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 .1کارشناسارشد روانشناسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زرند ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زرند ،ایران
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت2930/40/12 :؛ تاریخ پذیرش)2930/22/12 :

چکیده
شادی کارکنان با بهرهوری ،افزایش ایمنی کار ،رضایت شغلی و خانوادگی ارتباط دارد که میتواند ناشی از عوامل میطیلی و شیتلط ی
باشد ،بنابراین ،هدف پژوهش بررسی رابیة ویژگیهای شیتط ی با شادکامی و رضایت شغلی بطن کارکنلان دانشلااه ویلی عتلر (عل )
رفسنجان بود .این تیقطق از نوع کاربردی بوده و به روش توصطفی -همبس ای اجرا شده اسلت .بلرای اجلرای ایلن پلژوهش ،براسلا
جدول مورگان 254،نفر از کارکنان رسمی و قراردادی دانشااه ویی عتر رفسنجان به روش تتادفی ساده ان یاب شدند و با بهکلارگطری
پرسشنامههای پن عاملی شیتطت ،شادکامی آکسفورد و رضایت شغلی دانت دادهها جمعآوری شد .ن لای تیلطل همبسل ای نشلان داد
رابیة بطن برونگرایی و رضایت شغلی و همچنطن ،رابیة ثبات هطجانی ،برونگرایی و سازگاری با شادکامی معنادار است .همچنطن ،ن لای
تیلط رگرسطون نشان داد ویژگیهای شیتط ی  7درصد از واریانس رضلایت شلغلی و  22درصلد از واریلانس شلادکامی را پلطشبطنلی
میکند .تیلط رگرسطون گامبهگام نطز نشان داد برای پطشبطنی رضایت شغلی ،ویژگی شیتط ی برونگرایی ،و برای پطشبطنی شادکامی
ویژگیهای برونگرایی ،سازگاری و ثبات هطجانی بهترتطب ،مهمترین پطشبطنیکنندهها هس ند.

کلیدواژگان
رضایت شغلی ،شادکامی ،ویژگیهای شیتط ی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsadr_1383@yahoo.com :
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مقدمه
منابع انسانی مهم ترین عامل در عملکرد سازمانها بهشمار میروندد .البتده ایدن ارزشدمندم زمدانی
مشخصتر میشود که سازمانها براساس نیازهام واقعی خود ،منابع انسانی متخصص و عالقهمندد
به کار را جذب کرده و برام حفظ ،نگهدارم و پرورش آنها تالش کنندد ،در غیدر ایدن دورت،
همین منبع باارزش بهعنوان عاملی آسیب زا و مخل در بازدهی سازمان به شمار خواهد رفد  .جدو
سازمانی مناسب و رضای

از کار ،باعث میشود کارکنان سازمان با میل و رغبد

بیشدترم سدر کدار

خود حاضر شوند .نیاز سازمانها به حضور یا وجود افراد کارآمد ،پرتالش ،سالم ،عالقهمند و خالق،
مانند نیاز آدمی به تغذیۀ مناسب اس  .در سازمانهام موفق ،همۀ کارکنان بدرام ایفدام نقد

خدود

انگیخته میشوند و به کار خود عالقهمندند ،در ورتی که افراد شاغل از شغل خود احساس رضای
داشته باشند ،در حین کار و فعالی

احساس خشنودم کرده و تصویرم مثب

از خود خواهند داش

که در روابط اجتماعی آنان در محیط کار نیز آثار مثب

و مهمی را بر جام میگذارد .ایدن احسداس

مثب  ،انگیزهام قوم برام بازدهی شغلی بهتر ،مشارک

باالتر و قبول مسئولی هام شدغلی خواهدد

شد که به پایدارم و حفظ حرفه و شغل منجر میشود (کوشکی و همکاران ،1833 ،ص .)11یکی از
عوامل مهم در کیفی

شغلی ،تطابق ویژگیهام شخصیتی با موقعی هام کدارم اسد .

و رضای

روان شناسان نعتی ،به دنبال یافتن آن دسته از خصو یات شخصیتیاندد کده در موفقید
تأثیرگذار اس  .هالند معتقد اس
باالترین میزان و ترک خدم

شدغلی

در شدرایط تناسدب شدغل و شخصدی  ،خشدنودم شدغلی بده

به حداقل خواهد رسید (شفیعآبدادم ،1831 ،ص .)31ویژگدیهدام

شخصیتی می توانند درگیرم شغلی را پی بینی کنند (فدی

آبدادم فراهدانی و میرهاشدمی،1831 ،
شغلی بیشدترم را

ص )83و هر چه سازگارم و تناسب بین شخصی

و شغل بیشتر باشد ،رضای

در پی خواهد داش  .از این رو ،انتخاب شخصی

مناسب می تواند عملکرد شغلی بهترم را بدرام

1. Haland
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سازمان در پی داشته باشد که بر نگرش کارکنان نسب

و رضای

به کارشان تأثیرگذار اس

شغلی

مطلوبی را در برداشته باشد (مظفرم.)1818 ،
یکی از مباحثی که در سالهام اخیر در رویکرد روانشناسی مثبد
مبحث شادم اس

مدورد توجده قدرار گرفتده،

( .)Seligman & Scikszentimihaly, 2001, p.6از اهداف و اولوی هام بسیارم
شادم در افراد و گروههاس  .در سطح

از فعالی هام حرفهام و تخصصی ،ایجاد شادم و افزای

کالن مسئوالن و مدیران ارشد کشورهام مختلف همواره سدعی مدیکنندد در قدوانین و روشهدام
اجرایی ادارة کشورشان بهطورم عمل شود که بهطور مسدتمر شدادم مدردف افدزای

