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مهارت آموزي و اشتغال

بررسی تاثیرتحلیل آزمون مایرزدر انتخاب حرفه دوره آموزشی توسط متقاضیان
آموزش فنی وحرفه ای
نام و نام خانوادگی نویسنده اول :ام البنین آزادیخواه1
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم :فاطمه آذریان2

چکیده
اشتغال به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و اجتماعی می باشد  ،بقا و تداوم پویا و سازنده جامعه به اشتغال صحیح انسان ها
بستگی دارد  .لذا هر انسانی باید به توجه استعداد و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه شغل مناسبی برگزیند .مسلماً انتخاب درست زمانی امکان
پذیر است که فرد تحت راهنمایی و مشاوره شغلی صحیح قرار گیرد .با توجه به رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری جامعه ،یافتن شغلی مناسب و تامین
حداقل انتظارات خانواده ،از مهمترین دغدغه های قشر جوانان محسوب می گردد .بنحوی که گاه بواسطه عدم انتخاب شغل مناسب و همچنین عدم
عالقه به پیشه و حرفه فعلی پس از زمان کوتاهی  ،اقدام به ترک کار و به خیل بیکاران جامعه افزوده و مشکالتی را برای خود ،خانواده و صاحبان مشاغل
ایجاد می نماید .وجود مراکز مشاوره ای شغلی و راهنمای شغلی الکترونیکی ،ضمن کاهش هزینه ها و صرفه جوئی در زمان برای یافتن موقعیت شغلی
مناسب برای شهروندان و صاحبان مش اغل ،امکان جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و آشنا به امور مورد نیاز سازمانها و مراکز را فراهم نموده و
در راستای اهداف سازمان مبنی بر هدایت سازمان مبتنی بر شایسته ساالری فعالیت می نماید .بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر آزمون مایرز در
انتخاب شغل متقاضی ان دوره های فنی و حرفه ای است.جامعه پژوهشی شامل ،کارآموزان مرکز آموزش فنی وحرفه ای زابل می باشدکه روش نمونه
گیری تصادفی خوشه ای می باشد ،تعداد03نفرآزمون مایرز در مورد آن ها اجرا و 01نفر بدون اجرای آزمون انتخاب حرفه انجام دادند .پس از آن
پرسشنامه رضایت انتخاب حرفه در هر دوگروه به اجرا درآمد .عوامل موثر در انتخاب رضایت حرفه عبارتند از :استعدادها ،رغبت ها ،امنیت و شرایط
محیطی می باشد .تجزیه و تحلیل با spss21نشان داد که افرادی که با آزمون مایرز به انتخاب حرفه هدایت شدندنسبت به افرادی که بدون ازمون به
انتخاب حرفه اقدام کردند موفق تر هستند.
کلید واژگان :مایرز ،مشاوره ،هدایت شغلی،حرفه

How mayers test analyzing can effect on choosing the training course by occupational
?applicants
Main author: Omolbanin Azadikhah
Author:Fatameh Azarian

Abstract:
Employment is needed for individuals and societies inevitably so that , perpetuity and sustainable consistency
of societies depend on people. hence ,people need to choose an appropriate job according to their abilities and
needs or social needs and facilities .however, they can be choose appropriately when vocational guidance and
consulting and needs or social needs and facilities .however ,they can be choose appropriately when vocational
guidance and consulting will be provided correctly .on the other hand, population growth and unemployment
increasing cause finding sutible occupation and satisfying family’s initial nesscities to be important worry for
youths. Then ,they may choose inappropriate job without interests which results In losing the job and leading
their employers families into trouble after a short time. Where is , electronic guidance and consulting centers can
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1

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
decrease costs and save time to find appropriate position for applicants and employers, employ qualified labors
in organization and consider organizational guiding purposes on the basis of meritocracy. There for, the paper
aims to examine the effect of mayers test on cares choosing of technical and occupational applicants. The
subjects are trainees of zabol technical and occupational center who are selected by cluster sampling randomly
.thirty trainees use mayers test and thirty one of them don’t use it to choose their occupations. After that, all of
them are given job satisfying surrays . effective factors include abilities ,interests ,environmental conditions and
security .sppss 21 software is used for analyzing the results and data and shows .the subjects who choose their
job through mayers test do better than who don’t use it.
Keywords: Mayers , consulting , vocational guidance ,occupation

