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 ده چكي
با شناخت صفات شخصي مديران موفق، ترسيم الگوي موفقيت در جامعه امکان پذير گشته و 

 . شود  مشخص مي،شود  ميهاي مطلوب در سازمان منجرصفات معيني که به رفتار

شامل کليه مديران كه  جامعه آماري و همچنيندر اين پژوهش از روش همبستگي 

 براي جمع آوري اطالعات از سه ، نفر بودند۶۸ي دولتي شهر کرمان به تعداد ها سازمان

 .  صفات شخصيتي، صفات انگيزشي و موفقيت مديران استفاده شدنامه پرسش

ي حاصل از اين مطالعه نشان داد کـه بـين صـفات شخصـيتي مـديران مثـل ابتکـار،                     ها  يافته

 شان موفقيتتوانايي سرپرستي، اعتماد به نفس، قاطعيت و بلوغ و کمال با ارزيابي آنان از ميزان                

 و بـين برخـي صـفات شخصـيتي مـديران مثـل هـوش،        ،ي وجـود دارد دار معنـي رابطه مثبـت و   

از . وجـود نـدارد  اي   رابطهشان موفقيتنان و مردانگي با ارزيابي آنان از ميزان    وابستگي با کارک  

و نيـاز بـه خـود شـکوفايي بـا           اي    طرفي، بين صفات انگيزشي مديران مثل نياز به پيشرفت حرفه         

 و بين برخي صـفات انگيزشـي   ،ي وجود دارددار معني رابطه شان  موفقيتارزيابي آنان از ميزان     

ز به قدرت، نياز به پاداش مالي و نياز به امنيت شغلي بـا ارزيـابي آنـان از ميـزان                     مديران مانند نيا  

 . وجود ندارداي   رابطهشان موفقيت

مديراني که ارزيابي مثبتي از موفقيت خود دارند داراي صفات شخصيتي و در نتيجه 

 تواسطه آن به رفتارهاي مطلوب معيني در سازمان مبادر انگيزشي خاصي هستند که به

 . است پي آمد اين رفتار مطلوب موفقيت. ورزند مي
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 مقدمه 
بعضـي از ايـن     . ل و مشـکالت فراوانـي هسـتند       ي اداري جهان درگير مساي    ها  سازمانامروزه  

 مـديريت قابـل حـل اسـت و برخـي ديگـر کـه بـا         فنـون  گـرفتن  كـار  بهيق   از طر  ها  دشواري

ي انساني بيشتر به بررسي ها جنبه. ي انساني سر و کار دارد به آساني حل شدني نيست        ها  جنبه

ــراد درون ســازمان تاکيــد دارد  ــار اف ــاري در . و شــناخت رفت  هــا ســازمانمطالعــه علــوم رفت

يـده دربـاره طبيعـت انسـان و ابعـاد متفـاوت             جستجوئي براي يـافتن پاسـخ بـه سـئواالت پيچ          

وجود دارد که تحقيقـات بيشـتر       اي     ناشناخته مسايل در مورد رفتار انسان      .است وجودي وي 

 مطالعـه رفتـار انسـان       . بيابيم مسايلدر اين زمينه ضروري است تا بتوانيم پاسخي را براي اين            

کـه بـه تجزيـه و تحليـل          يکي از موضوعات متمرکـز در علـوم رفتـاري اسـت              ها  سازماندر  

 و هـدف آن درک، پـيش بينـي و           ،پـردازد   مـي  هـا   سازمان و   ها   و علمي افراد، گروه    مند  نظام

 مسـايل از . است ،کنند  ميدر آن کارها   آنيي کهها سازمان در نهايت بهبود عملکرد افراد و     

 مورد بررسي در رفتار افـراد، شـناخت صـفاتي اسـت کـه در سـاخت رفتـار او ايفـاي نقـش          

 کند و شناخت رفتار فردي فقط با تجزيه الگوي رفتار به يک سري صفات امکـان پـذير                  مي

توان به موفقيت افراد اشاره کـرد         مي از نتايج حاصل از بررسي صفات در قالب رفتار،        . است

 .   را متوجه خود کرده استنظران صاحبکه امروزه ذهن بسياري از 

 چـه چيـز     ؟ديران موفق چگونه افرادي هستند    شودکه م   مي  اين سئوال مطرح   به طور دائم  

 حـال آن کـه شـخص ديگـري در همـان             ،شود که يک فـرد، مـدير مـوفقي باشـد            مي باعث

ي فردي افراد دارد يا به دليل استفاده ها موقعيت ناموفق بماند؟ آيا موفقيت ريشه در خصيصه   

يـا شکسـت     معتقدنـد کـه موفقيـت        نظران  صاحب برخي از    است؟  مديريتي فنوناز اصول و    

برخي ديگر بر اين اعتقادند که      . است يک سازمان بيشتر ناشي از خصوصيات فردي مديران       

دارد بـه روش خـاص رفتـار         مـي موفقيت يک سازمان به عواملي بستگي دارد که افـراد را وا           

ي فردي، صفات انگيزشي مـديران نيـز بـه      ها   ويژگي افزون بر  .کنند تا به اهداف خود برسند     

 فقط را   ها  سازماندر حالي که گروهي ديگر موفقيت       .  بستگي دارد  ها  سازمانميزان موفقيت   

 .دانند  ميمديريتيفنون  گرفتن اصول و كار بهدر 

رود   مـي   به دنبال موفقيت و الگوهاي آن هستند، امـا تصـور           ها  سازمانبي ترديد افراد در     

قيـت مـديران در     بـا قاطعيـت اعـالم کننـد الگـوي مشخصـي بـراي موف              اند    که هنوز نتوانسته  