یابدد .داشدتن

کارکنانی شاد و کارآمد از آرمانهام مجموعههدام دنعتی اسد  .شدادم کارکندان بدا بهدرهورم،
افزای

ایمنی کار ،رضای

دینی و رضای

شغلی و خانوادگی ارتباط دارد ( .)Veenhoven، 1993عمل به باورهدام

زناشویی ،شادکامی را در شخص پی بینی میکند (روحانی و معندومپدور،1831 ،

ص .)133همچنین ،عوامل مؤثر بر شادم را می تدوان تحد

مجموعدۀ عوامدل رواندی ،جسدمانی،

اجتماعی ،اقتصادم ،مذهبی ،معنوم و فرهنگی دانس  .از منابع عوامل روانی میتوان به شخصدی
و ابعاد آن مانند درونگرایی و برونگرایی ،اعتمادبهنفس ،سبکهام شناختی ،خوشبینی ،خشنودم
و رضایتمندم ،وظیفهشناسی ،ثبات ،سازگارم و سدالم

روان اشداره کدرد (

Cheng & Furnham,

 .)2007, p.938بدین تمایدل بده بهتربدودن ،جداهطلبدی در عر دۀ اجتمداعی و شدغلی و بدهآسدانی
خشمگینشدن با رضای

شغلی رابطۀ معنادارم وجود

دارد.

تفاوتهام فردم در احساس شادکامی ،تا حد زیادم با تفاوتهدام شخصدیتی مدرتبط اسد .
شادکامی یک متغیر شخصیتی اس

که مدیتدوان بدرام آن پایدۀ زیسد شدناختی در نظدر گرفد

(علیمحمدم و جانبزرگی ،1831 ،ص .)183برنامهریزم برام افزای

میزان شدادم ،بده شدناخ

میزان شادم کارکنان و عوامل مرتبط با شادم نیاز دارد (طداهر نشداطدوسد

و همکداران،1833 ،

ص.)111
مطالعۀ پرداختچی ( ،)1811نشان داد دبیران دارام تیپ شخصیتی  Bدر مقایسه با دبیدران دارام
تیپ شخصیتی  ،Aرضای

شغلی بیشترم دارند .محققانی نظیدر آلماشدان ( )1111و کیرکالددم و
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همکاران ( ، )1111نیز بده نقد

کدانون کنتدرل ،الگدوم رفتدارم تیدپ  Aو روانرنجورخدویی در

خشنودم شغلی تأکید کردهاند .ویژگیهام شخصیتی از مهمتدرین پدی بیندیکننددههدام عملکدرد
شغلیاند ( )Penney et al., 2011و وجدان کارم بیشترین تدأثیر را بدر عملکدرد شدغلی مدیگدذارد
( .)Roberts et al., 2005براساس نتایج تحقیقات مسئولی پذیرم ،ثبات هیجدانی

( Le et al., 2011,

 ،)p.98و گشودگی به تجربه ( )Linden et al., 2010, p.280با عملکرد شغلی رابطۀ معنادار دارند.
طبق نتایج تحقیق نجارپور استادم و همکاران ( ،)1833بین ویژگیهدام شخصدیتی و رضدای
شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد ،در حالی که مطالعات نشان میدهد بین برونگرایدی و خشدنودم
شغلی رابطۀ مثب  ،و بین روانرنجورخویی و خشنودم شغلی رابطۀ منفی وجدود دارد (قرابداغی و
گروسی فرشی ،1833 ،ص ،)113همچنین ،بین مسئولی پذیرم و خشدنودم شدغلی رابطدۀ مثبد
وجود دارد و فقط بین بعد گشودگی به تجربه و سدازگارم بدا خشدنودم شدغلی رابطدۀ معندادارم
وجود ندارد (قراباغی و گروسی فرشی ،1833 ،ص.)111
نتایج پژوه هام انجافگرفته در زمینۀ رابطۀ ویژگیهام شخصیتی با شادکامی نشان داده اس
دو بعد شخصیتی برونگرایی و روانرنجورم ،بهترتیب بهطور مثب

و منفی با احسداس شدادکامی

افدراد مرتبطندد ( ،)Buss, 2000, p.21; Cohen & Pressman, 2005در حدالی کده نتدایج تحقیقدات
انجافگرفته در فرهند

بدومی نشدان داده اسد

عدالوه بدر دو ویژگدی شخصدیتی بدرونگرایدی و

روانرنجورم ،ویژگیهام شخصیتی سازگارم و مسئولی پدذیرم نیدز بدا شدادکامی رابطده دارندد
(گروسی فرشی و همکاران ،1838 ،ص.)111
کوپر و دنو ( )1333در فراتحلیدل ویژگدی هدام شخصدیتی افدراد شدادکاف دریافتندد کده ابعداد
برونگرایی و روانرنجورم ،قومترین پی بیندیکننددههدام شدادکامی در بدین عوامدل پدنجگدانة
شخصی

اس  ،همچنین ،ابعاد رواننژندگرایی و مسئولی پذیرم قومترین پدی بیندیکننددههدام

رضای

از زندگی بین عوامل پنجگانۀ شخصیتی اس  .حقیقی و همکاران ( )1838در پژوهشدی در

زمینۀ رابطۀ الگوم پنج عاملی شخصی

با احساس شادکامی در دانشجویان ،به ایدن نتیجده دسد

یافتند که بین هر یک از متغیرهام گشودگی به تجربه ،مسئولی پدذیرم و سدازگارم بدا احسداس
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نسبتاً متوسطی وجود دارد .میرزایی و حاتمی ( )1833به این نتایج دس

یافتند که بین برونگرایی ،سازگارم و شادکامی رابطدۀ مثبد

و روانرنجدورم و شدادکامی رابطدۀ

منفی و معنادار وجود دارد و  11در د واریانس شادکامی از طریق ویژگدیهدام شخصدیتی تبیدین
میشود.
با توجه به ناهماهنگی نتایج پژوه هام یادشده ضرورت تحقیقات گستردهتدر در ایدن زمینده
مشخص میشود .در پژوه

حاضر ،ویژگیهام شخصیتی براساس الگوم پدنجعداملی شخصدی

شامل برونگرایی ،ثبات هیجانی ،سازگارم ،گشودگی در برابر تجربه و مسئولی پذیرم ،بدهعندوان
متغیرهام پی بین ،و رضای
در این پژوه

شغلی و شادکامی بهعنوان متغیرهام مالک در نظر گرفته شده اس .