مقدمه
امروزه خدمات راهنمایی و مشاوره 3به طور چشمگیری رشد کرده و در تمام ابعاد زندگی در زمینه پیشگیری و درمان
مشکالت انسان ها آثار و عواقب مؤثر و مثبتی بر جای گذارده است .راهنمایی و مشاوره در ایران در سال  0531شمسی با
راهنمایی تحصیلی دانشآموزان در نظام آموزش و پرورش شروع گردید و به تدریج به سایر زمینهها تعمیم یافت .نگارنده در
سال  0531شمسی برای اولین بار با طرح راهنمایی و مشاوره به طور مدوّن در ایران ،در نوشتهها و تحقیقات خود به توجیه
آثار و نتایج مثبت اجرای آن در نیل به خودکفایی کشور و بهبود زندگی افراد پرداخت .موفقیت هر برنامه شغلی به مجموعهای
از عوامل گوناگون بستگی دارد که از آن جمله ارائه خدمات شغلی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این مقاله اهمیت
بهرهگیری از خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی در تسهیل اشتغال درست مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف راهنمایی و مشاوره شغلی
راهنمایی شغلی عبارت از ارائه اطالعات شغلی است که فرد را یاری میدهد تا شغل مناسبی را انتخاب کند ،برای انجام آن
آماده شود و به طور رضایت بخشی به آن اشتغال ورزد .از طریق راهنمایی شغلی به فرد کمک میشود تا با شناخت خصوصیات
مشاغل ،استعدادها ،4رغبتها 5و وضع جسمانی ،6با در نظر گرفتن نیازهای شغلی جامعه شغل مناسبی را انتخاب کند و پس از
گذراندن دورههای آموزش ضروری به طور موفقیتآمیز به اشتغال بپردازد .مشاوره شغلی فعالیتی است پویا و تخصصی حضوری
بین مراجع (کسی که مشکل شغلی دارد ) و مشاور ( کسی که در شناخت و حل مشکالت شغلی تخصص و مهارت دارد) که
پس از تشخیص مشکل شغلی به مراجع در حل آن کمک می شود .مشاوره شغلی باید اطالعات کافی در باره بازار مشاغل و
Help and advice 3.
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Relish .5
Physical condition .6
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شیوه های فرد شناسی داشته باشد .جریان مشاوره شعلی ممکن است به سازش مراجع با شغل فعلی یا تغییر آن بینجامد و
مراجع به اشتغال در شغل جدیدی بپردازد.) fumblog.um.ac.ir( .
مشاور هیچگاه نباید شخصاً برای مراجع شغلی را انتخاب نماید  .مشاور برای آن که بتواند مراجع را در تصمیم گیری شغلی
یاری دهد باید عالوه بر دسترسی به اطالعات شغلی و حرفه ای به  8منبع اطالعاتی دیگر به شرح زیر توجه نماید :
اول -شناسایی زمینه قبلی و توقعات مراجع
دوم -با بررسی و مکالمه پرونده دانش آموز اطالعات خود را در مورد دانش آموز توسعه دهد
سوم -شناسایی توانایی علمی معلم در باره
چهارم -شناسایی بازار
پنجم-شناسایی آزمون های حرفه ای