 تا حـدود  ها سازمان چه بسا براين امر واقف هستند که موفقيت اند،  به دست آورده   ها  سازمان

در .  بسـتگي دارد   ،زيادي به استفاده موثر از منابع انساني که متکـي بـر علـوم رفتـاري اسـت                 
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ه  شـد   ارايـه  ي متعددي انجام گرفته و نتايج ارزشـمندي       ها  زمينه صفات مديران موفق بررسي    

تـوان    با اين حال  توجه به اين نکته ضروري اسـت کـه بـا شـناخت ايـن صـفات نمـي                   ،است

 بـر ايـن امـر واقـف         چنـين   هـم  . داد  ارايه الگوي مشخص و ثابتي را به عنوان الگوي موفقيت        

تـوان بـه      مـي   از علل ايـن اخـتالف      .هستيم که صفات مديران موفق در جوامع يکسان نيست        

تـوان چـارچوب      نمي  از اين رو   .شاره کرد ا ها  عقايد و نگرش   اختالف   ،ي فرهنگي ها  تفاوت

 داد و يـا از الگوهـاي موفقيـت سـاير  جوامـع                ارايـه  ثابتي از صفات را براي موفقيت مديران      

استفاده کرد، بلکه بايد چارچوب خاصي از صفات مديران موفق را در هر جامعه به تصـوير                 

شــود تــا بــه جســتجوي   مــيا داشــته از ايــن رو ذهــن انســان بــه تحقيــق و تفحــص و.کشــيد

يي کـه آنـان را بـه        هـا    انگيـزه  چنين  همي مديران موفق،    ها  از خصايص و ويژگي   اي    مجموعه

 هشـت   ،گيزلـي در يـک بررسـي تحقيقـاتي        . دهـد بپـردازد     مي سوي موفقيت سازماني سوق   

 را با موفقيتها   آنصفت شخصيتي و پنج صفت انگيزشي را مورد بررسي قرار داده و رابطه          

 بنابراين بـا انجـام      . الگوي وي در اين تحقيق مالک عمل قرار گرفت         .مديران سنجيده است  

صـفات  تـوان     مـي  تحقيقات امکان ترسيم الگوي موفقيت در جامعه ميسـر گشـته و              گونه  اين

 بـر ايـن،     افـزون . كرد مشخصرا   شود  مي معيني را که به رفتارهاي مطلوب در سازمان منجر        

 به نوبه خود وسـيله ارزشـمندي بـراي افـزايش سـطوح صـالحيت            ي مديران يفهم علت کارا  

 .يي است که اين صالحيت وجود نداردها موقعيترهبري در 

 ادبيات موضوع
 آگاهي دروني   ،صفات شخصيتي به معناي ظاهر خارجي و رفتار يا ارزش محرک اجتماعي           

ي قابـل   هـا   ياز خويشتن به عنوان يک نيروي سازمان دهنده و الگو يا سازمان خـاص ويژگـ               

شخصـيت را گويـاترين     ) ۱۹۹۶( مـک کللنـد   . اسـت ،   اعم از دروني و بيرونـي      ،گيري  اندازه

 و جزئيات رفتاري فـرد را در        ها  داند و معتقد است که شخصيت تمامي جنبه         مي مفهوم رفتار 

يي ندارد، بلکه   ها   مشکل نيست که بدانيم چه ويژگي      ،در توصيف يک فرد   . ]۱۸[گيرد  مي بر

 هـا   بدانيم از هر ويژگي چقدر دارد و در الگوي شخصيتي او تأثير و تأثر ويژگي              خواهيم   مي

در مورد رابطه صـفات شخصـيتي       ) ۱۹۹۸(  بررسي تحقيقاتي جوتهام   چنين  هم .چگونه است 

 نشان داد اين افراد از صفاتي چون قاطعيت، اعتمـاد بـه نفـس و توانـايي                  شان  موفقيتافراد با   

کند کـه     مي دونت تصويري از يک مدير موفق ترسيم      . ]۱۷[رندالزم در انجام امور برخوردا    

اي  واجد خصوصيات تسلط، اعتماد به نفس و جسارت است، بلند پروازي بسيار و نيز انگاره              
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 . ]۷ [ي موفقيت آميز داردها عمومي از فعاليت

اولـين جـزء در     : گيـرد   مـي  از طرفي در بررسي انگيزش سـه مؤلفـه مـورد بررسـي قـرار              

در دومـين   . است  محرک سروکار دارد که مربوط به سائق يا انرژي در رفتار فرد            انگيزش با 

 جزء، انگيزش به جهت رفتار فردتوجـه دارد و آخـرين جـزء بـه بقـاء و دوام رفتـار مربـوط                      

 در نحوه بروز آن اثـر داشـته و وجـود انگيـزه در فـرد                ها  شرايط ايجاد کننده انگيزه   . شود مي

مربـوط بـه     (و يـا ثانويـه     )نهادي يا موروثي  ( توانند اوليه    ها مي   گيزه اين ان  .کند  مي ايجاد نيرو 

 چگونگي ادراک فرد نسبت به محـيط نقـش مهمـي را در              .باشند) عوامل يادگيري و محيط   

 و عـواطفي کـه آدمـي را بـه انجـام کـاري               ها  ، کشش ها   و گرايش  ،کند  مي انگيزش وي ايفا  

 کمن و اللـر هـا  از نظر. ]۱۰ [آورد  ميبه وجوديي را در رفتار وي ها  کند دگرگوني   مي وادار

 صفات انگيزشي در چگونگي واکنش افراد در برابر شغل نقش مهمي را به عهـده دارد کـه                 

در تحقيقــي روي رفتــار مــديران ) ۱۹۹۰(يوکــل . توانــد بــه عملکــرد مــوثر منجــر شــود مــي

