معناداری
 ،0/603وظیفه شناسی  1/421و  0/875به دست آمد .از آنجا که متغیرهای تحقیق نرمال می-
باشند (زیرا سطح معناداری کلیه مقادیر  Zدر هریک از متغیرها بزرگتر از  0/05است)p>0/05 ،؛
بنابراین نتیجه گرفته میشود که از آزمونهای پارامتری برای تحلیل سؤالها و فرضیههای تحقیق
میتوان استفاده کرد.
در (جدول  )1چندهم خطی متغیرها با استتفاده از آزمون ضتریب تحمل و تورم واریانس نشتان
داده شده است.
جدول . 1بررسی چندهم خطی متغیرها با استفاده از آزمون ضریب تحمل و تورم واریانس
متغیر

ضریب تحمل

تورم واریانس

رفتار جستجوی شغل

0/875

1/125

رواننژندی

0/954

1/421

برونگرایی

0/658

1/253

بازبودن نسبت به تجربه

0/745

1/174

توافقپذیری

0/863

1/129
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وظیفهشناسی

0/842

1/286

خودارزشیابی محوری

0/759

1/196

نتایج (جدول  )1نشتتان میدهد که مستتئلة هم خطی بودن در بین متغیرهای تحقیق رخ نداده
استت .ضتریب تحمل که معادل  1-R2استت داللت بر نستبت واریانس استتانداردشتده کلی دارد که
بهوستیلة دیگر متغیرها تبیین نمیشتود .ضتریب تحمل  0/1یا کمتر نشتاندهندة هم خطی بودن
استت .عامل تورم واریانس یکی دیگر از روشهای تشتخیص هم خطی بودن استت که معادل (R2
 1/)1استت و نشتاندهندة نستبت واریانس استتانداردشتده کلی به واریانس یگانه 1استت .اگر ارزشعامل تورم واریانس باالتر از  10باشتد نشتاندهندة هم خطی بودن استت .در مطالعة حاضتر مقادیر
بهدستتآمده از محاستبة عامل تورم واریانس و ضتریب تحمل نشتان داد که پدیدة هم خطی بودن
در متغیرهای پژوهش رخ نداده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
رفتار
جستجوی
شغل

روان نژندی

برون
گرایی

بازبودن
نسبت به
تجربه

توافق
پذیری

وظیفه خودارزشی
شناسی ابی محوری

رفتار جستجوی شغل

1

رواننژندی

**-0/697

1

برونگرایی

**0/769

**-0/742

1

بازبودن نسبت به
تجربه

**0/208

**-0/127

**0/215

توافقپذیری

**0/767

**-0/759

**0/264 **0/796

1

وظیفهشناسی

**0/792

**-0/693

**0/164 **0/847

**0/730

1

خودارزشیابی محوری

**0/736

**-0/690

**0/259 **0/702

**0/757

**0/658

1

1

در (جدول  )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
نتایج (جدول  )2نشان میدهد ماتریس همبستگی تمامی متغیرها در سطح معنیداری ()0/001
دارای روابط معنیدار با یکدیگر میباشند.
1
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در (جدول  )3به تعیین برازش مدل پیشبینی رفتار جستجوی شغل بر اساس ویژگیهای شخصیتی
با نقش تعدیلگری خودارزشیابیهای محوری میپردازیم.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی پیش بینی رفتار جستجوی شغل
مجموع مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی
داری

784.3425

2

892.1712

654.158

b001.

باقیمانده

672.2191

202

796.10

رگرسیون

552.3591

3

184.1197

370.119

c001.

باقیمانده

904.2025

202

029.10

رگرسیون

162.3749

2

581.1874

683.203

b001.

باقیمانده

295.1868

203

203.9

مدل

خود ارزشیابی و
روان نژادی

خود ارزشیابی و
برون گرایی

خود ارزشیابی و
باز بودن نسبت
به تجربه
خود ارزشیابی و
توافق پذیری

خود ارزشیابی و
وظیفه شناسی

رگرسیون

رگرسیون

175.3766

3

392.1255

باقیمانده

282.1851

202

165.9

رگرسیون

570.3042

2

285.1521

باقیمانده

886.2574

203

684.12

رگرسیون

980.136
936.119

c001.