7

الزم و ضروری است که مشاور شغلی ازآزمون های استعداد و رغبت استفاده نماید .لذا مشاور شغلی باید آزمون های مختلف
حرفه ای را بشناسد ،چگونگی اجرای آن ها را بداند و با نحوه نمره گذاری و تعبیر و تغییر آزمون ها آشنا باشد و بتواند از آن ها
در جهت کمک به مراجع بهره برداری کند  .م طالعاتی که اخیراً انجام شده اغلب شخصیت را به عنوان مهم ترین شاخص های
عملکرد شغلی معرفی کرده اند(باریک و همکاران ،به نقل از علیزاده .)0531،افراد به خاطر عوامل ویژه ژنتیکی ،8اجتماعی،9
فرهنگی ،10روانی 11و تربیتی دارای ویژگی های منحصر به فرد در رفتار که شخصیت را تشکیل می دهد هستند .در مجموع
می توان گفت شخصیت افراد انعکاس تمایالت ،نیازها ،خواست ها و قابلیت هایی است که افراد را از هم متمایز میکند(شولتز،
ترجمه کریمی .)0535کاترین بریگز 12و ایزابل بریگز مایرز 13در سال  0295چهار ترجیح شخصیتی را مطرح کردند ،سنخ
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شخصیتی آنها برای اندازه گیری کردن چهار بعد دوگانه برون گرایی-درون گرایی ،14حسی -شهودی ،15فکری-احساسی،16
قضاوتی-مالحظه کننده 17طراحی شده است(هیگس .)9110 ،بر اساس نظریه رشد سنخ های شخصیت ،آشنا شدن با سنخ
های شخصیت اشخاص کمک می مند تا بتوان درباره نیازهای شغلی آنها در آینده تصمیم گیری کرد(یانل.)9113 ،
اهمیت و ضرورت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و اشتغال
برای توجیه ضرورت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی در تسهیل اشتغال درست ،باید عوامل مؤثر در توسعه یعنی
سرمایه ،منابع زیرزمینی ،نیروی انسانی ماهر و مدیریت مورد بررسی قرار گیرند .تخصیص سرمایه بیشتر باعث بهبود ابزار کار و
ماشینآالت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی تولید میشود .منابع زیرزمینی از دیگر عوامل ضروری در تولید است و هر چه این
مواهب خدادادی بیشتر باشند احتمال توسعه افزایش مییابد و مملکت از وابستگی به دیگران بینیازتر میشود .نیروی انسانی
ماهر یکی از عوامل مهم در توسعه قلمداد شده است و چنانچه کشوری فاقد آن باشد قادر نخواهد بود از امکانات و فرصتهای
موجود به نحو احسن استفاده کند .در نهایت مدیریت یعنی بهره گرفتن از هر چیز در جای خود و در موقع مناسب و به اندازة
کافی ،امکان استفاده درست از عوامل سرمایه و نیروی انسانی را فراهم میآورد.
یکی از نتایج مهم ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی اشتغال رضایتبخش است که پایه و اساس تداوم اشتغال و افزایش
کارآیی محسوب میشود .رضایت شغلی پدیدهای روانی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ جسمانی است که باعث سازگاری فرد با شغل و
شرایط اشتغال می شود و احتمال استعفاء و غیبت از کار و بروز سوانح شغلی را تا حد قابل توجهی کاهش میدهد( .زونکر،
0221؛ شفیعآبادی .)0530 ،از سوی دیگر ،اشتغال مناسب به تولید بیشتر و مرغوبتر و زندگی مرفهتر میانجامد و در نهایت
بر استقالل اقتصادی و سیاسی جامعه میافزاید .اشتغال در کاهش مفاسد اجتماعی نقش بسیار مهم دارد .از این رو ،بقا و رشد
جامعه به میزان و نوع و چگونگی اشتغال بستگی دارد و بیکاری و کمکاری باعث فروپاشی نظام اجتماعی و اقتصادی مملکت
میگردد (شفیعآبادی0530 ،؛ وینر.)0230 ،18
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امروزه پژوهش های بسیاری نشان داده اند که با وجود نقش حساس فناوری در خدمات سازمانی ،هنوز انسان ها به عنوان
اولین عامل تشکیل دهنده سازمان نقش اساسی در ایفای نقش اجتماعی بر عهده دارد(سعادت .)0533،در تفکر سازمانی
پیشرفته از انسان به عنوان مه مترین نیروی سازمان یاد می شود .امروزه سازمان ها برای بقا ،نظم و بالندگی خود می کوشندکه
با نیروی انسانی عرصه جهانی به رشد ،بهبود مداوم و افزایش بهره وری در فعالیت های خو نائل شوند(شولز و جکسون،911919
به نقل از شهرآشوب .) 0533،تعداد زیادی پژوهش از طرف سازمان ها و در جوامع مختلف بر روی نیروی انسانی انجام گرفته
است که بخشی از این پژوهش ها حول پارامترهای روان شناختی مانند رضایت شغلی ،نگرش و هوش انجام شده که از
مهمترین آن ها ویژگی های شخصیت است عاملی برای برآورد موفقیت شغلی و کاری مورد مطالعه قرار گرفته است(هالند و
نیکولز،0211،20به نقل از علیزاده .) 0531،لذا افراد از توانایی کافی برای انجام برخی نقش ها و مسؤلیت ها برخوردار و از ایفای
برخی نقش ها ناتوان هستند .بخاطر نقش برجسته که نیروی انسانی در هر سازمان دارد ،بررسی موضوعاتی که باعث افزایش
عملکرد کارکنان و منجر به اف زایش بهره وری گردد ،مورد توجه پژوهشگران بوده است(کام دیده .)0530،پژوهش های انجام
شده بوسیله مایرز بریگز به این مسئله تاکید دارد که مشاغل انتخاب شده بوسیله افراد ارتباط مستقیمی با شخصیت آنها دارد و
افرادی که به دالیل مختلفی مثل ترس ،مشکالت اقتصادی و  ...شغلی را انتخاب کنند بعد از مدتی دچار افسردگی شغلی می
شوند تا اندازه زیادی بهره وری سازمان خود را کاهش می دهند(پاول تایکر،21ترجمه قراچه داغی .)0535،با وجود اینکه یکی از
عوامل کارایی سازمان باال بردن بهره وری نیروی انسانی است(چارتون .)9110،22بهره وری بهینه از منابع مختلف در راستای
توانمندی افراد جهت تولید کاال و خدماتی که رضایت شغلی و مطلوبیت زندگی کارکنان را افزایش دهد تعریف
کرد(اسمیت .) 9115،23امروزه اکثر سازمان ها می دانند کارکنانی که بین شغل و شخصیت شان تطابق ایجاد کنند در محل
کار رضایت بیشتری دارند و این امر به بهره وری بیشتر آن ها منجر می شود(بارون .)9111،24پژوهش های انجام شده رابطه
مستقیم بین متغیرهای شخصیتی ،عالقه ،رضایت شغلی و رفتار اجتماعی مثبت را نشان می دهد(کاروسو ،25مایر و
سالووی .) 9111،26به طور کلی می توان گفت افرادی که شغل متناسب با توانایی ها و ارزش های خود دارند مشکل کمتری در
Schuler and Jackson .19
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Paul Tiger 21.
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سازگاری با آن شغل خواهند داشت(زونکر،27ترجمه نظری .)0521،تیپ روانشناختی نظریه ای است که توسط یونگ برای
تبیین برخی از تفاوت های به ظاهر تصادفی در افراد ارائه شده است .از نظر یونگ یک تیپ روانشناختی متشکل از نظام پویا و
پیچیده و مرتبط با یکدیگر در شخصیت است ویک فرایند تکاملی در طول زندگی به شمار می رود .افراد به دلیل تفاوت های
شخصیتی موجود به رو ش های مختلف از توانایی ذهنی خود استفاده می کنند .به این ترتیب فرایند ادراک محیط اطراف و
سایرین و تصمیم گیری در مورد آن ها نیز متفاوت خواهد بود(شکیبا .)0531،سنخ های روان شناختی از جمله موضوعاتی
هستند که می توانند هنگام استخدام ،بهسازی و توسعه منابع انسانی ،مورد استفاده قرار داد(بار-آن.)9111 ،28تناسب بین
شخصیت و محیط شغلی منجر به رضایت باالتر و اجرای شغلی بهتر می شود(آریستف ،0221 ،29به نقل از پن.)9111 ،30
روش شناسی
جامعه آماری پژوهش حاضر متقاضیان مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان زابل می باشد که روش نمونه گیری تصادفی
خوشه ای می باشد .ابزارهای پژوهش حاضر دو نوع پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اول ،پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز
است که توسط کاترین بریگز و دخترش ایزابل مایرز تهیه شده است .ضریب پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ 30درصد
و برای هر یک از از برونگرایی -درون گرایی ،حسی شهودی ،فکری احساسی 31درصد52 ،درصد33،درصد بدست آمده است
است که افراد را با توجه به ترجیحات آن ها به 01گروه شخصیتی چهار بعد اساسی تقسیم می کند .این چهار بعد شخصیتی
اصلی مبتنی است بر برون گرایی در برابر درون گرایی( ،)EIتفکر در برابر احساسی ( ،)TFحسی در برابر شهودی()SNریال
قضاوت کننده در برابر مالحظه کننده((،)PJنوردویک .)0221،پرسشنامه دوم ،پرسشنامه رضایت شغلی که ضریب پایایی ای
پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ  33درصد محاسبه شد و دارای چهار مؤلفه اصلی شامل عالقه،استعداد ،امنیت و شرایط
محیطی که شامل  03سؤال می باشد .تعداد  11نفر آزمون مایرز در مورد آن ها اجرام دادند .شد و  11نفر بدون آزمون انتخاب
حرفه انجام دادند .پس از آن پرسشنامه رضایت حرفه در هر دو گروه به صورت پیش آزمون پس آزمون به اجرا در آمد
بحث و نتیجه گیری