، تشـويق، حمايـت و      يي از جمله نياز بـه پـاداش       ها  درآمريکا به اين نتيجه رسيد وجود انگيزه      

نتايج بررسـي ويليـام و   . است همکاري با کارکنان از عوامل موثر در کسب موفقيت مديران    

در اين زمينه نشان داد که براي کسب موفقيت، انگيزه شرط اول را دارد  و              )۱۹۷۸( هولتزمن

 در کسـب    عوامـل  تـرين   مهـم دو عامل توانايي و ميل براي انجام کارها و سـالمت ذهنـي از               

شناســان در مطالعــه روي افــراد مــوفقي چــون چرچيــل،   برخــي روان. ]۲۳[هســتند وفقيــتم

 صفات انگيزشي آنـان بـيش از هـر عامـل ديگـري در                كه كه  روزولت به اين نتيجه رسيدند    

صفاتي چون قدرت و پيشرفت از عوامل مهم کسب موفقيـت    .  سهيم بوده است   شان  موفقيت

ر کلي در زمينه رفتـار مـديران موفـق، محققـان در             طو به. ]۱۲[شود  مي در اين افراد محسوب   

شان  که موفقيت مديران ممکن است به علت شيوه مديريتاند  ي خود مطرح کردهها بررسي

يا شايد به دليل هماهنگي شرايط محيطي و روش کارشان باشد و يا ممکـن اسـت موفقيـت                   

 و صـفات    هـا   گـي در مـورد ويژ   . ]۴[ و صفات خـاص آنـان نشـأت بگيـرد            ها  آنان از ويژگي  

 صفتي است که بيشـتر بـا        ،کند که يک صفت واقعي براي مدير        مي  استدالل ١مديران گيزلي 

موفقيت مدير رابطه دارد تا با موفقيت سرپرست و کارگر، بدين معنا که بايد رابطه بيشـتري                 

 سـمت ي يک صفت مدير بـا موفقيـت در شـغل مـدير باشـد تـا بـا موفقيـت در                       ها  ميان نمره 

 . يغيرمديريت

                                                      
1. Ghiselli 
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 تعريـف صـريح و روشـن        ،توان گفت اصل اساسـي موفقيـت        مي در بررسي موفقيت نيز   

ي موردنيـاز بـراي رسـيدن بـه آن         ها  اهداف و سپس مشخص سازي و تعريف واضح فعاليت        

 و هـا  اهداف و در نهايت تعريف و شناسايي دقيق اقدامات مورد نياز براي انجـام آن فعاليـت         

رسـند   مي تقاد آندرسن افرادي که به باالترين درجات      به اع . ]۵[است   کسب اهداف آرماني  

باشند، بلکه افرادي بسيار کوشـا هسـتند          مي العاده  فوقکساني نيستند که داراي استعداد ذاتي       

  ارايـه وقتـي بـه الگوهـاي    . ]۱ [دهنـد   مي  خود ادامه  كار  بهکنند و جدي تر       مي که سخت کار  

ه با افرادي که داراي انگيـزه پيشـرفت          در رابط  نظران  صاحبشده توسط مک کللند و ديگر       

 شـود کـه افـراد موفـق داراي چنـين خصوصـياتي            مـي   مراجعه شود به وضـوح ديـده       ،هستند

  وقت خود را صـرف تفکـر دربـاره بهتـر انجـام دادن کارهـا                ، بر مسئوليت  افزونباشند و    مي

دبـه  ي ديگـري را برمـي شـمرد و عقيـده دارد ايـن افرا              هـا   بت عيوض نيـز ويژگـي     . کنند مي

 نظـر   از .]۲[بـين هسـتند و بـه ديگـران اعتمـاد دارنـد       خـوش  ،ي خود اعتقاد دارنـد    ها  توانايي

کند در شش   مييي که مديران را براي رسيدن به موفقيت تواناها توماس آر هورتون ويژگي

سازي، گويش قـاطع بـا قضـاوت       ي گروه ها   مهارت ،درک واقعيت  :شود  مي ويژگي خالصه 

  .]۱۱[  سرسختي و درستکاري،يراهبردموزون، تمرکز 

  تحقيقهاي هفرضي
 فرضيات اصلي 

ي دار  معنـي  رابطـه    شـان   موفقيـت بين صفات شخصيتي مديران و ارزيابي آنـان از ميـزان             .۱

 .وجود دارد

ي دار  معنـي  رابطـه    شـان   موفقيـت بين صفات انگيزشي  مديران و ارزيابي آنـان از ميـزان              .۲

 .وجود دارد

 فرضيات فرعي
 .ي وجود دارددار معني رابطه شان موفقيت مديران و ارزيابي آنان از ميزان بين ابتکار. ۱ـ۱

ي دار  معنـي  رابطـه    شـان   موفقيـت  ارزيابي آنان از ميزان      وبين توانايي سرپرستي مديران     . ۱ـ۲

 .وجود دارد

ي جـود  دار معنـي  رابطه شان موفقيتارزيابي آنان از ميزان  بين اعتماد به نفس مديران و . ۱ـ۳

 .دارد

ي دار معنـي  رابطه شان موفقيت ارزيابي آنان از ميزان    وبين وابستگي مديران با کارکنان      . ۱ـ۴
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 .وجود دارد

 .ي وجود دارددار معني رابطه شان موفقيتبين قاطعيت مديران و ارزيابي آنان از ميزان . ۱ـ۵

 .جود داردي ودار معني رابطه شان موفقيتبين مردانگي مديران وارزيابي آنان از ميزان . ۱ـ۶