.

b001

566.3053

3

855.1017

193.80

.

c001

باقیمانده

891.2563

202

693.12

رگرسیون

205.3623

2

602.1811

408.184

.

b001

باقیمانده

251.1994

203

824.9

رگرسیون

384.3671

3

795.1223

028.127

.

c001

باقیمانده

072.1946

202

634.9

رگرسیون

612.3978

2

306.1989

باقیمانده

844.1638

203

073.8

رگرسیون

450.3982

3

483.1327

باقیمانده

006.1635

202

094.8

411.246
007.164

.
.

b001

c001

همانطور که نتایج (جدول  )3نشان میدهد در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین
(خودارزشیابی محوری و رواننژندی) معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=158/654نتایج حاکی
از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی
رواننژندی معنادار بوده است ( )P =0/001 ،F=119/370و باعث شده است روابط بین متغیرهای
اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و برونگرایی) معنادار شده است (،F=203/683
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 .)P =0/001نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطه بین دو متغیر رفتار
جستجوی شغل و ویژگی برونگرایی معنادار بوده است ( )P =0/001 ،F=136/90و باعث شده
است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و بازبودن نسبت به تجربه)
معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=119/936نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر
تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی بازبودن نسبت به تجربة معنادار
بوده است ( )P =0/001 ،F=80/193و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش
معنادار گزارش شود .در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و
توافقپذیری) معنادار شده است ( .)P =0/001 ،F=184/408نتایج حاکی از آن است که حضور
متغیر تعدیلگر در رابطة بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی توافقپذیری معنادار بوده
است ( )P =0/001 ،F=127/028و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار
گزارش شود.
نتایج نشان میدهد که اثر تعدیلکنندگی خودارزشیابی محوری در پیشبینی رفتار جستجوی
شغل ،بیشتر از رفتار جستجوی شغل و توافقپذیری به تنهایی است و مقدار تغییر  R2و معنادار
شدن آن در سطح  0/001نقش تعدیل گری خودارزشیابی محوری در رابطة بین دو متغیر را
تأیید می کند .اثر متغیرهای پیشبین (خودارزشیابی محوری و وظیفهشناسی) معنادار شده
است ( .)P =0/001 ،F=246/411نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تعدیلگر در رابطة
بین دو متغیر رفتار جستجوی شغل و ویژگی وظیفهشناسی معنادار بوده است (،F=164/007
 )P =0/001و باعث شده است روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنادار گزارش شود.
در (جدول  )4به صورت خالصه مدل رگرسیونی پیشبینی رفتار جستجوی شغل میپردازیم.
جدول .4خالصه مدل رگرسیونی پیشبینی رفتار جستجوی شغل

0/781

0/610

0/606

28579.3

/661
0

65.211
3

2

20
3

/001
0

16690.3

/663
0

0/851

1

20
2

/001
0

03371.3

/667
0

2

20
3

/001
0

مدل

R

R2

R2
تعدیل
شده

Std.
Error of
the
Estimate

تغییر
R2

تغییرF

d
f
1

df
2

سطح
معنی
داری

روان
نژادی

1

a

2

0/800

0/639

0/634

b

برون
گرایی

1

0/817

0/667

0/664

a
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2

0/819

0/666

0/670

02734.3

/003
0

56148.3

/542
0

93.119
6

56266.3

/002
0

0/866

13431.3

/645
0

40.184
8

10387.3

/009
0

001.5

84132.2

/708
0

41.246
1

84501.2

/001
0

0/474

b

باز
بودن
نسبت
به
تجربه
توافق
پذیری

1

0/736

537.