فرض بر آن اس

که بین ویژگیهام شخصیتی و رضای

شغلی و شادکامی رابطه

وجود دارد.
روششناسي پژوهش
این پژوه

از نظر هدف ،از نوع کاربردم و از نظر نحوة گردآورم دادههدا تو دیفی -همبسدتگی

اس  .جامعۀ آمارم پژوه

همۀ کارمندان رسمی و قراردادم دانشدگاه ولدی عصدر رفسدنجان بده

تعداد  131نفر بود .حجم نمونه براساس جدول مورگان  181نفر محاسبه شد .نمونۀ مدورد مطالعده
با روش نمونهگیرم تصادفی ساده انتخاب شد.
برام جمعآورم دادههام پژوه
شغلی دان

سه مقیاس فدرف کوتداه پرسشدنامۀ شخصدیتی نئدو ،رضدای

و شادکامی آکسفورد بهکار گرفته شد.

پرسشنامۀ شخصیتی  :NEO-FFIاین پرسشدنامه را کاسدتا و مککدرا ( )1338طراحدی و تنظدیم
کرده اند .گروسی و همکاران پرسشنامۀ نئو را در ایران هنجاریدابی کدردهاندد .ایدن تسد
مهمترین آزمونهام شخصیتی اس
ابددزار کدده در ایددن پددژوه

یکدی از

که براساس تحلیل عوامل ساخته شده اس  .فدرف کوتداه ایدن

بددهکددار گرفتدده شددد ،شددامل  31مدداده اس د

کدده پددنج عامددل ا ددلی

(روانرنجورخویی ،بدرونگرایدی ،پدذیرابودن بده تجربده ،سدازگاربودن و مسدئولی پدذیربودن) را
میسنجد .در این تس

بدرام هدر عامدل  11پرسد

اختصداص یافتده اسد  .مدادههدا بدا طیدف
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پنجگزینهام (از کامالً موافق تا کامالً مخالف) اس

و نمرههام  1تا  1به این گزینهها تعلق میگیرد

(گروسی و همکاران ،1831 ،ص .)1111پایایی این ابزار با بدهکدارگیرم روش بازآزمدایی روم 31
نفر در فا لۀ دو هفته برام پنج عامل بهترتیب 1/31 ،1/13 ،1/31 ،1/31 ،و  1/38و ضدریب آلفدام
(عطدارم و

کرونباخ پنج عامدل بدهترتیدب 1/13 ،1/83 ،1/38 ،1/13 ،و  1/18گدزارش شدده اسد

همکاران ،1838 ،ص .)113ضریب آلفام گزارششده توسط کاستا و مککرا ( )1331بدین  1/11تدا
 1/33متغیر بوده اس
پرسشنامۀ رضای

(.)Costa & McCrea, 1991, p.229
شغلی دان

1

در سال  1333در قالب نظریۀ دوعداملی هرزبدر

1

تهیده شدد.

پرسشنامۀ یادشده شامل  83عبارت دربارة عوامل انگیزشی (شامل کسب موفقی  ،مسئولی پذیرم،
کار و قدرشناسی) و عوامل محیطی (شامل مدیری

ماهی

فنی ،مدیری

روابط انسانی ،حقدوق و

دستمزد ،و تأمین و ایمنی) اس  .این پرسشنامه توسط مندور مجددزاده ( )1818از مدتن ترجمده و
ویرای

شده و توسط فتحآبادم ( )1813در ایران هنجاریابی شدد کده پدس از محاسدبۀ واریدانس

تکتک پرس ها و واریانس هر یک از افراد نمونه ،از طریق فرمول آلفام کرونباخ ضدریب اعتبدار
به شرح زیر بهدس

آمد:

مجموع واریانس تکتک پرس ها113/33 :؛ واریانس نمرات کل پرسشنامه1183/81 :؛ بدرآورد
میزان اعتبار پرسشنامه.1/31 :
آزمون شادکامی آکسفورد 8دارام  13ماده اس

و میزان شدادکامی فدرد را مدیسدنجد .مدارتین

آرجیل و کروسلند ( )1333پایایی این پرسشنامه را با روش آلفام کرونبداخ دربدارة  811آزمدودنی
بررسی کرد و ضریب آلفا معادل  1/31بهدس

آمد .همچنین ،علیپور و نورباال ( )1813نیز ضریب

پایدایی ایدن پرسشددنامه را بدا روش آلفددام کرونبداخ در  181نفددر  1/38بدهدسد
نشاطدوس

آوردندد (طدداهر

و همکاران ،1833 ،ص.)111
1. Dant
2. Herzberg two-factor theory
3. Oxford Happiness Inventory

رابطة ويژگيهای شخصیتي با شادکامي و رضايت شغلي بین کارکنان دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
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پس از مراجعۀ حضورم به محل کار کارمندان ،و بیان توضدیحاتی دربدارة پرسشدنامه و نحدوة
تکمیل آن و اطمیناندادن به پاسخگویان از لحاظ اخالقدی کده اطالعدات هدر پرسشدنامه محرمانده
خواهد ماند ،پرسشنامهها (فرف کوتاه پنجعاملی شخصی
اکسفورد) در اختیار کارمندان مورد نظر قرار گرف
با نرفافزار

