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 مقدمه

البتده ایدن ارزشدمندم زمدانی      .روندد  می شمار هها ب سازمان عملکرد عامل درترین  مهممنابع انسانی 

 مندد  عالقه منابع انسانی متخصص و نیازهام واقعی خود،براساس  ها که سازمان شود می تر مشخص

 ،ورتایدن  د   غیدر  در ،کنندد تالش  ها پرورش آن نگهدارم و و برام حفظ، ردهجذب ک را به کار

 جدو  .زا و مخل در بازدهی سازمان به شمار خواهد رفد   آسیب عاملیعنوان  همین منبع باارزش به

 کدار سدر   بیشدترم  رغبد   و میل با سازمان کارکنان شود می باعث کار، از رضای  و مناسب سازمانی

 خالق، و ندم هعالق سالم، تالش،رپ کارآمد، افراد وجود یا حضور به ها سازمان نیاز. شوند خود حاضر

 خدود  نقد   ایفدام  بدرام  کارکنان همۀ موفق، هام سازمان در. اس  مناسب ۀتغذی به آدمی نیاز مانند

 رضای  احساس خود شغل از افراد شاغل که  ورتی در مندند، عالقه خود کار به و شوند می انگیخته

 داش  خواهند دخو از مثب  تصویرم وکرده  احساس خشنودم فعالی  کار و حین در باشند، داشته

 احسداس  ایدن  .گذارد می جام بر را و مهمی مثب  آثار  نیز کار محیط در آنان اجتماعی در روابط که

 خواهدد  شدغلی  هام قبول مسئولی  و باالتر مشارک ، بهتر شغلی بازدهی برام قوم ام انگیزه مثب ،

یکی از  .(11، ص1833کوشکی و همکاران، )شود   می منجر شغل و حرفه حفظ و پایدارم به که شد

. هام کدارم اسد    هام شخصیتی با موقعی  تطابق ویژگی ،عوامل مهم در کیفی  و رضای  شغلی

اندد کده در موفقید  شدغلی      شناسان  نعتی، به دنبال یافتن آن دسته از خصو یات شخصیتی روان

معتقد اس  در شدرایط تناسدب شدغل و شخصدی ، خشدنودم شدغلی بده          هالند. گذار اس تأثیر

هدام   ویژگدی (. 31، ص1831آبدادم،   شفیع)االترین میزان و ترک خدم  به حداقل خواهد رسید ب

، 1831آبدادم فراهدانی و میرهاشدمی،     فدی  )د نبینی کن د درگیرم شغلی را پی نتوان شخصیتی می

و هر چه سازگارم و تناسب بین شخصی  و شغل بیشتر باشد، رضای  شغلی بیشدترم را  ( 83ص

تواند عملکرد شغلی بهترم را بدرام   از این رو، انتخاب شخصی  مناسب می.  در پی خواهد داش

                                                           
1. Haland 
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سازمان در پی داشته باشد که بر نگرش کارکنان نسب  به کارشان تأثیرگذار اس  و رضای  شغلی 

 (.1818مظفرم، )مطلوبی را در برداشته باشد 

د توجده قدرار گرفتده،    شناسی مثبد  مدور   هام اخیر در رویکرد روان یکی از مباحثی که در سال

هام بسیارم  از اهداف و اولوی  (.Seligman & Scikszentimihaly, 2001, p.6) مبحث شادم اس 

در سطح . هاس  ام و تخصصی، ایجاد شادم و افزای  شادم در افراد و گروه هام حرفه از فعالی 

هدام   ین و روشکنندد در قدوان   کالن مسئوالن و مدیران ارشد کشورهام مختلف همواره سدعی مدی  

داشدتن  . طور مسدتمر شدادم مدردف افدزای  یابدد      طورم عمل شود که به اجرایی ادارة کشورشان به

ورم،  شدادم کارکندان بدا بهدره    . هدام  دنعتی اسد     هام مجموعه کارکنانی شاد و کارآمد از آرمان

باورهدام  عمل به (. Veenhoven،1993 )افزای  ایمنی کار، رضای  شغلی و خانوادگی ارتباط دارد 

، 1831پدور،   روحانی و معندوم ) کند میبینی  شادکامی را در شخص پی  ،دینی و رضای  زناشویی