0/542

a

2

0/737

0/537

0/544

b

1

0/803

0/641

0/645

a

2

0/808

0/648

0/654

b

وظیفه
شناسی

1

0/842

0/705

0/708

a

2

0/842

0/705

0/709

b

856.1

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

2

20
3

/001
0

1

20
2

/001
0

نتایج (جدول  )4نشان میدهد که اثر تعدیلکنندگی خودارزشیابیهای محوری در پیشبینی
رفتار جستجوی شغل ،بیشتر از رفتار جستجوی شغل و رواننژندی ،برونگرایی ،بازبودن نسبت
به تجربه ،توافقپذیری ،وظیفهشناسی است و مقدار تغییر  R2و معنادار شدن آن در سطح 0/001
نقش تعدیلگری خودارزشیابی محوری در رابطة بین متغیرها را تأیید میکند.
در (جدول  )5به بررسی ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین میپردازیم.
جدول .5ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین
B

مدل

خطای
استاندارد

بتا

598.28

209.2

خودارزشیابی محوری

442.4

554.

486.

رواننژندی

259-.

043.

362-.

ثابت

878.22

552.2

 1ثابت

t

سطح
معنیداری

948.12

001.

021.8

001 .

973.5-

001 .

966.8

001 .

خودارزشیابی محوری

786.6

786.

742.

637.8

001 .

رواننژندی

218.

125.

305.

750.1

082.

198-.

049.

551-.

066.4-

001 .

526.3

519.

386.

790.6

001 .

499.

774.8

001 .

969.8

001 .

خودارزشیابی
رواننژندی

محوری*

 2خودارزشیابی محوری
برونگرایی

362.

041.

ثابت

209.23

588.2
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485.2

923.

272.

692.2

008.

190.

133.

261.

428.1

155.

054.

040.

332.

362.1

001 .

17.153

1.684

10.188

0/000

خودارزشیابی محوری

6.679

450.

731.

14.855

0/000

019.

390.

0/002

3.127

0/002

470.

1.654

0/001

864.-

0/401

931.

0/000

086.16

001 .

6565.

001 .
001 .

برونگرایی
خودارزشیابی
برونگرایی

محوری*

 3ثابت
بازبودن نسبت به تجربه

023.

059.

ثابت

24.177

7.733

خودارزشیابی محوری

4.297

2.598

بازبودن نسبت به تجربه

266-.

316.

222-.

خودارزشیابی محوری*
بازبودن نسبت به تجربه

097.

104.

400.

736.18

684.1

خودارزشیابی محوری

311.3

165.1

362.

توافقپذیری

368.

585.

493.

7017.

099.

133.

631.

236.2

001 .

239.16

054.1

407.15

001 .

خودارزشیابی محوری

462.3

460.

379.

525.7

001 .

وظیفهشناسی

408.

038.

543.

779.10

001 .

ثابت

688.18

710.3

038.5

001 .

خودارزشیابی محوری

705.2

192.1

296.

269.2

024.

وظیفهشناسی

313.

143.

417.

194.2

290.

028.

041.

193.

689.

001 .