Zvnkr 27.
B-Rain 28.
Aristo 29.
Penn 30.
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مهارت آموزي و اشتغال
از این رو در نهایت هر انسانی سرانجام باید به توجه استعداد و رغبت خویش و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه
شغل مناسبی برگزید  .مسلماً انتخاب درست زمانی امکان پذیر است که فرد تحت راهنمایی و مشاوره شغلی صحیح قرار گیرد.
و آزمون مایرز بریگز به عنوان یک آزمون روانشناختی می تواند در انتخاب حرفه متقاضیان مؤثر باشد چرا که همانطور که
تحلیل این پژوهش نشان می دهد افرادی که از طریق آزمون مایرز نسبت به انتخاب حرفه اقدام نمودند نسبت به افرادی بدون
آزمون مایرز اقدام به انتخاب حرفه نمودند از رضایت بیشتری برخوردارند.
امروزه داشتن اطالعات درست و به موقع و کافی برای تصمیمگیری یک ضرورت اجتنابناپذیر است .در زمینه تصمیمگیری
شغلی ـ که یکی از اساسیترین انتخابهای انسان در زندگی است ـ داشتن اطالعات کافی و صحیح در حیطههای خویشتن
(قوتها و ضعفها) ،مشاغل موجود در جامعه و چگونگی شرایط ورود به آنها و نیازهای شغلی جامعه بسیار الزم است .در
رابطه با خودشناسی عواملی نظیر وضع بدنی و آگاهی از تواناییها و محدودیتهای جسمانی ،شناخت استعدادهای ویژه و
تواناییهای