تدوان تحد  مجموعدۀ عوامدل رواندی، جسدمانی،        همچنین، عوامل مؤثر بر شادم را می(. 133ص

توان به شخصدی    از منابع عوامل روانی می. اجتماعی، اقتصادم، مذهبی، معنوم و فرهنگی دانس 

بینی، خشنودم  هام شناختی، خوش نفس، سبک گرایی، اعتمادبه گرایی و برون بعاد آن مانند درونو ا

 ,Cheng & Furnham)شناسی، ثبات، سازگارم و سدالم  روان اشداره کدرد     و رضایتمندم، وظیفه

2007, p.938 .)     آسدانی   طلبدی در عر دۀ اجتمداعی و شدغلی و بده      بدین تمایدل بده بهتربدودن، جداه

 .دارم وجود دارد ن با رضای  شغلی رابطۀ معناشد خشمگین

. هدام شخصدیتی مدرتبط اسد      هام فردم در احساس شادکامی، تا حد زیادم با تفاوت تفاوت

شدناختی در نظدر گرفد      تدوان بدرام آن پایدۀ زیسد      شادکامی یک متغیر شخصیتی اس  که مدی 

میزان شدادم، بده شدناخ     ریزم برام افزای   برنامه(. 183ص، 1831بزرگی،  محمدم و جان علی)

، 1833دوسد  و همکداران،    طداهر نشداط  )میزان شادم کارکنان و عوامل مرتبط با شادم نیاز دارد 

 (. 111ص

در مقایسه با دبیدران دارام   B نشان داد دبیران دارام تیپ شخصیتی ،(1811) پرداختچی ۀمطالع

و کیرکالددم و  ( 1111)ان ماشد  محققانی نظیدر آل  .، رضای  شغلی بیشترم دارندAتیپ شخصیتی 
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رنجورخدویی در   و روان A، نیز بده نقد  کدانون کنتدرل، الگدوم رفتدارم تیدپ        (1111) همکاران

هدام عملکدرد    کنندده  بیندی  تدرین پدی    هام شخصیتی از مهم ویژگی. اند خشنودم شغلی تأکید کرده

گدذارد   شدغلی مدی  وجدان کارم بیشترین تدأثیر را بدر عملکدرد     و (Penney et al., 2011) اند شغلی

(Roberts et al., 2005 .) پذیرم، ثبات هیجدانی  تحقیقات مسئولی براساس نتایج (Le et al., 2011, 

p.98) و گشودگی به تجربه ،(Linden et al., 2010, p.280 )با عملکرد شغلی رابطۀ معنادار دارند. 

شخصدیتی و رضدای     هدام  ، بین ویژگی(1833)طبق نتایج تحقیق نجارپور استادم و همکاران 

گرایدی و خشدنودم    دهد بین برون دار وجود ندارد، در حالی که مطالعات نشان می شغلی رابطۀ معنا

قرابداغی و  )رد رنجورخویی و خشنودم شغلی رابطۀ منفی وجدود دا  شغلی رابطۀ مثب ، و بین روان

طدۀ مثبد    پذیرم و خشدنودم شدغلی راب   ، همچنین، بین مسئولی (113، ص1833فرشی،   گروسی

وجود دارد و فقط بین بعد گشودگی به تجربه و سدازگارم بدا خشدنودم شدغلی رابطدۀ معندادارم       

 (.111، ص1833قراباغی و گروسی فرشی، )وجود ندارد 

 نشان داده اس  هام شخصیتی با شادکامی ویژگی ۀرابط زمینۀدر  گرفته هام انجاف نتایج پژوه 

مثب  و منفی با احسداس شدادکامی    طور ترتیب به رم، بهرنجو گرایی و روان دو بعد شخصیتی برون

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

گرایدی و   عدالوه بدر دو ویژگدی شخصدیتی بدرون      نشدان داده اسد   در فرهند  بدومی    گرفته انجاف

 دند پدذیرم نیدز بدا شدادکامی رابطده دار       هام شخصیتی سازگارم و مسئولی رنجورم، ویژگی روان

 (. 111ص ،1838 ،و همکاران گروسی فرشی)

هدام شخصدیتی افدراد شدادکاف دریافتندد کده ابعداد         در فراتحلیدل ویژگدی  ( 1333) کوپر و دنو