 4ثابت

خودارزشیابی
توافقپذیری

محوری*

 5ثابت

خودارزشیابی
وظیفهشناسی

محوری*

همانطور که نتایج (جدول  )5نشان میدهد مقدار بتا برای رواننژندی معنادار نشده است و با
توجه به معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و رواننژندی میتوان گفت نقش تعدیل-
کنندگی ب ه درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر
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این است که خودارزشیابی محوری باعث قویتر شدن این رابطه شده است .بررسی کنش متقابل
بین دو متغیر رواننژندی و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات رواننژندی پایین و
خودارزشیابی باال نسبت به افراد با رواننژندی پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار
جستجوی شغل خواهند شد .همچنین مقدار بتا برای برونگرایی معنادار نشده است و با توجه به
معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و برونگرایی میتوان گفت نقش تعدیلکنندگی به
درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که
خودارزشیابی محوری باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی کنش متقابل بین دو
متغیر برونگرایی و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات برونگرایی پائین و
خودارزشیابی باال نسبت به افراد با برونگرایی پائین و خودارزشیابی پائین بیشتر درگیر رفتار
جستجوی شغل خواهند شد .همچنین مقدار بتا برای بازبودن نسبت به تجربه معنادار نشده است
و با توجه به معنادار شدن تعامل خودارزشیابی محوری و بازبودن نسبت به تجربه میتوان گفت
نقش تعدیل کنندگی به درستی اتفاق افتاده است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر
تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی
نمودار کنش متقابل بین دو متغیر بازبودن نسبت به تجربه و خودارزشیابی محوری نشان داد که
افراد با نمرات بازبودن نسبت به تجربة پایین و خودارزشیابی باال نسبت به افراد با بازبودن نسبت
به تجربة پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند شد.
همچنین مقدار بتا برای توافقپذیری معنادار نشده است و با توجه به معنادار شدن تعامل
خودارزشیابی محوری و توافقپذیری می توان گفت نقش تعدیلکنندگی به درستی اتفاق افتاده
است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری
باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی نمودار کنش متقابل بین دو متغیر توافقپذیری
و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات توافقپذیری پائین و خودارزشیابی باال نسبت
به افراد با توافقپذیری پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند
شد.
همچنین مقدار بتا برای وظیفهشناسی معنادار نشده است و با توجه به معنادار شدن تعامل
خودارزشیابی محوری و وظیفهشناسی میتوان گفت نقش تعدیلکنندگی به درستی اتفاق افتاده
است و معنادار و مثبت بودن بودن مقدار بتای اثر تعاملی بیانگر این است که خودارزشیابی محوری
باعث قوی تر شدن این رابطه شده است .بررسی نمودار کنش متقابل بین دو متغیر وظیفهشناسی
و خودارزشیابی محوری نشان داد که افراد با نمرات وظیفهشناسی پیین و خودارزشیابی باال نسبت
به افراد با وظیفهشناسی پایین و خودارزشیابی پایین بیشتر درگیر رفتار جستجوی شغل خواهند
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شد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتار جستجوی شغل و مکانیسمهایی که میتوانند این
تاثیر را تحت شعاع قرار دهند ،محققان این پژوهش را بر آن داشت تا با انتخاب متغیر تعدیلگری
مناسب این رابطه را بررسی کنند .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،ویژگیهای شخصیتی رفتار
جستجوی شغل را به طور معنیداری پیشبینی میکنند .این یافتهها با یافتههای محققان دیگر
از جمله پژوهش روسو و همکاران ( ،)2014که نشان دادند بین باز بودن به تجربه با تالش
جستجوی شغل و شدت جستجوی شغل رابطه وجود دارد؛ پژوهش ونهوی و همکاران (،)2015
که دریافتند از طریق ویژگیهای شخصیتی میتوان رفتار جستجوی شغل را پیشبینی کرد؛ و
پژوهش هاکنی ( ،)2012که طی آن دریافت ویژگیهای شخصیتی دارای ارتباطی معنیداری با