ي وجـود  دار معنـي  رابطه شان موفقيتبين بلوغ و کمال مديران و ارزيابي آنان از ميزان          . ۱ـ۷

 .دارد

 .ي وجود دارددار معني رابطه شان موفقيتبين هوش مديران و ارزيابي آنان از ميزان . ۱ـ۸

رابطـه   شـان  موفقيـت مـديران و ارزيـابي آنـان از ميـزان     اي  بين نيـاز بـه پيشـرفت حرفـه     . ۲ـ۱

 .ي وجود دارددار معني

ي دار  معني رابطه   شان  موفقيتبه خودشکوفايي مديران و ارزيابي آنان از ميزان          بين نياز . ۲ـ۲

 .وجود دارد

ي وجـود   دار  معني رابطه   شان  موفقيتبين نياز به قدرت مديران و ارزيابي آنان از ميزان           . ۲ـ۳

 .دارد

ي دار  معنـي  رابطـه    شـان   موفقيتابي آنان از ميزان     ارزي بين نياز به پاداش مالي مديران و      . ۲ـ۴

 .وجود دارد

ي دار معنـي  رابطـه  شان موفقيتبين نياز به امنيت شغلي  مديران و ارزيابي آنان از ميزان             . ۲ـ۵

 .وجود دارد

 روش تحقيق
در اين پژوهش به منظور بررسي رابطه صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنـان                

 دو يا چند دسته از      ،هنگامي که محقق  .  از روش همبستگي استفاده شد     شان  يتموفقاز ميزان   

اطالعات مختلف مربوط به يک گروه، يا يک دسته اطالعات از دو يا چند گروه در اختيار                 

 از ايـن روش بـراي مطالعـه ميـزان      زيـرا  .كنـد تواند از اين روش تحقيقـي اسـتفاده           مي دارد،

 .شود  مياثر تغييرات عامل ديگر استفادهتغييرات در يک يا چند عامل در 

 جامعه و نمونه آماري
در مورد انتخاب   . ي دولتي شهر کرمان بود    ها  سازمانجامعه آماري اين پژوهش مديران کل       

حجم نمونه، بـا توجـه بـه محـدود بـودن تعـداد افـراد و دسترسـي بـه تمـام جامعـه آمـاري،                       

 . برگشت داده شدنامه پرسش ۵۹زيع و  تونامه پرسش ۶۸و به تعداد سرشماري انجام شد، 
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  ها ابزار جمع آوري داده
 صفات شخصـيتي  نامه پرسش.  بسته استفاده شدنامه  پرسشبراي جمع آوري اطالعات از سه       

متغيرهاي هوش، ابتکار، توانايي سرپرستي، اعتماد به نفس، وابستگي با کارکنـان، قاطعيـت،          

 صـفات انگيزشـي متغيرهـاي نيـاز بـه           نامـه   پرسـش . سـنجيد   مـي  مردانگي و بلوغ و کمـال را      

اي، نياز به خود شکوفايي، نياز به قدرت، نياز به پاداش مالي و نياز به امنيت                 پيشرفت و حرفه  

 شخصـيت کتـل و      ي عـامل  ۱۶ نامـه   پرسـش ت هوش از    سؤاالبراي طرح   . سنجيد  مي شغلي را 

، موفقيـت   نامه  پرسشن  سومي. ت از منابع و کتب مديريتي استفاده شد       سؤاالبراي طرح ساير    

 ، که بر اساس خصوصيات مـديران موفـق از نظـر تومـاس آرهورتـون               ،سنجيد  مي مديران را 

 . استطراحي شده 

  نامه پرسشروايي و پايايي 
 روايـي   ،۸۸/۰ شخصـيت    نامه  پرسشبعد از تعيين روايي از روش سيگماي شمارشي، روايي          

در زمينـه تعيـين     . دست آمـد    به ۹۶/۰ت   موفقي نامه  پرسش و روايي    ۹۱/۰ انگيزش   نامه  پرسش

 پايـايي   ،۹۲/۰ شخصـيت    نامـه   پرسـش  که پايـايي     ،شدپايايي از روش آزمون مجدد استفاده       

 . آمددست به ۸۹/۰ موفقيت نامه پرسش و پايايي ۹۰/۰ انگيزشي نامه پرسش

 محدوديت تحقيق 
ت در  کـه مشـخص اسـ   طـور  همـان . ي هوش مشهود بود ها  محدوديت اين تحقيق در آزمون    

ي هوش، دقت و سرعت عمل از زمره عواملي اسـت کـه مـورد بررسـي و مـالک                    ها  آزمون

کـه محقـق بايسـتي پـس از          در اين پژوهش بـا توجـه بـه ايـن          . گيرد  مي عمل در مقايسه قرار   

 امکــان اعمــال محــدوديت زمــان بــراي كنــداقــدام هــا   آن بــه دريافــتنامــه پرســشتکميــل 

 .وجود نداشتيان گو پاسخ سرعت عمل گيري اندازه

 ها روش تجزيه و تحليل داده
 هـاي   نگـاره گيري  كـار   بـه ، ضـمن    SPSSاي     با استفاده از نرم افزار رايانه      ها   براي تحليل داده  

توزيع فراوانـي و نمودارهـاي سـتوني، نمودارهـاي پـراکنش و خـط رگرسـيون، از آزمـون                    

يانس يک طرفـه و    واليس و آزمون آناليز وار     ‐ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون کرسکال    

 .  استفاده شدHSDآزمون توکي 
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 پژوهش  يها يافته
کارکنـان در رده    .  پاسخ داده شـد    نامه  پرسش  ۵۹ به   نامه  پرسش ۶۸در اين پژوهش از تعداد      