 ةگدان  هدام شدادکامی در بدین عوامدل پدنج      کنندده  بیندی  ترین پی  رنجورم، قوم گرایی و روان برون

هدام   کنندده  بیندی  ترین پدی   پذیرم قوم نژندگرایی و مسئولی  اد روانابع ،همچنین ،شخصی  اس 

در پژوهشدی   در( 1838) حقیقی و همکاران .اس شخصیتی  ۀگان رضای  از زندگی بین عوامل پنج

به ایدن نتیجده دسد      ،الگوم پنج عاملی شخصی  با احساس شادکامی در دانشجویان ۀرابط زمینۀ

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

 ۀرنجدورم و شدادکامی رابطد    مثبد  و روان  ۀگرایی، سازگارم و شادکامی رابطد  یافتند که بین برون

هدام شخصدیتی تبیدین     د واریانس شادکامی از طریق ویژگدی در  11وجود دارد و  معنادارمنفی و 

 .شود  می

تدر در ایدن زمینده     ضرورت تحقیقات گسترده یادشدههام  نتایج پژوه  ناهماهنگیبا توجه به 

عداملی شخصدی     هام شخصیتی براساس الگوم پدنج  در پژوه  حاضر، ویژگی .شود یمشخص م

عندوان   بده  ،پذیرم گی در برابر تجربه و مسئولی گرایی، ثبات هیجانی، سازگارم، گشود شامل برون

. عنوان متغیرهام مالک در نظر گرفته شده اس  و رضای  شغلی و شادکامی به ،بین متغیرهام پی 

هام شخصیتی و رضای  شغلی و شادکامی رابطه  در این پژوه  فرض بر آن اس  که بین ویژگی

 .وجود دارد

 شناسي پژوهش روش

 همبسدتگی  -تو دیفی  هدا  ف، از نوع کاربردم و از نظر نحوة گردآورم دادهاز نظر هد این پژوه 

بده   کارمندان رسمی و قراردادم دانشدگاه ولدی عصدر رفسدنجان     پژوه  همۀ آمارم ۀجامع. اس 

مدورد مطالعده    ۀنمون. نفر محاسبه شد 181مورگان جدول حجم نمونه براساس  .بودنفر  131 تعداد

 .ه انتخاب شدگیرم تصادفی ساد با روش نمونه

شخصدیتی نئدو، رضدای      ۀسه مقیاس فدرف کوتداه پرسشدنام    هام پژوه  آورم داده برام جمع

 .کار گرفته شد بهشغلی دان  و شادکامی آکسفورد 

 طراحدی و تنظدیم  ( 1338) کاسدتا و مککدرا  را این پرسشدنامه  : NEO-FFIشخصیتی  ۀپرسشنام

ایدن تسد  یکدی از     .اندد  ران هنجاریدابی کدرده  نئو را در ایۀ گروسی و همکاران پرسشنام. اند کرده

فدرف کوتداه ایدن    . هام شخصیتی اس  که براساس تحلیل عوامل ساخته شده اس  آزمونترین  مهم

عامددل ا ددلی پددنج مدداده اسدد  کدده  31شددامل  کددار گرفتدده شددد، بددهابددزار کدده در ایددن پددژوه  

را  (پدذیربودن  سدئولی  گرایدی، پدذیرابودن بده تجربده، سدازگاربودن و م      رنجورخویی، بدرون  روان)

بدا طیدف   هدا   همداد  .اختصداص یافتده اسد     پرسد   11در این تس  بدرام هدر عامدل     .سنجد می
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گیرد  ها تعلق می به این گزینه 1تا  1هام  اس  و نمره( خالفم موافق تا کامالً از کامالً) ام گزینه پنج

 31وش بازآزمدایی روم  ر کدارگیرم  با بده پایایی این ابزار (. 1111ص ،1831، گروسی و همکاران)

و ضدریب آلفدام    38/1 و 31/1، 13/1، 31/1، 31/1، ترتیب هفته برام پنج عامل به دو ۀنفر در فا ل

عطدارم و  )گدزارش شدده اسد      18/1 و 13/1، 83/1، 38/1، 13/1 ،ترتیدب  کرونباخ پنج عامدل بده  

تدا   11/1بدین   (1331) کاستا و مککراشده توسط  ضریب آلفام گزارش(. 113ص ،1838 همکاران،