SPSS16

نئدو ،رضدای

و  11ساع

شدغلی داند

و شدادکامی

بعد از آنها دریاف

شدد .دادههدا

از طریدق ضدریب همبسدتگی پیرسدون ،رگرسدیون چنددمتغیرم و رگرسدیون

گافبهگاف بررسی شد.
يافتههای تحقیق
ویژگیهام جمعی شناختی پاسخگویان در جدول  1بیان شده اس .
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان

متغیر
جنسی

وضعی

تأهل

سن

تحصیالت

فراوانی

درصد

زن

33

13

مرد

31

81

مجرد

18

11

متأهل

118

38

 11تا  81سال

88

18

 81تا  11سال

13

88

 11تا  81سال

81

11

 81تا  31سال

1

8

زیردیپلم

3

1

دیپلم

13

13

فوقدیپلم

11

11

لیسانس

38

81

فوقلیسانس

18

3
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آمارهام تو یفی دادههام حا ل از پرسشنامههام پژوه

به شرح جدول  1اس .

جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرههای پاسخگویان در پرسشنامة  ،NEO-FFIشادکامی و رضایت شغلی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ثبات هیجانی

81/81

1/31

برونگرایی

11/1

8/38

سازگارم

83/88

1/13

گشودگی به تجربه

83/11

1/11

مسئولی پذیرم

11/11

8/81

شادکامی

18/31

11/11

113/31

81/83

رضای

شغلی

در جدول  ،8ضریب همبستگی بین متغیرهام تحقیق نشان داده شده اس .
جدول  .3ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی و شادکامی

متغیرها

رضایت شغلی

شادکامی

ثبات هیجانی

-1/18

*1/13

**

**

برونگرایی

1/18

سازگارم

1/13

گشودگی به تجربه

-1/11

مسئولی پذیرم

1/13

*

P>1/18

1/13

1/18
*

1/13

1/18

**

P>1/11

همانطور که جدول  8نشان میدهد ضریب همبستگی بین ثبات هیجانی و شدادکامی برابدر بدا
 ،1/13و بین گشودگی به تجربه برابر با  1/13اس

که در سطح تشخیص  1/11معنادارندد .ضدریب

همبستگی برونگرایی برابر با  1/13و در سطح تشخیص  1/11معندادار اسد  .از طرفدی ،برمبندام
جدول  ،8همبستگی بین سازگارم و مسئولی پذیرم با شادکامی معنادار نیس .
همانگونه که جدول  8نشان میدهد همبستگی برونگرایی و رضای

شغلی برابر بدا  1/18و در
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سطح اطمینان  33در د معنادار اسد  ،درحدالی کده همبسدتگی بدین ثبدات هیجدانی ،سدازگارم،
گشودگی به تجربه و مسئولی پذیرم با رضای
نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر رضای

شغلی معنادار نیس .
شغلی و شدادکامی بدا ویژگدیهدام شخصدیتی در

جدول هام  1و  8بیان شده اس .
جدول  .4آنالیز واریانس رگرسیون برای پیشبینی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگیهای شخصیتی

مالک

پیشبینیکننده
ویژگیهام

شادکامی

شخصیتی

رضای

ویژگیهام

شغلی

شخصیتی

مجموع مجذورات درجة آزادی میانگین مجذورات

مدل
رگرسیون

1118/113

8

313/318

باقیمانده

13811/311

111

111/113

کل

11131/338

113

رگرسیون

11131/31

8

1113/11

باقیمانده

181881/13

111

388/33

کل

113111/38

113

F

سطح معناداری

3/811

1/81

1/11

1/18

نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از طریق ویژگیهام شخصیتی نشان میدهد مددل رگرسدیونی
شادکامی و ویژگیهام شخصیتی در سطح تشخیص  1/11معنادار اسد  .همچندین ،نتدایج تحلیدل
رگرسیون رضای

شغلی از طریق ویژگدیهدام شخصدیتی نشدان داد مددل رگرسدیونی در سدطح

تشخیص  1/18معنادار اس .
ادامة جدول  .5ضرایب رگرسیونی برای پیشبینی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگیهای شخصیتی

مدل
مقدار ثاب

شادکامی

B

خطای استاندارد ضریب بتا آمارة تی

سطح معناداری

1/831

1/111

33/313

18/181

-1/838

1/113

ثبات هیجانی

-1/811

1/111

-1/133

1/111

برونگرایی

1/131

1/113

1/813

8/313

سازگارم

1/111

1/181

1/131

1/113

1/131

گشودگی به تجربه

-1/333

1/183

-1/181

-1/113

1/111

مسئولی پذیرم

-1/111

1/813

-1/111

-1/131

1/318

R

2

R

1/13 1/11
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ادامة جدول  .5ضرایب رگرسیونی برای پیشبینی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگیهای شخصیتی

مدل
مقدار ثاب

B

خطای استاندارد ضریب بتا آمارة تی

سطح معناداری

8/188

1/118

113/331

11/138

-1/183

1/313

ثبات هیجانی

-1/138

1/811

-1/183

1/118

رضای

برونگرایی

1/813

1/131

1/133

8/111

شغلی

سازگارم

-1/183

1/331

-1/118

-1/188

1/383

گشودگی به تجربه

-1/383

1/111

-1/131

-1/311

1/833

مسئولی پذیرم

-1/111

1/318

-1/118

-1/183

1/331

ضریب رگرسیونی ثبات هیجانی ( )β=-1/133نشان میدهدد هدر واحدد افدزای
ثبات هیجانی معادل  -1/133برابر کاه