بيشترين درصد فراواني سابقه کـار مـديران        .  بيشترين در صد فراواني را داشتند      ۴۶‐۵۱سني  

 . ني ميزان تحصيالت مديران ليسانس بود سال و بيشترين درصد فراوا۲۲‐۲۷بين 

 rs= ۳۵۳/۰(رابطه بين موفقيت با صفات شخصيتي بر اساس ضريب همبستگي اسـپيرمن             

دي . ي بــين ايــن دو متغيــر وجــود دارددار معنــينشــان داد رابطــه مثبــت و ) ρ = ۰۰۶/۰و 

 عوامـل تـأثير گـذار بـر         تـرين   هممي شخصيتي از    ها  هم براين باور است که ويژگي     ) ۱۹۹۷(

 رابطـه بـين موفقيـت بـا صـفات انگيزشـي بـر اسـاس ضـريب                   چنـين   هم. ]۱۰[است   موفقيت

ي نيـز بـين   دار  معنـي نشان داد رابطه مثبت و      ) ρ = ۰۶۹/۰ و   rs = ۲۳۸/۰(همبستگي اسپيرمن 

 معتقدنـد انگيـزش مـديران در        )۱۹۹۲ (١در اين زمينـه نيلـز و سـوا        . اين دو متغير وجود دارد    

 و تصـميم گيـري      هـا    به تمايل انجام امور از طريق غلبه بر موانـع، کشـف راه حـل               ها  سازمان

 منطقــي، يکــي از عــواملي اســت کــه آنــان را بــه ســوي موفقيــت فــردي و ســازماني ســوق 

 .]۱۹[دهد مي

بررسي رابطه موفقيت بـا هـوش، وابسـتگي بـا کارکنـان و مردانگـي بـر اسـاس ضـريب                   

در . ي وجـود نـدارد    دار  معنـي همبستگي اسپيرمن نشان داد بين موفقيت با اين متغيرها رابطـه            

معتقد است موفقيت فرد در درجه اول به عوامل انگيزشي ويژه،           ) ۱۹۸۶(٢زمينه هوش رابينز    

 و درک نتـايج و  هـا   يا تمايل افراد به امور مختلف بستگي دارد و شناخت واکنش    ها  محرک

وي معتقد است فعاليـت هـوش بـه    . پذيري  براي  تغيير رفتار در درجه بعد قرار دارد      انعطاف

در مـورد صـفت وابسـتگي بـا         . ]۲۱[ گيـرد   مـي  عنوان عامـل موفقيـت در درجـه سـوم قـرار           

معتقد است که وجود اين خصلت در افراد سبب ايجاد روابط ) ۱۳۷۳( مک کللند ،کارکنان

 اين ارتباط ممکن است     ها  سازمانالبته در   . شود  مي ماعيي اجت ها  عاطفي با ديگران و فعاليت    

هميشه به عملکرد مؤثر منجر نشود و نياز فرد به وابستگي با گروه بسـتگي بـه ايـن دارد کـه                      

گروه تا چه حد فرد را و فرد تا چه حد گروه را پذيرا باشد، زيرا گروه ممکن اسـت نتوانـد                      

ي خـود بـه ايـن    ها از طرفي گيزلي در بررسي. ]۸[ ي فرد را برآورده سازدها  نيازها و خواسته  

 .]۷ [نتيجه رسيد که صفت مردانگي تاثيري در موفقيت مديران ندارد

از طرفي بررسي رابطه موفقيت با ابتکار، توانايي سرپرستي، اعتمـاد بـه نفـس، قاطعيـت،                 

                                                      
1. Niles & Sowa 
2. Robbins 
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يرهـا  بلوغ و کمال بر اساس ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد که بين موفقيت بـا ايـن متغ                 

 ). ۱ نگاره شماره(ي وجود دارد دار معنيرابطه مثبت و 

 

  اسپيرمن بين موفقيت با صفات شخصيتيهمبستگيضريب . ۱نگاره 

 ضريب همبستگي اسپيرمن
 rs ρ عنوان

 ۸۴۵/۰ ۰۲۶/۰ رابطه موفقيت با هوش

 ۰۹۷/۰ ۲۱۸/۰ رابطه موفقيت با ابتکار

 ۰۰۱/۰ ۴۰۶/۰* وانايي سرپرستيرابطه موفقيت با ت

 ۰۳۷/۰ ۲۷۳/۰*  رابطه موفقيت با اعتماد به نفس 

 ۴۲۶/۰ ۱۰۶/۰ رابطه موفقيت با وابستگي با کارکنان

 ۰۰۳/۰ ۳۸۶/۰* رابطه موفقيت با قاطعيت 

 ۲۷۴/۰ ۱۴۵/۰ رابطه موفقيت با مردانگي

 ۰۰۲/۰ ۳۹۶/۰* رابطه موفقيت با بلوغ و کمال

 .دار است  معني۰۵/۰ر سطح ضريب همبستگي د* 

 

ي موفق جهاني، رشد روحيه ابتکـار در        ها  سازماندر بسياري از    ) ۱۹۸۵( به اعتقاد دراکر  

 شـود   مـي   تلقـي  هـا   سـازمان ميان مديران و کارکنان يکي از ضروريات رشد، بقاء و تکامـل             

 بررســي تحقيقــاتي مؤسســه گــالوپ، ،از طرفــي در مــورد صــفت توانــايي سرپرســتي. ]۱۵[

 موسسـه و سـازمان بـزرگ جهـاني را در            ۲۸۲ دليل موفقيت مديران عالي و ميـاني         ترين  مهم