 (.Costa & McCrea, 1991, p.229) متغیر بوده اس  33/1

. تهیده شدد   1در قالب نظریۀ دوعداملی هرزبدر    1333در سال  1پرسشنامۀ رضای  شغلی دان 

پذیرم،  شامل کسب موفقی ، مسئولی )عبارت دربارة عوامل انگیزشی  83پرسشنامۀ یادشده شامل 

شامل مدیری  فنی، مدیری  روابط انسانی، حقدوق و  )حیطی و عوامل م( ماهی  کار و قدرشناسی

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

در ایران هنجاریابی شدد کده پدس از محاسدبۀ واریدانس      ( 1813)آبادم  ویرای  شده و توسط فتح

ونه، از طریق فرمول آلفام کرونباخ ضدریب اعتبدار   ها و واریانس هر یک از افراد نم تک پرس  تک

 :دس  آمد به شرح زیر به

بدرآورد   ؛81/1183 :واریانس نمرات کل پرسشنامه؛ 33/113 :ها پرس تک  مجموع واریانس تک

 .31/1 :میزان اعتبار پرسشنامه

 مدارتین . سدنجد  ماده اس  و میزان شدادکامی فدرد را مدی    13دارام  8آکسفوردآزمون شادکامی 

آزمدودنی   811 بدارة پایایی این پرسشنامه را با روش آلفام کرونبداخ در ( 1333)آرجیل و کروسلند 

نیز ضریب ( 1813)پور و نورباال  علی ،همچنین .آمد دس  به 31/1 معادل و ضریب آلفا بررسی کرد

طدداهر )دسدد  آوردندد   هبد  38/1نفددر  181 درروش آلفددام کرونبداخ   ایدن پرسشددنامه را بدا  پایدایی  

 (.111، ص1833 ،دوس  و همکاران اطنش

                                                           
1. Dant  
2. Herzberg two-factor theory  
3. Oxford Happiness Inventory 
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ة پرسشدنامه و نحدو   بیان توضدیحاتی دربدارة  حضورم به محل کار کارمندان، و  ۀپس از مراجع

از لحاظ اخالقدی کده اطالعدات هدر پرسشدنامه محرمانده        گویان پاسخدادن به  و اطمینان آن  تکمیل

  شدغلی داند  و شدادکامی    عاملی شخصی  نئدو، رضدای   فرف کوتاه پنج) ها خواهد ماند، پرسشنامه

هدا   داده. دشد ها دریاف   ساع  بعد از آن 11در اختیار کارمندان مورد نظر قرار گرف  و ( اکسفورد

از طریدق ضدریب همبسدتگی پیرسدون، رگرسدیون چنددمتغیرم و رگرسدیون        SPSS16 افزار  نرف با

 .دشگاف بررسی  به گاف

 های تحقیق  يافته

 .بیان شده اس  1جدول یان در گو شناختی پاسخ هام جمعی  ویژگی
 

 کنندگان شناختی شرکت های جمعیت گیژوی .1جدول 

 متغیر فراوانی درصد

 زن 33 13
 جنسی 

 مرد 31 81

 مجرد 18 11
 وضعی  تأهل

 هلأمت 118 38

 سال 81تا  11 88 18

 سن
 سال 11تا  81 13 88

 سال 81تا  11 81 11

 سال 31تا  81 1 8

 زیردیپلم 3 1

 تحصیالت

 دیپلم 13 13

 دیپلم فوق 11 11

 لیسانس 38 81

 لیسانس فوق 18 3
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 .اس  1جدول  شرحهام پژوه  به  پرسشنامههام حا ل از  دادهآمارهام تو یفی 
 

 ، شادکامی و رضایت شغلیNEO-FFI ةدر پرسشنامگویان  پاسخهای  میانگین و انحراف معیار نمره. 2جدول 