رفتار جستجوی شغل میباشند ،همسو بود.
در تبیین این یافتهها میتوان از تحقیق برتز و همکاران ( )1994و تحقیقاتی که در ادامه انجام
گرفت ،استناد کرد .برتز و همکاران ( )1994در پژوهش خود تالش کردند با استفاده از متغیرهایی
که عمدتا از نظریههای اقتصادی و روانشناسی صنعتی-سازمانی برگرفته شدهاند ،رفتار جستجوی
شغل را بررسی کنند .آنها مجموعهای از  23پیشبینی کننده که عمدتا شامل ویژگیهای کاری
و موقعیت شغلی بودند را در مدلی بکار گرفتند .نتایج آنها نشان داد تعداد محدودی از متغیرها
عمل پیشبینی را انجام میدهند که از جمله این پیشبینهای موثر متغیر جنسیت و جاهطلبی
بوده که دارای ارتباط نزدیکی با ویژگی شخصیتی برونگرایی میباشد .بنابراین بررسی ویژگیهای
شخصیتی به عنوان پیشبینهای رفتارجستجوی شغل ارزشمند تلقی شد .در ادامة تحقیق بودرو
و همکاران ( ،)2001نشان داد که ویژگیهای شخصیتی (از جمله توافقپذیری ،رواننژندی و باز
بودن به تجربه) پیشبینهای قوی برای رفتار جستجوی شغل میباشند .نتایج تحقیقات بعدی
نیز نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی پیشبین مناسبی برای رفتار جستجوی شغل میباشند
(زیمرمن و همکاران2011 ،؛ مارتز و گریفیث.)2004 ،
در رابطه با نقش تعدیلکنندة خودارزشیابیهای محوری ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان
داد که این متغیر میتواند نقش تعدیلکنندگی را به صورت معنیدار ایفا کند .همانطور که گفته
شد ،کانفر و همکاران ( ،)2001طی یک فراتحلیل بیان داشتند که رفتار جستجوی شغل توسط
ویژگیهای شخصیتی پیشبینی میشوند ،ولی مکانیسمهای این اثر مشخص نیستند .در ادامه
محققان درصدد تبیین این تاثیر برآمدند (توربان و همکاران2009 ،؛ براون و همکاران.)2006 ،
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به عنوان مثال ایکه و همکاران ( )2015تحقیقی تحت عنوان رابطه بین خودارزشیابی محوری و
رفتار جستجوی شغل با میانجیگری اشتغالپذیری ادراک شده 1انجام دادند .نتایج نشان داد که
خودارزشیابی های محوری به صورت مثبت رفتار جستجوی شغل مقدماتی را پیش بینی میکند،
و رابطة بین خودارزشیابیهای محوری و رفتار جستجوی شغل مقدماتی با میانجیگری
اشتغالپذیری معنیدار میباشد .از طرفی با توجه به چهار بعد سازندة خودارزشابیهای محوری
(عزت نفس ،خودکارآمدی ،جایگاه مهار و ثبات هیجانی) ،بلو ( )1994نشان داد هرچه افراد دارای
عزت نفس باال باشند میزان رفتار جستجوی شغل آنان نیز باال میرود .همچنین ساکس و همکاران
( ،)2015ساکس ( ،)2006وانبرگ و همکاران ( )2005و براون و همکاران ( )2006در ادامه نشان
دادند که بین خودکارآمدی جستجوی شغل و رفتار جستجوی شغل رابطة مثبتی وجود دارد و
رفتار جستجوی شغل از طریق خودکارآمدی جستجوی شغل پیشبینی میشود ،و ارتباط نزدیکی
بین خودارزشیابیهای محوری با ویژگیهای شخصیتی و رفتار جستجوی شغل وجود دارد .لذا
محققان در این پژوهش با نشان دادن تاثیر متغیر خودارزشیابیهای محوری به عنوان تعدیلگر
در رابطة بین ویژگیهای شخصیتی و رفتار جستجوی شغل به تبیین یکی از مکانیسمهای اثر
پرداختند.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی خواهد داشت .در دسترس بودن انتخاب شرکت-
کنندهها ،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر است بنابراین تعمیم یافتهها باید بااحتیاط صورت
بگیرد .از نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجهگیری شد که رفتار جستجوی شغل از طریق ویژگی-
های شخصیتی قابل پیشبینی میباشد و این اثر از طریق خودارزشیابیهای محوری تعدیل
میشود ،بدین ترتیب پیشنهاد میگردد که کارجویان در رفتار خود جهت پیدا کردن شغل مناسب
ویژگی های شخصیتی را در نظر داشته باشند و همچنین ارزیابیهای محوری (که شامل عزت-
نفس ،خودکارآمدی ،جایگاه مهار و ثبات هیجانی است) را شناخته و مد نظر قرار دهند که بتوانند
در حداقل زمان ممکن به شغل مورد نظر دست یابند.
موازین اخالقی
در پژوهش حاضر اصول اخالقی پژوهش ازجمله رازداری ،محرمانه ماندن و حریم خصوصی افراد
رعایت شد و شرکت در پژوهش هیچگونه آسیب احتمالی برای شرکت کنندگان نداشته است.
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