آنچـه باعـث موفقيـت فـرد در         ) ۲۰۰۰( ١به اعتقاد ريتچـي   . ]۶ [اند توانايي کار با مردم دانسته    

 ارتباط مثبـت بـا ديگـر افـراد و           ، اطمينان به توانايي خود و درک کامل آن        ،شود  مي سازمان

 گونـه  ايـن افـراد موفـق را      ) ۱۹۹۸(بررسي جوتهـام    . ]۲۰[ است ط سازمان تطبيق سريع با محي   

نيـز معتقـد    ) ۲۰۰۰ (٢شـليختر . ]۱۷[ پـذير  قاطع، مصمم، صبور و مسـئوليت     : کند  مي توصيف

ي مدير بايد رشد کند که همان رسيدن به         ها  است  براي کسب موفقيت در مديريت، قابليت       

يي بـراي   هـا    وي درک ايـن کـه چـه روش         بـه اعتقـاد   . اسـت  شرايط کامل پيشرفت و کمال    

بـه بلـوغ و کمـال يـا بالنـدگي           اي    شـود، اشـاره     مـي  جلوگيري از مشکالت سازماني انتخاب    

 .]۲۲[ مديران موفق دارد

                                                      
1. Ritchy 
2. Schlichter 
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اي و نيـاز بـه خـود شـکوفايي بـر              چنين بررسي رابطه موفقيت با نياز به پيشرفت حرفه          هم

ت بـا ايـن متغيرهـا رابطـه مثبـت و            اساس ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد که بين موفقيـ         

بر اين باورنـد ويژگـي انگيزشـي کـه سـبب      ) ۱۹۸۸ (١ هاوارد و براي  .داري وجود دارد    معني

دهـد احسـاس      هـا نشـان مـي       بررسـي . ]۱۶[شود نياز به توفيق طلبي اسـت        موفقيت مديران مي  

 کسـب   نامـد از عوامـل مهـم        رضايت خاطر فردي که ابراهام مازلو آن را خود شکوفائي مي          

 ].۳[شود  موفقيت افراد محسوب مي

 بررسي رابطه موفقيت با نياز به قدرت، نياز به پاداش مالي و نياز به امنيت شغلي                 چنين  هم

ي دار  معنـي بر اساس ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد بين موفقيت با اين متغيرهـا رابطـه                

 ). ۲شماره  نگاره( وجود ندارد
 

 رمن بين موفقيت با صفات انگيزشي ضريب همبستگي اسپي. ۲نگاره 

 ضريب همبستگي اسپيرمن
 rs ρ عنوان

 ۰۲۹/۰ ۲۸۵/۰* اي رابطه موفقيت با نياز به پيشرفت حرفه

 ۰۰۳/۰ ۳۷۹/۰* رابطه موفقيت با نياز به خود شکوفايي

 ۳۳۷/۰ ‐۱۲۷/۰ رابطه موفقيت با نياز به قدرت

 ۹۱۱/۰ ۰۱۵/۰ به پاداش مالي رابطه موفقيت با نياز 

 ۹۴۳/۰ ۰۰۹/۰ رابطه موفقيت با نياز به امنيت شغلي

 .دار است  معني۰۵/۰ضريب همبستگي در سطح * 
 

مدار که مبتنـي بـر تمايـل آنـان بـر نفـوذ بـر         مک کللند معتقد است رفتار مديران قدرت    

 اين کنترل سـبب     .شود به کنترل کارکنان تمايل شديدي نشان دهند         مي  سبب ،ديگران است 

 مقاومت بيشـتر از سـوي کارکنـان شـده در نتيجـه کـاهش عملکـرد در سـازمان را موجـب                      

 که پاداش مالي گاهي سبب کـاهش عالقـه          چنين آمده است  نشريه لپر نيز    در  . ]۱۰ [شود مي

 گلـرمن   چنـين   هـم . ]۱۴[شـود     مـي  شود و اين خود به کاهش عملکرد منجـر          مي دروني فرد 

تواند مانع بروز رفتار مطلوب در سازمان         مي آميز بر امنيت شغلي     مبالغه معتقد است که تاکيد   

 .]۹[شود 

هـاي مختلـف سـني، سـابقه کـار و             از طرفي آزمون کروسکال واليس براي مقايسـه رده        

ميزان تحصيالت از لحاظ متغيرهاي صفات شخصيتي و انگيزشي نشـان داد از لحـاظ متغيـر                 

                                                      
1. Howard & Bray 
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. هاي مختلف سـني تفـاوتي وجـود نـدارد            در رده  صفات شخصيتي و متغير صفات انگيزشي     

هاي مختلـف سـابقه       چنين از نظر متغير صفات شخصيتي و متغير صفات انگيزشي در رده             هم

کار تفاوت وجـود نـدارد و از نظـر متغيـر صـفات شخصـيتي و متغيـر صـفات انگيزشـي در                        

 بـراي مقايسـه    چنين تحليل واريانس    هم. هاي مختلف تحصيالت نيز تفاوتي وجود ندارد        رده

هــاي مختلــف ســني، ســابقه کــار و ميــزان  متغيرهــاي صــفات شخصــيتي و انگيزشــي در رده

هـاي مختلـف سـني و سـابقه کـار             هـاي هـوش در رده       تحصيالت نشان داد که فقط ميانگين     

 .هاي مختلف يکسان برآورد شد هاي ساير متغيرها در رده ميانگين. متفاوت هستند

ــه ــايي سرپرســتي د  نشــان مــييادشــدهي هــا يافت ــه  ،هــد کــه توان ــاز ب  بلــوغ وکمــال و ني