 اف استانداردانحر میانگین متغیر

 31/1 81/81 ثبات هیجانی

 38/8 1/11 گرایی برون

 13/1 88/83 سازگارم

 11/1 11/83 گشودگی به تجربه

 81/8 11/11 پذیرم مسئولی 

 11/11 31/18 شادکامی

 83/81 31/113 رضای  شغلی

 .، ضریب همبستگی بین متغیرهام تحقیق نشان داده شده اس 8جدول در 
 

 و شادکامی های شخصیتی و رضایت شغلی ویژگی بینهمبستگی  یباضر .3جدول 

 شادکامی  رضایت شغلی  متغیرها

 13/1* -18/1 ثبات هیجانی 

 گرایی  برون
**18/1 **13/1 

 18/1 13/1 سازگارم

 13/1* -11/1 جربه تگشودگی به 

 18/1 13/1 پذیرم مسئولی 

18/1P>
*    11/1P>

** 

برابدر بدا    و شدادکامی  ثبات هیجانیهمبستگی بین ضریب دهد  نشان می 8جدول که طور  همان

ضدریب  . معنادارندد  11/1تشخیص سطح اس  که در  13/1، و بین گشودگی به تجربه برابر با 13/1

از طرفدی، برمبندام    .معندادار اسد    11/1و در سطح تشخیص  13/1برابر با  گرایی برونهمبستگی 

 .دار نیس  شادکامی معناپذیرم با  همبستگی بین سازگارم و مسئولی ، 8جدول 

و در  18/1برابر بدا   و رضای  شغلی گرایی دهد همبستگی برون نشان می 8جدول همانگونه که 
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سدازگارم،   همبسدتگی بدین ثبدات هیجدانی،    در د معنادار اسد ، درحدالی کده     33سطح اطمینان 

 .دار نیس  اپذیرم با رضای  شغلی معن گشودگی به تجربه و مسئولی 

هدام شخصدیتی در    یج آزمون رگرسیون بین دو متغیر رضای  شغلی و شدادکامی بدا ویژگدی   نتا

 .بیان شده اس  8و  1هام  جدول 
 

 های شخصیتی  از طریق ویژگی شادکامی و رضایت شغلی بینی آنالیز واریانس رگرسیون برای پیش .4جدول 

 سطح معناداری F ذوراتمیانگین مج درجة آزادی مجموع مجذورات مدل کننده بینی پیش مالک

 

 شادکامی

هام  ویژگی

 شخصیتی

  318/313 8 113/1118 رگرسیون

811/3 

 

 113/111 111 311/13811 باقیمانده 11/1

    113 338/11131 کل

رضای  

 شغلی

هام  ویژگی

 شخصیتی

 11/1113 8 31/11131 رگرسیون
81/1 

 

 33/388 111 13/181881 باقیمانده 18/1

    113 38/113111 کل

ی رگرسدیون  مددل دهد  هام شخصیتی نشان می تحلیل رگرسیون شادکامی از طریق ویژگی نتایج

نتدایج تحلیدل    ،همچندین . دار اسد  امعن 11/1تشخیص در سطح  هام شخصیتی شادکامی و ویژگی

در سدطح   یرگرسدیون  داد مددل  هدام شخصدیتی نشدان    رگرسیون رضای  شغلی از طریق ویژگدی 

 . معنادار اس  18/1تشخیص 
 

 های شخصیتی از طریق ویژگی شادکامی و رضایت شغلی بینی ضرایب رگرسیونی برای پیش. 5جدول ادامة 

R R سطح معناداری آمارة تی ضریب بتا خطای استاندارد B مدل 
2 

 شادکامی

313/33 مقدار ثاب   181/18   831/1  111/1  

11/1 13/1 

- ثبات هیجانی 811/1  111/1  - 133/1  - 838/1  113/1  

131/1 گرایی برون  113/1  813/1  313/8  111/1  

111/1 سازگارم  181/1  131/1  113/1  131/1  

- گشودگی به تجربه 333/1  183/1  - 181/1  - 113/1  111/1  

- پذیرم مسئولی  111/1  813/1  - 111/1  - 131/1  318/1  
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 های شخصیتی از طریق ویژگی شادکامی و رضایت شغلی بینی ضرایب رگرسیونی برای پیش. 5جدول ادامة 

R R سطح معناداری آمارة تی ضریب بتا خطای استاندارد B مدل 
2 

رضای  

 شغلی

331/113 مقدار ثاب   138/11   188/8  118/1  

11/1 118/1 

- ثبات هیجانی 138/1  811/1  - 183/1  - 183/1  313/1  

813/1 گرایی برون  131/1  133/1  111/8  118/1  

- سازگارم 183/1  331/1  - 118/1  - 188/1  383/1  

- جربهتگشودگی به  383/1  111/1  - 131/1  - 311/1  833/1  

- پذیرم مسئولی  111/1  318/1  - 118/1  - 183/1  331/1  

در  (کداه  )افدزای   هدر واحدد    دهدد  نشان می( β=-133/1)ضریب رگرسیونی ثبات هیجانی 