R

2

R

1/118 1/11

(کداه ) در

(افزای ) در شادکامی با خطام اسدتاندارد معدادل 1/111

ایجاد میکند که این تأثیر با توجه به آمارة تی معادل با  -1/83معندادار اسد  .ضدریب رگرسدیونی
برونگرایی برابر با  1/81نشان میدهد هر واحد تغییر در برونگرایی ،معادل  1/81واحدد تغییدر در
شادکامی با خطام استاندارد  1/11ایجاد می کند (با معنادارم  .)8/13از طرفی ،ضدریب رگرسدیونی
گشودگی به تجربه برابر با  -1/18اس

که با توجه به آمارههام تی ،تأثیر گشودگی بده تجربده بدر

شادکامی معنادار اس  .در نهای  ،ضرایب همبستگی سدازگارم و مسدئولی پدذیرم بدا شدادکامی
معنادار نبود.
همچنین ،با توجه به جدول  ،3ضریب رگرسیونی برونگرایی ( )β=8/11نشان میدهد هر واحد
افزای

(کاه ) در برونگرایی معادل  1/133برابر افزای

(کاه ) در رضای

شدغلی بدا خطدام

استاندارد معادل  1/131ایجاد میکند که این تأثیر با توجه بده آمدارة تدی معدادل بدا  8/111معندادار
اس  .از طرفی ،با توجه به آمارههام تی ،تأثیر گشودگی به تجربده ،سدازگارم ،ثبدات هیجدانی ،و
مسئولی پذیرم بر رضای

شغلی معنادار نیس .

همچنین ،نتایج بررسی همبستگی چندمتغیرم ویژگیهدام شخصدیتی بدا شدادکامی و رضدای
شغلی نشان داد  13در د از واریانس شادکامی از طریق ویژگیهام شخصیتی تبیین شده اسد

و
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 11در د از واریانس رضای

شغلی از طریق ویژگیهام شخصیتی تبیین شدده اسد

(رگرسدیون

در سطح تشخیص  1/11معنادار اس ).
جدول  .6آنالیز واریانس رگرسیون برای پیشبینی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگیهای شخصیتی

پیشبینیکننده

F

سطح معناداری

گاف اول

18/181

1/11

گاف دوف

11/311

1/11

گاف سوف

11/181

1/11

ویژگیهام شخصیتی

11/131

1/11

شادکامی
رضای

شغلی

جدول  .7ضرایب رگرسیونی گامبهگام برای پیشبینی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگیهای شخصیتی

گام پیشبینیکننده

B

خطای استاندارد ضریب بتا

آمارة تی سطح معناداری

مقدار ثاب

83/811

3/333

برونگرایی

1/331

1/118

مقدار ثاب

83/118

11/111

برونگرایی

1/113

1/111

1/831

سازگارم

-1/313

1/111

-1/111

مقدار ثاب

11/181

11/181

برونگرایی

1/183

1/111

1/833

سازگارم

-1/338

1/118

-1/181

-1/381

ثبات هیجانی

-1/183

1/113

-1/118

-1/113

1/11

رضای

مقدار ثاب

31/333

18/311

8/311

1/11

شغلی

برونگرایی

1/181

1/381

8/113

1/11

اول

دوف
شادکامی

سوف

1/138

1/188

8/311

1/11

8/318

1/11

8/113

1/11

1/811

1/11

-8/111

1/11

8/113

1/11

1/331

1/11
1/11

R

2

R

1/13 1/13
1/11 1/83

1/11 1/11

با توجه به جدول  ،1در گاف اول برونگرایی  3در د از تغییرات شادکامی را تبیین کرده اس .
در گاف دوف ،با ورود سازگارم میزان تبیین به  11در د افزای
ثبات هیجانی وارد معادلۀ رگرسیون شده اس

یافته اس  .در نهای  ،در گاف سوف

کده در مجمدوع 11 ،در دد از تغییدرات شدادکامی

تبیین شده اس  .در حالی که گشودگی به تجربه و مسئولی پدذیرم تدوان الزف را بدرام ورود بده
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معادلۀ پی بینی نداشتهاند .همچنین ،فقدط مؤلفدۀ بدرون گرایدی تدوان الزف بدرام ورود بده معادلدۀ
پی بینی رضای

شغلی را بهدس

آورده اس .

بحث و نتیجه
این پژوه

بهمنظور بررسی رابطۀ ویژگدیهدام شخصدیتی بدا شدادکامی و رضدای

شدغلی میدان

کارمندان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان اجرا شد .نتایج نشان داد بین ثبات هیجانی و شادکامی
رابطۀ مثب

وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه ثبات هیجانی بیشتر باشد ،شادکامی افدزای

مدییابدد.

این یافته با نتایج تحقیقات باس ( ،)1111کدوهن ( )1118و گروسدی فرشدی و همکداران ()1838
مطابق

دارد .در تبیین این یافته میتوان گف

احساس شادکامی زمینهام از عواطدف مثبد

مانندد

رضای  ،خشنودم ،لذت و کاف جویی دارد .فردم کده ثبدات عداطفی دارد ،ارزشدی ،اخدالقمددار،
هدفمند و وفادار اس  ،همچنین ،وظایف مشخص ،هنجارهام فرهنگی و حس ندوعدوسدتی دارد.
این خصو یات باورهام مثب

فرد را تقوی

میکند و در نتیجه ،زمینۀ بروز شدادکامی را افدزای

میدهد.
بین برونگرایی و شادکامی در کارمندان رابطۀ مثب

وجود دارد .این یافتده بدا نتدایج تحقیقدات

باس ( ،)1111کوهن و پرسمن ( ،)1118و گروسی فرشدی و همکداران ( )1838مطابقد
تبیین این یافته میتوان گف