امنيت شغلي و  ،اما نياز به قدرت ،خودشکوفايي در موفقيت مديران بسيار حائز اهميت است      

در حالي که  گيزلـي در بررسـي خـود            .است پاداش مالي فاقد اهميت براي موفقيت مديران      

وش بـراي قابليـت مـديريت       و هـ  اي     پيشرفت حرفـه   ،نشان داد صفاتي مثل توانايي سرپرستي     

 بلوغ و کمال و نياز به قدرت فاقد اهميت بـراي           ،حائز اهميت است و صفاتي چون مردانگي      

 . است موفقيت مديريت

 گيري  نتيجه
دهد که بين صفات شخصيتي و انگيزشي مديران بـا ارزيـابي              مي ي اين پژوهش نشان   ها  يافته

داللت ضـمني ايـن يافتـه حـاکي از     . د داردي وجودار معني رابطه  شان  موفقيتآنان از ميزان    

آن است که مديراني که ارزيـابي مثبتـي از موفقيـت خـود دارنـد داراي صـفات شخصـيتي                     

 که به احتمال زياد به واسطه آن بـه رفتارهـاي مطلـوب معينـي در مـديريت و                    هستند خاصي

 . است آمد آن موفقيت ورزند که پي  ميرهبري مبادرت

د که صفاتي مانند توانائي سرپرستي، بلوغ و کمال، ابتکار، اعتمـاد             نشان دا  ها  تحليل داده 

 در حالي که صفاتي مانند هـوش،       هستند به نفس و قاطعيت در موفقيت مديران حائز اهميت        

توانـايي سرپرسـتي   . وابستگي با کارکنان و مردانگي در موفقيت آنـان تـأثير چنـداني نـدارد      

کنان در انجام امور سازمان، توجه به وظايف آنان  و           منجر به رفتارهايي از قبيل  هدايت کار       

بديهي است که   . تواند عملکرد موثر آنان را باعث شود        مي  و شود،  مي ايجاد محيطي مناسب  

 ربط دارند ، به شيوه ارتباط با افرادي که تحت نظر آنان هستند      ها  سازمانموفقيت مديران در    

 عوامل مهـم در     ترين  مهمه اهداف سازماني از     و نوع رفتار با کارکنان سازمان براي رسيدن ب        

تـوان  گفـت افـرادي کـه          مـي  در بررسـي بلـوغ و کمـال       . شود  مي موفقيت مديران محسوب  
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برخوردارند بر دنياي کار خود کنترل دارند، داراي اراده و توان و            اي    ازشخصيت رشد يافته  

ان گفت مديراني که براي تو  ميدر بررسي ابتکار. بردباري براي برآورده شدن نيازها هستند     

 معتقدند اين راه تجديد حيات سازمان اسـت و  ،پردازند  ميراه حل مسايل به نوآوري مداوم    

 بنابراين مـديران نـوآور،    . توانند نوسازي کنند    مي ي تازه ها  بر اين باورند که از طريق انديشه      

از طرفي  . گيرند نمي ي جديد در سازمان را ناديده     ها  ي نوين و پيشنهاد راه حل     ها   روش ارايه

توان اشاره کرد که افراد موفـق افـرادي هسـتند کـه بـر اسـاس                 مي در بررسي اعتماد به نفس    

شـود اطمينـان      مي آنچه باعث موفقيت فرد در سازمان     . کنند  مي اعتماد و باورهاي خود عمل    

 نبه توانايي خود و درک کامل آن، ارتباط مثبت با ديگران و تطبيق سريع بـا محـيط سـازما                   

رفتـار مـديران    . شـود   مـي  صفت قاطعيت مانند ساير صفات به رفتارهاي خاصي منجـر         . است

گيرنـد، اراده آهنـين دارنـد، مصـمم هسـتند و بـه                مـي   تصـميم  به سرعت قاطع اين است که     

 مديراني که با قاطعيت و صراحت به امور سـازمان         . بخشند  مي زيردستان خود اطمينان خاطر   

کوشـش چنـين    . گـرا باشـند    ي سـازماني سـعي دارنـد واقـع        هـا   حـل پردازند، دريافتن راه     مي

 .ست که تعارض را در سازمان از ميان بر دارند امديراني اين

توان گفـت ممکـن اسـت         مي در بررسي هوش به عنوان يکي ديگر از صفات شخصيتي         

 زيـرا   ،ي گوناگون هميشه ضامن موفقيت فرد در آن زمينه نباشـد          ها  هوش به تنهايي در زمينه    

ي شخصيتي و اجتماعي و يـا عوامـل انگيزشـي،           ها  مکن است موفقيت وي به ساير ويژگي      م

گاهي مديران به علـت     . هاي مختلف بستگي داشته باشد    كار  بهمندي افراد    ها يا عالقه   محرک

تجربه و آگاهي الزم در زمينه انجام امور سازمان، اهداف سازماني را به راحتي دنبال کـرده                 

 وابستگي با کارکنـان محـرک       .کنند  مي  هوش در راه حل مسايل استفاده      تر از توانايي   و کم 

 و ارتبـاط مثبـت و همـدردي بـا ديگـران تنهـا راه                نيسـت،  خوبي براي تسـريع اجـراي امـور       

در . هسـتند  تـر از آن در موفقيـت مـؤثر         شود، بلکه عواملي مهـم      نمي موفقيت مدير محسوب  

يران موفق تنهـا در حفـظ تعهـدات         توان گفت ويژگي خاص مد      مي بررسي صفت مردانگي  

شود و تعهد نسبت به نظام اخالقي و رعايت اصـول اخالقـي     نمياخالقي در سازمان خالصه 