 111/1معدادل   در شادکامی با خطام اسدتاندارد  (افزای ) کاه برابر  -133/1ثبات هیجانی معادل 

ضدریب رگرسدیونی   . معندادار اسد    -83/1که این تأثیر با توجه به آمارة تی معادل با  کند ایجاد می

در  تغییدر  واحدد  81/1معادل  ،گرایی دهد هر واحد تغییر در برون نشان می 81/1برابر با  راییگ برون

از طرفی، ضدریب رگرسدیونی    (.13/8با معنادارم )کند  ایجاد می 11/1 شادکامی با خطام استاندارد

بدر   هام تی، تأثیر گشودگی بده تجربده   اس  که با توجه به آماره -18/1گشودگی به تجربه برابر با 

پدذیرم بدا شدادکامی     در نهای ، ضرایب همبستگی سدازگارم و مسدئولی   . شادکامی معنادار اس 

 . معنادار نبود

دهد هر واحد  نشان می( β=11/8)گرایی  برونضریب رگرسیونی ، 3جدول همچنین، با توجه به 

خطدام   در رضای  شدغلی بدا  ( کاه )برابر افزای   133/1گرایی معادل  در برون( کاه )افزای  

معندادار   111/8کند که این تأثیر با توجه بده آمدارة تدی معدادل بدا       ایجاد می 131/1استاندارد معادل 

تجربده، سدازگارم، ثبدات هیجدانی، و      هام تی، تأثیر گشودگی به از طرفی، با توجه به آماره. اس 

 . پذیرم بر رضای  شغلی معنادار نیس  مسئولی 

و رضدای    بدا شدادکامی  هدام شخصدیتی    ویژگیدمتغیرم همبستگی چننتایج بررسی  ،همچنین

 و هام شخصیتی تبیین شده اسد   ز واریانس شادکامی از طریق ویژگیدر د ا 13نشان داد  شغلی
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رگرسدیون  ) هام شخصیتی تبیین شدده اسد    از واریانس رضای  شغلی از طریق ویژگی در د 11

 .(معنادار اس  11/1در سطح تشخیص 
 

 های شخصیتی  از طریق ویژگیشادکامی و رضایت شغلی  بینی انس رگرسیون برای پیشآنالیز واری .6جدول 

 سطح معناداری F کننده بینی پیش 

 شادکامی

 11/1 181/18 گاف اول

 11/1 311/11 گاف دوف

 11/1 181/11 گاف سوف

 11/1 131/11 هام شخصیتی ویژگی رضای  شغلی

 
 های شخصیتی شادکامی و رضایت شغلی از طریق ویژگی بینی ای پیشبر گام به گام ضرایب رگرسیونی .7جدول 

R R سطح معناداری آمارة تی ضریب بتا خطای استاندارد B کننده بینی پیش گام 
2 

 شادکامی

 اول
811/83 مقدار ثاب   333/3   311/8  11/1   

13/1 

 

331/1 گرایی برون 13/1  118/1  138/1  318/8  11/1  

 دوف

118/83 مقدار ثاب   111/11   113/8  11/1  

113/1 گرایی برون 11/1 83/1  111/1  831/1  811/1  11/1  

- سازگارم 313/1  111/1  - 111/1  - 111/8  11/1  

 سوف

181/11 مقدار ثاب   181/11   113/8  11/1  

11/1 11/1 
183/1 گرایی برون  111/1  833/1  331/1  11/1  

- سازگارم 338/1  118/1  - 181/1  - 381/1  11/1  

- ثبات هیجانی 183/1  113/1  - 118/1  - 113/1  11/1  

رضای  

 شغلی
 

333/31 مقدار ثاب   311/18   311/8  11/1  

  
181/1 گرایی برون  381/1  188/1  113/8  11/1  

. شادکامی را تبیین کرده اس تغییرات از  در د 3گرایی  در گاف اول برون ،1جدول با توجه به 

در گاف سوف  در نهای ،. افزای  یافته اس  در د 11با ورود سازگارم میزان تبیین به  ،در گاف دوف