دارد .در

هدف ا لی برونگرایدی احسداس شدادکامی و دسدتیابی بده لدذت و

خوشی ،و بهرهگیرم از لذتهام زندگی اس  .مارتین آرجیل و کروسلند .)1331( 1افراد برونگدرا
تحرک ،ابتکار و جرأت دارند و گروهگرا میباشند .هدر یدک از ایدن مؤلفدههدا مدیتواندد موجدب
شادکامی در فرد شود.
بین گشودگی در برابر تجربه و شادکامی رابطهام مشاهده نشد .این یافته با یافتدههدام تحقیدق
حقیقی و همکاران ( )1838مغایرت دارد و با یافتههام تحقیق گروسی فرشی و همکداران ()1838
1. Argyle Martin & Crossland

رابطة ويژگيهای شخصیتي با شادکامي و رضايت شغلي بین کارکنان دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

مطابق

دارد .گشودگی به تجربه فرد را هم به سم

هیجانی منفی هدای

تجربۀ حاالت هیجانی مثبد

6611

و هدم حداالت

میکند ( .)Costa & McCrae, 1991, pp.668- 678بنابراین ،نمیتوان رابطدهام

بین شادکامی و گشودگی به تجربه در نظر گرف .
بین سازگارم و شادکامی کارمندان رابطۀ مثب

وجود دارد .این یافته با یافتۀ تحقیق میرزایدی و

حاتمی ( )1833و حقیقی و همکاران ( )1838مطابق

دارد .در تبیدین ایدن یافتده مدیتدوان گفد

س ازگارم در ا ل عبارت اس

از داشتن توانایی برام سازگارم با شدرایط خدود و دیگدران .ایدن

متغیر اساساً مبتنی بر نوعدوستی ،ابراز همدردم و عالقهمندم به کمک و یارمرسدانی بده دیگدران
(گروسی فرشی .)1831 ،این نوعدوستی و ابدراز همددردم و یدارمرسداندن بده دیگدران بدا

اس

احساس شادکامی مرتبط اس .
بین مسئولی پذیرم و شادکامی کارمندان رابطهام مشاهده نشد .این یافتده بدا یافتدۀ حا دل از
تحقیق حقیقی و همکاران ( )1838مغایرت دارد و با یافتۀ حا ل از تحقیق گروسی فرشی ()1838
مطابق

دارد .در تبیین این یافته میتوان گفد

وظیفه ،نیاز به پیشرف

مسدئولی پدذیرم ،احسداس شایسدتگی ،احسداس

و سازماندهی را شامل میشود .در سه جنبدۀ مدرتبط جهد یدابی پیشدرف

(سخ کوشی و پشتکارداشتن) ،وابستگیپذیرم (مسئول و مراقب) ،و مدنظم و مرتدببدودن قابدل
تشخیص اس

(گروسی فرشی .)1831 ،همچنین ،انسان میکوشد با رفتارهام گونداگون در مقابدل

عوامل بیرونی و درونی ،واکن هام ارضاکننده از خود نشان دهد .هرگداه انجدافدادن عملدی بدرام
پاسخ به عوامل درونی و بیرونی کفای

کند ،فرد با مسئله مواجه نخواهد شدد و از ایدن رو ،دچدار

تعارض نمیشود ،اما هرگاه برام پاسخ به عوامل درونی و بیرونی دو عمل متفداوت و متضداد الزف
باشد ،فرد دچار تعارض و نگرانی خواهد شد و احساس رضای
فرد با ویژگی مسئولی پذیرم ممکن اس

و نشاط نمیکند (الوانی.)1813 ،

در پاسخ به عوامل درونی و بیرونی دچار تعارض شدده

و سبب شود که احساس نشاط و شادم نکند.
در این تحقیق  13در د از واریانس شادکامی از طریق ویژگیهام شخصیتی تبیین شده اس ،
در ورتی که نتایج تحقیق میرزایی و حاتمی ( )1833نشان داد  18در د واریدانس شدادکامی بدا
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بهکدارگیرم متغیرهدام بدرونگرایدی ،روانرنجدورم و دلپدذیربودن تبیدین مدیشدود و مهدمتدرین
ویژگیهام شخصیتی پی بینیکنندة شادکامی در کارمندان برونگرایی ،ثبات هیجدانی و سدازگارم
اس  ،اما بدا نتدایج تحقیدق

اس  .این یافته با یافتههام تحقیق میرزایی و حاتمی ( )1833هماهن

گروسی فرشی و همکاران ( )1838مغایرت دارد .در تبیین این یافتهها میتوان گف  ،ممکن اسد
تفاوتهام فرهنگی موجب این مغایرتها شده باشد.
براساس یافتههام تحقیق حاضر ،رابطۀ بین ثبات هیجانی و رضدای
نبود .یافتههام این پژوه

شدغلی کارمنددان معندادار

با یافتههام نجارپور استادم و همکداران ( )1833همخدوانی دارد و بدا

تحقیقات قراباغی و گروسی فرشی ( )1833و دیگمن ( )1331مغدایرت دارد .در تبیدین ایدن یافتده
میتوان گف

شاید اثر عوامل دیگر زیادتر بوده اس

تأثیرم بر رضای

و در نتیجه ،چون اثر ثبات هیجانی کم اس ،

شغلی نمیگذارد .بهعبارت دیگر ،ثبات هیجانی بر رضای

شغلی اثر میگذارد و

با هم رابطه دارند ،اما این رابطه از نظر آمارم معنادار نیس .
با توجه به نتایج ،بین برونگرایی و رضای