ذهنی،

رغبتهای

شغلی

و

نوع

شخصیت

فرد

را

میتوان

نام

برد.

فرد همچنین باید در زمینههای تعریف شغلی ،خصوصیا ت جسمانی و روانی و ذهنی ضروری برای احراز شغل ،مدارک تحصیلی
و دوره های آموزش ،میزان حقوق و شرایط ارتقا و آینده شغل اطالعات کافی داشته باشد .در نهایت ،یکی دیگر از عواملی که در
انتخاب شغل مناسب باید مدّ نظر قرار گیرد توجه به بازارکار و نیازهای شغلی آینده جامعه است .نیازهای شغلی جامعه باید با
توجه به روند توسعه و نرخ رشد جمعیت با دقت پیش بینی شود تا انتخاب شغلی و راهنمایی شغلی افراد در همه سطوح به
تناسب نیازهای جامعه انجام پذیرد .اگر این گونه عمل نشود و اطالعات ضروری موجود نباشد ،کمبود نیروی انسانی در برخی
مشاغل و تورم در برخی دیگر از مشاغل به شدت وجود خواهد داشت.
 .9آموزش شغلی و افزایش مهارتهای اشتغال موجب میگردد که فرد اوالً زودتر و آسانتر شاغل شود و ثانیاً به مدت
طوالنیتری به طور رضایت بخش به اشتغال در آن شغل ادامه دهد .امروزه در بازارکار ،کسانی موفق به احراز شغل میشوند که
از تخصص و کارآمدی بیشتری برخوردار باشند .به بیان دیگر در شکار شغل کسانی که تخصص باالتری دارند و دورههای
آموزش شغلی را گذرانیدهاند زودتر شغلی را به دست میآورند.
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مهارت آموزي و اشتغال
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در آمار توصیفی اطالعات جمعیت شناختی و
توزیع فراوانی و در بخش آمار استباطی از تحلیل کواریانس چند منظوره تحت برنامه نرم افزار spss21در سطح معنی داری
 3درصد استفاده شد.آزمون لوین برای بررسی تفاوت پیش آزمون و پس ازمون و ازمون انکوا برای اثر ازمون مایرز بر افزایش
مؤلفه ها استفاده شد.
نتایج به دست آمده از اطالعات جمعیت شناختی نمونه اماری نشان می دهد که از نظر سن بیشترین فراوانی در رده سنی
کمتر از بیست سال است با توزیع13/3درصد ،واز لحاظ وضع تأهل 11/3درصد مجرد و از لحاظ وضعیت شغلی  31درصد
کارجویان می باشند  .با توجه به خالصه نتایج به دست آمده از آنکوا برای اثر آزمون مایرز بر افزایش چهار مؤلفه این پژوهش
مطابق جدول زیر نشان می دهد اثر اجرای آزمون مایرز بر تک تک مؤلفه ها در سطح معنی داری 0درصد معنی دار است به
عبارتی دیگر آزمون مایرز عالقه مندی به شغل ،استعداد ،امنیت و رضایت شغلی را در افراد افزایش می دهد.
جدول -1ازمون آنکوا برای اثر آزمون مایرز بر افزایش چهار مؤلفه