شدادکامی  تغییدرات  از در دد   11 ،رگرسیون شده اس  کده در مجمدوع   ۀثبات هیجانی وارد معادل

بدرام ورود بده    را پدذیرم تدوان الزف   در حالی که گشودگی به تجربه و مسئولی . شده اس تبیین 
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 ۀگرایدی تدوان الزف بدرام ورود بده معادلد      بدرون  ۀلفد ؤفقدط م  ،همچنین .اند نداشتهی بین پی  ۀمعادل

 .دس  آورده اس  هرضای  شغلی را ببینی  پی 

  بحث و نتیجه

 میدان هدام شخصدیتی بدا شدادکامی و رضدای  شدغلی        ویژگدی  ۀمنظور بررسی رابط این پژوه  به

نشان داد بین ثبات هیجانی و شادکامی  نتایج. شدرفسنجان اجرا ( عج) کارمندان دانشگاه ولی عصر

. یابدد  شادکامی افدزای  مدی   اشد،که هرچه ثبات هیجانی بیشتر ب ابدین معن ؛مثب  وجود دارد ۀرابط

( 1838)و همکداران   گروسدی فرشدی  و ( 1118) کدوهن  ،(1111) باساین یافته با نتایج تحقیقات 

ام از عواطدف مثبد  مانندد     ادکامی زمینهاحساس شتوان گف   یافته میدر تبیین این . مطابق  دارد

، مددار  ، اخدالق یارزشد  دارد، عداطفی  ثبدات فردم کده   .داردجویی  رضای ، خشنودم، لذت و کاف

. دارددوسدتی   وظایف مشخص، هنجارهام فرهنگی و حس ندوع همچنین، ، اس  وفادارهدفمند و 

بروز شدادکامی را افدزای     ۀزمین ،کند و در نتیجه این خصو یات باورهام مثب  فرد را تقوی  می

 .دهد می

این یافتده بدا نتدایج تحقیقدات     . گرایی و شادکامی در کارمندان رابطۀ مثب  وجود دارد بین برون

در . مطابقد  دارد ( 1838)گروسی فرشدی و همکداران   ، و (1118)، کوهن و پرسمن (1111)باس 

می و دسدتیابی بده لدذت و    گرایدی احسداس شدادکا    توان گف  هدف ا لی برون تبیین این یافته می

گدرا   افراد برون(. 1331) 1مارتین آرجیل و کروسلند. هام زندگی اس  گیرم از لذت خوشی، و بهره

تواندد موجدب    هدا مدی   هدر یدک از ایدن مؤلفده     . باشند گرا می تحرک، ابتکار و جرأت دارند و گروه

 .شادکامی در فرد شود

هدام تحقیدق    این یافته با یافتده . م مشاهده نشدا بین گشودگی در برابر تجربه و شادکامی رابطه

( 1838)و همکداران   گروسی فرشیهام تحقیق  مغایرت دارد و با یافته( 1838) حقیقی و همکاران

                                                           
1. Argyle Martin & Crossland  
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حاالت هیجانی مثبد  و هدم حداالت     ۀگشودگی به تجربه فرد را هم به سم  تجرب. مطابق  دارد

ام  توان رابطده  نمی ،بنابراین. (Costa & McCrae, 1991, pp.668- 678) کند هیجانی منفی هدای  می

 .بین شادکامی و گشودگی به تجربه در نظر گرف 

تحقیق میرزایدی و   ۀیافتاین یافته با . مثب  وجود دارد ۀبین سازگارم و شادکامی کارمندان رابط

تدوان گفد     در تبیدین ایدن یافتده مدی    . مطابق  دارد( 1838) و حقیقی و همکاران( 1833) حاتمی

ایدن  . ازگارم در ا ل عبارت اس  از داشتن توانایی برام سازگارم با شدرایط خدود و دیگدران   س

رسدانی بده دیگدران     مندم به کمک و یارم دوستی، ابراز همدردم و عالقه نوعمتغیر اساساً مبتنی بر 

رسداندن بده دیگدران بدا      دوستی و ابدراز همددردم و یدارم    نوعاین  (.1831گروسی فرشی، ) اس 

 .اس شادکامی مرتبط احساس 

حا دل از   ۀیافتد این یافتده بدا   . ام مشاهده نشد پذیرم و شادکامی کارمندان رابطه بین مسئولی 