شغلی کارمندان رابطۀ مثب

وجدود دارد .کده ایدن

نتیجه با یافتههام بریف و همکاران ( ،)1338کروپانزانو و همکاران ( ،)1338و قراباغی و گروسدی
فرشی ( )1833همخوانی دارد ،و با یافتههام نجارپور اسدتادم و همکداران ( )1833مغدایرت دارد.
در تبیین این یافته میتوان گف

افراد برون گرا با همکداران و اطرافیدان روابدط اجتمداعی بداالترم

دارند و این امر می تواند سبب رضای

شغلی بیشتر آنها شود .دو خصو ی

بدرونگرایدی یعندی

مثب اندیشی و انرژم زیاد به تعارض کدمتدر منجدر مدیشدود .بدهواسدطۀ سدطوح بداالم اندرژم،
برونگراها تکالیف و وظایف بیشترم را در زمان کمترم انجاف میدهند و در محیط کارم خستگی
کمترم نسب

به درونگراها حس میکنند .به عالوه ،ایدن افدراد بدا تمرکدز بدر جنبدههدام مثبد

موقعی ها و شرایط ،استرس کمترم حس میکنند .بهواسطۀ مثب اندیشی و انرژم سرشدار ،فشدار
کمتر و عاطفۀ مثب

بیشترم را تجربه میکند (قراباغی و گروسی فرشی ،1833 ،ص.)111

همچنین ،نتایج نشان داد بین گشودگی در برابر تجربه و رضای
وجود ندارد .یافتههام این پژوه

شغلی کارمندان رابطۀ معندادار

با یافتدههدام قرابداغی و گروسدی فرشدی ( )1833و نجدارپور
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استادم و همکاران ( )1833همخوانی دارد و با نتدایج تحقیدق دیگمدن ( )1331مغدایرت دارد .در
تبیین این نتیجه طبق فراتحلیل انجافگرفته توسط واین ( ،)1118میتوان گف

بدین بعدد گشدودگی

شغلی ،بهطور کلی ،شناخ

کمترم وجود داشته

به تجربه نسب

به سایر ابعاد شخصیتی و رضای

و دربارة مفهوف آن اختالف نظر وجود دارد ،بهطورم که برخی آن را عقل ،و گروهدی دیگدر آن را
هوش مینامند .از سوم دیگر ،این بعد شخصیتی تح

تأثیر عاملهام محیطی ،فرهنگی و مدذهبی

قرار دارد .همچنین ،محیط خاص این تحقیق و شرایط حاکم بر آن نیز مدیتواندد در نتیجده دخیدل
باشد (قراباغی و گروسی فرشی ،1833 ،ص.)111
براساس نتایج تحقیق حاضر ،بین سازگارم و رضای
ندارد .این یافته با نتایج حا ل تحقیقات موان

شدغلی کارمنددان رابطدۀ معندادار وجدود

و همکداران ( )1333و دیگمدن ( )1331مغدایرت

دارد و با یافتۀ نجارپور استادم و همکاران ( )1833مطابق
یک فرد سازگار اساساً نوعدوس

اس  .او نسب

دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گف

به دیگران همدردم میکند و مشتاق اس

کمک

کند و باور دارد دیگران نیز متقابالً کمککنندده هسدتند .اگدر ایدن فدرد در محدیط کدار بدا وجدود
سازگارم ،از طرف همکاران یا مدیر خود سازگارم مشداهده نکندد و در قبدال کمکدی کده انجداف
میدهد ،کمکی دریاف

نکند ،ممکن اس

به نارضایتی او منجر شود.

در نهای  ،نتایج نشان داد بین مسئولی پذیرم و رضای

شغلی کارمندان رابطۀ معندادار وجدود

ندارد .این یافته با نتایج تحقیقات دیگمن ( )1331و نجارپور استادم و همکاران ( )1833مطابقد
دارد و با تحقیقات قراباغی و گروسی فرشی ( )1833و مصطفایی و روشن ( )1833مغدایرت دارد.
در تبیین این یافته میتوان گف  ،با توجه به اینکه مسدئولی پدذیرم بدهعندوان ویژگدی شخصدیتی
بر سخ کوشی ،نظم ،دق  ،پشدتکار و وجددان کدارم دارد ،اگدر نیازهدام وجدودم (مثدل

دالل
پرداخ

حقوق و دستمزد ،سود ،تأمین ایمنی کار و امنی

شدغلی) بدرآورده نشدود ،بده نارضدایتی

منجر خواهد شد.
نتایج این پژوه

از مجموعۀ ادارم دانشگاه بهدس

آمد ،بنابراین ،تعمدیم نتدایج بده نهادهدام

ادارم و اجرایی دیگر بایدد بااحتیداط دورت پدذیرد و از آنجدا کده ابدزار جمدعآورم اطالعدات
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و با توجه به اینکه تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنی باعث خودفاشسازم میشود،

امکان عرضۀ اطالعات غیرواقعی هنگاف تکمیدل پرسشدنامه وجدود دارد ،بندابراین ،اطالعدات بایدد
بااحتیاط تفسیر شود.
در این پژوه

فقط رابطۀ ویژگیهام شخصیتی با رضای

در این بین عوامل دیگرم هم میتوانند بر شادکامی و رضای
تو یه می شود تأثیر سایر عوامل بر رضای

شغلی و شادکامی بررسی شدد کده
شدغلی کارمنددان تأثیرگدذار باشدند.

شغلی و شادکامی در کارمندان بررسی شود و بدهطدور

همزمان تأثیر عوامل درونی (مانند ویژگیهام شخصی ) و عوامدل بیروندی (مانندد میدزان درآمدد،
ویژگیهام فرهنگی و جز آن) بر شادکامی و رضای

شغلی بررسی شود.