مؤلفه ها

گروه
عالقه

محیط

استعداد

امنیت

آزمون

5/555

5/590

5/591

شاهد

5/111

5/120

5/119

9/230

جمع

5/021

5/911

5/025

5/010

5/959

جدول  -2خالصه  ANCOVAبرای اثر آزمون مایرز بر افزایش مولفه عالقه
منبع تغییر

( SSمجموع مربعات)

DF

MS

(میانگین

نسبتF

مربعات)
همپراش(نمره های مولفه عالقه پیش از اجرای آزمون مایرز)

918311

0

918311

3318113

اثر اصلی(اجرای آزمون مایرز)

0.912

0

08912

938131

خطای باقیمانده

58332

33

18111
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مهارت آموزي و اشتغال
* در سطح  1/13معنادار است
مشاهده می شود که اثر اجرای آزمون مایرز بر مولفه عالقه در سطح  1/10معنادار بوده است.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که آزمون مایرز می تواند عالقمندی به شغل را در افراد افزایش دهد.
جدول  -3خالصه  ANCOVAبرای اثر آزمون مایرز بر افزایش مولفه استعداد
منبع تغییر

( SSمجموع مربعات)

DF

( MSمیانگین مربعات)

نسبتF

همپراش(نمره های مولفه استعداد پیش از اجرای آزمون مایرز)

938253

0

938253

1218319

اثر اصلی(اجرای آزمون مایرز)

18221

0

18221

038311

خطای باقیمانده

1813

33

18135

* در سطح  1/13معنادار است
مشاهده می شود که اثر اجرای آزمون مایرز بر مولفه استعداد در سطح  1/10معنادار بوده است.

پس می توان چنین نتیجه گرفت که آزمون مایرز می تواند استعداد شغلی را در افراد افزایش دهد.
جدول  -4خالصه  ANCOVAبرای اثر آزمون مایرز بر افزایش مولفه امنیت
منبع تغییر

( SSمجموع مربعات)

DF

( MSمیانگین مربعات)

نسبتF

همپراش(نمره های مولفه محیط پیش از اجرای آزمون مایرز)

918393

0

918393

3338215

اثر اصلی(اجرای آزمون مایرز)

08505

0

08505

93833

خطای باقیمانده

583

33

18113

* در سطح  1/13معنادار است
مشاهده می شود که اثر اجرای آزمون مایرز بر مولفه امنیت در سطح  1/10معنادار بوده است.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که آزمون مایرز می تواند رضایت از امنیت شغلی را در افراد افزایش دهد.
جدول  -5خالصه  ANCOVAبرای اثر آزمون مایرز بر افزایش مولفه محیط
منبع تغییر

( SSمجموع مربعات)

DF

( MSمیانگین مربعات)

نسبتF

همپراش(نمره های مولفه محیط پیش از اجرای آزمون مایرز)

938352

0

938352

3138151

اثر اصلی(اجرای آزمون مایرز)

08912

0

08912

91820

خطای باقیمانده

5811

33

18113

* در سطح  1/13معنادار است
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مهارت آموزي و اشتغال
مشاهده می شود که اثر اجرای آزمون مایرز بر مولفه محیط در سطح  1/10معنادار بوده است.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که آزمون مایرز می تواند رضایت از محیط شغلی را در افراد افزایش دهد.
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