 بلکـه مـدير     ، هميشـه صـادق نيسـت،      است در انجام امور سازمان که در پيشبرد اهداف موثر        

 .ال کنندکنان بياموزد چگونه اهداف سازمان را دنبكار بهموفق کسي است که در درجه اول 

تـوان چنـين اسـتدالل کـرد مـديراني کـه داراي صـفات                 مي در بررسي صفات انگيزشي   

ها و عواطفي هستند کـه آنـان را بـه انجـام              ها، کشش   داراي گرايش  ،هستند انگيزشي خاص 

آورد که پـي آمـد ايـن          مي يي را در رفتار آنان به وجود      ها  کنند و دگرگوني    مي کاري وادار 
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فات انگيزشي در چگونگي واکنش افراد در برابر شغل نقش مهمي           ص. است  موفقيت ،رفتار

دهـد نيـاز بـه        مـي  ساير نتايج نشـان   . تواند به عملکرد موثر منجر شود       مي را به عهده دارد که    

و خودشکوفايي با موفقيت مديران در ارتباط است و صفاتي مثـل نيـاز بـه                اي    پيشرفت حرفه 

مـديراني کـه از   . نيسـت  يت مديران حائز اهميت پاداش مالي و امنيت شغلي در موفق     ،قدرت

 سعي دارند مسئوليت عملکرد خـود را بـر عهـده گيرنـد و               ،انگيزه پيشرفت باال برخوردارند   

دهنـد کـه مـانع        نمـي  برند و به ديگران اجـازه       مي تحت اين شرايط از انجام بهتر کارها لذت       

ليت براي پيـدا کـردن راه حـل         رفتارهايي چون قبول مسئو   . به اهدافشان شوند  ها     آن دستيابي

. کنـد   مـي مسايل و تعهدات نسبت به پيشبرد اهداف سازماني، موفقيـت سـازماني را تضـمين          

 بـه اصـالح نقـاط       طور دايم   بهکنند و     مي طور عيني درک   افراد خود شکوفا دنياي خود را به      

داري اين افراد نسـبت بـه انجـام امـور سـازمان احسـاس تعهـد و وفـا                  . پردازند  مي قوت خود 

در تـالش يـک     انـد     مديراني که به اين سطح از نيـاز رسـيده         . بيشتري نسبت به سايرين دارند    

اين مـديران  . دهند  مي رويکرد جديد و رسيدن به باالترين سطح آگاهي تمايل از خود نشان           

به رشد و توسعه مستمر در سازمان اعتقاد دارند که اين انگيزش بـه پيشـرفت عملکـرد آنـان          

 . شود  ميمنجر

يکـي  : شـود   مي توان گفت قدرت مديران در دو جهت اعمال         مي در مورد نياز به قدرت    

در جهت منفي به معني تسلط بر ديگران به شيوه استبدادي و ديگري در جهت مثبـت يعنـي                   

مديران گروه اول افرادي هستند که در جهت اعمـال نفـوذ   . هدايت افراد با تشويق و ترغيب 

که به عملکرد موثر بينديشند در پي کسـب مقـام و             ند و بيش از اين    دار  مي بر ديگران گام بر   

اين گروه مديران به کنترل کارکنان تمايل شديدي دارند و اين کنترل سبب             . شهرت هستند 

 مقاومت بيشـتر از سـوي کارکنـان شـده در نتيجـه کـاهش عملکـرد در سـازمان را موجـب                      

کوشـند و عالقـه     مـي جهت تسـلط جـويي   مدار در    که مديران قدرت   با توجه به اين   . شود مي

دارند زير دستان نسبت به آنان مسئول باشند تا نسبت به سازمان، قطعـاً رفتـار آنـان عملکـرد                  

ي مـالي  هـا  توان گفت پـاداش   ميدر مورد نياز به پاداش مالي    . کند  مي موثر سازمان را مختل   

در احساس صالحيت و     از قابليت شغل     ،که نقش کنترل کنندگي را در شغل بر عهده دارند         

ي مـالي ممکـن اسـت       هـا   پـاداش : شود  مي گونه تبيين  اين کاهش اين   .کاهد  مي آزادي عمل 

 کـه بـه خـاطر       آورد  مـي  وجـود   به  و اين تصور را در فرد      شودگواهي بر صالحيت فرد تلقي      

از ايـن رو احسـاس صـالحيت و آزادي عمـل را در فـرد                . کوشد  مي دريافت پاداش در کار   

 تـرين   مهمبنابراين عوامل مادي    . شود  مي  و اين امر با کاهش عملکرد همراه       ،دهد  مي کاهش
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 افـرادي   .شـود   مي نارضايتي   مانع بلکه از عواملي است که       ،رود  نمي عامل انگيزاننده به شمار   

که نياز به امنيت شغلي دارند بـر ايـن باورنـد کـه اگـر از آينـده و موقعيـت شـغلي خـويش                          

ايـن افـراد در سـطح نيازهـاي         . ام امور سازمان موفق خواهند بود     اطمينان داشته باشند در انج    

  چيزهاي ديگر براي آنان بـي اهميـت جلـوه          ،ايمني قرار دارند و اگر اين نياز برآورده نشود        

شود   نميفردي که در شغل خود موفق است ديگر توسط نيازهاي امنيتي برانگيخته          . کنند مي

از ايـن رو بـراي      . شـود   مـي  کوفايي برانگيختـه  بلکه اکنون براي جستجوي احترام و خود شـ        

مديران موفق مهم نيست که از آينده و موفقيت اجتماعي خويش در سازمان اطمينان داشـته                

 .کنند ميباشند، چه بسا که آنان براي ارضاي نيازهاي ديگر تالش 
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