برام تعمیمپذیرم بیشتر نتایج ،پیشنهاد میشود این پژوه

در ارگدانهدا و نهادهدام ادارم و

اجرایی دیگر و در جامعۀ آمارم بزرگتر انجاف گیدرد .همچندین ،بدهمنظدور بررسدی سدایر جواندب
شخصی  ،به کارگیرم سایر آزمونهام شخصیتی تو یه میشود .همچنین ،برگدزارم کدالسهدام
آموزشی در مؤسسات و ادارات برام افزای
منجر شود.

شادم میتواند به افزای

رضای

شغلی و خانوادگی
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منابع و مآخذ
 .1الوانی ،سید مهدم ( .)1813نظریۀ برابرم .مجموعه مقاالت رفتار سازمانی ،چدا
مرکز آموزش مدیری

اول ،تهدران:

دولتی.

 .1پرداختچی ،محمدحسن ( .)1811بررسی رابطۀ ویژگیهام فردم و شخصیتی با رضای
در بین مدارس راهنمایی شهر ا فهان .پایداننامدۀ کارشناسدی ارشدد مددیری

شغلی

و برنامدهریدزم

آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 .8حقیقی ،جمال ،خدوشکدن  ،ابوالقاسدم ،شدکرکن ،حسدین ،شدهنی ییالقدی ،منیجده و نیسدی،
عبدالکاظم ( .)1838رابطۀ الگوم پنجعاملی شخصی

با احساس شادکامی در دانشجویان دورة

کارشناسی دانشگاه شهید چمران .مجلۀ علوف تربیتدی و روانشناسدی دانشدگاه شدهید چمدران،
شمارة  ،8فحات .138-133
 .1روحانی ،عباس و معنومپور ،داود ( .)1831رابطۀ عمل به باورهام دینی با شادکامی و رضای

زناشویی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه .دان

و پژوه

در روانشناسدی ،شدمارههدام

 88و  ،83فحات .133-113
 .8شفیعآبادم ،عبداهلل ( .)1831نظریههام راهنمایی و مشداوره شدغلی .چدا

شدانزدهم ،تهدران:

انتشارات رشد.
 .3طاهر نشاطدوس  ،حمید ،کالنتدرم ،مهدرداد ،مهرابدی ،حسدینعلی ،پاالهند  ،حسدن ،ندورم،
نرگسالسادات و سلطانی ،ایرج ( .)1833تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان فوالد مبارکده.
فصلنامۀ جامعهشناسی کاربردم ،سال  ،11شمارة  ،1فحات .118-113
 .1عطارم ،یوسفعلی ،مهرابی زاده هنرمند ،مهناز ،امانالهی ،عباس و نکویی ،سمیه ( .)1838بررسی
رابطۀ ویژگیهام شخصی

با رضای

زناشویی در کارکنان زن ادارة دولتی شهر اهواز .چکیددة

مقاالت دومین کنگرة سراسرم آسیبشناسی خانواده در ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
 .3علیمحمدم ،کاظم و جانبزرگی ،مسعود ( .)1831بررسی رابطۀ میان شادکامی با جهد گیدرم
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مذهبی و شادکامی روانشناختی و افسردگی در دان پژوهان فؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امداف
خمینی قم در سال تحصیلی  .1838-33فصلنامۀ روانشناسی در تعامل با دین ،سال  ،1شدمارة
 ،1فحات
 .3فی

.111-131

آبادم فراهانی ،زهرا و میرهاشمی ،مالدک ( .)1831پدی بیندی درگیدرم شدغلی براسداس

ویژگیهام شخصیتی در کارکنان بانکهام خصو دی و دولتدی شدهر تهدران .مجلدۀ داند
پژوه

و

در روانشناسی کاربردم ،سال  ،11شمارة  ،1فحات .81-31

 .11قراباغی ،حسین و گروسی فرشی ،میرتقی ( .)1833بررسی رابطۀ بین مدل پنج عاملی شخصی
و خشنودم شغلی در کارکنان کارخانه تراکتورسازم تبریز .مجلدۀ دسدتاوردهام روانشدناختی،
دورة  ،1شمارة  ،13فحات .118-113
 .11کوشکی ،شیرین ،هومن ،حیدرعلی و زاهدم ،سیمین ( .)1833رابطۀ ویژگیهدام شخصدیتی و
رضای

شغلی دبیران .فصلنامۀ تحقیقات روانشناختی ،دورة  ،13شمارة  ،1فحات .3-13

 .11گروسی فرشی ،میرتقی ( .)1831ارزیابی نوین شخصی  .تبریز :انتشارات سعادت.
 .18گروسی فرشی ،میرتقی ،مانی ،آرش و بخشیپور رودسرم ،عباس ( .)1838بررسی ارتباط بدین

ویژگی هام شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز .فصلنامۀ علمدی-
پژوهشی روانشناختی دانشگاه تبریز ،سال  ،1شمارة  ،1فحات .118-183
 .11گروسی فرشی ،میرتقی ،مهریار ،امیرهوشن

و قاضی طباطبائی ،محمود ( .)1831کاربرد آزمون

شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگیها و ساختار عامل آن در دانشجویان دانشگاههدام ایدران.
فصلنامۀ علمی_ پژوهشی علوف انسانی دانشگاه الزهرا ،سدال  ،11شدمارة  ،83دفحات -133
.118
 .18مصطفایی ،فاطمه و روشن ،رسول ( .)1833بررسی رابطدۀ ویژگدیهدام شخصدی

شغلی در افسران پلیس راهوار تهران بدزر  .فصدلنامدۀ داند

و رضدای

انتظدامی ،سدال  ،11شدمارة ،1

فحات .138-113
 .13میرزایی ،فروغ و حاتمی ،حمیدرضدا ( .)1833رابطدۀ ویژگدیهدام شخصدیتی و شدادکامی در
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