( 1838) حا ل از تحقیق گروسی فرشی ۀیافتمغایرت دارد و با ( 1838) تحقیق حقیقی و همکاران

سدتگی، احسداس   احسداس شای پدذیرم،   ی توان گفد  مسدئول   در تبیین این یافته می. مطابق  دارد

 یدابی پیشدرف    مدرتبط جهد    ۀجنبد در سه . شود وظیفه، نیاز به پیشرف  و سازماندهی را شامل می

بدودن قابدل    مدنظم و مرتدب  و ، (مسئول و مراقب)پذیرم  وابستگی ،(داشتنکوشی و پشتکار سخ )

 با رفتارهام گونداگون در مقابدل   کوشد انسان می ،همچنین (.1831گروسی فرشی، ) تشخیص اس 

عملدی بدرام    دادن انجداف هرگداه  . هام ارضاکننده از خود نشان دهد عوامل بیرونی و درونی، واکن 

دچدار   ،و از ایدن رو  مواجه نخواهد شدد له ئمسفرد با  ،پاسخ به عوامل درونی و بیرونی کفای  کند

زف اما هرگاه برام پاسخ به عوامل درونی و بیرونی دو عمل متفداوت و متضداد ال   ،شود تعارض نمی

(. 1813الوانی، ) کند باشد، فرد دچار تعارض و نگرانی خواهد شد و احساس رضای  و نشاط نمی

 شدده پذیرم ممکن اس  در پاسخ به عوامل درونی و بیرونی دچار تعارض  فرد با ویژگی مسئولی 

 .و سبب شود که احساس نشاط و شادم نکند

، هام شخصیتی تبیین شده اس  ویژگیواریانس شادکامی از طریق  در د از 13 در این تحقیق

در د واریدانس شدادکامی بدا     18نشان داد ( 1833) در  ورتی که نتایج تحقیق میرزایی و حاتمی
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تدرین   مهدم و  شدود  رنجدورم و دلپدذیربودن تبیدین مدی     گرایدی، روان  متغیرهدام بدرون   کدارگیرم  به

یی، ثبات هیجدانی و سدازگارم   گرا شادکامی در کارمندان برون ةکنند بینی هام شخصیتی پی  ویژگی

اما بدا نتدایج تحقیدق     اس ،هماهن   (1833) هام تحقیق میرزایی و حاتمی این یافته با یافته. اس 

ممکن اسد    ،توان گف  ها می در تبیین این یافته. مغایرت دارد (1838)و همکاران  گروسی فرشی

 .ها شده باشد هام فرهنگی موجب این مغایرت تفاوت

معندادار  بین ثبات هیجانی و رضدای  شدغلی کارمنددان    هام تحقیق حاضر، رابطۀ  هبراساس یافت

خدوانی دارد و بدا   هم( 1833) و همکداران  استادم نجارپورهام  هام این پژوه  با یافته یافته. نبود

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

 ،چون اثر ثبات هیجانی کم اس  ،و در نتیجه اس  ید اثر عوامل دیگر زیادتر بودهتوان گف  شا می

گذارد و  رضای  شغلی اثر می برثبات هیجانی  ،عبارت دیگر به. گذارد میرضای  شغلی ن برتأثیرم 

 .اما این رابطه از نظر آمارم معنادار نیس  ،با هم رابطه دارند

کده ایدن   . مثب  وجدود دارد  ۀرضای  شغلی کارمندان رابط گرایی و بین برون ،با توجه به نتایج

و قراباغی و گروسدی   ،(1338)و همکاران  کروپانزانو، (1338)و همکاران  بریفهام  نتیجه با یافته

. مغدایرت دارد  (1833)اسدتادم و همکداران    نجارپورهام  با یافته ، وخوانی دارد هم( 1833) فرشی

گرا با همکداران و اطرافیدان روابدط اجتمداعی بداالترم       افراد برون توان گف  ن این یافته مییدر تبی

گرایدی یعندی    دو خصو ی  بدرون . ها شود تواند سبب رضای  شغلی بیشتر آن دارند و این امر می

سدطوح بداالم اندرژم،     ۀواسدط  هبد . شدود  مدی منجدر  تدر   اندیشی و انرژم زیاد به تعارض کدم  مثب 

دهند و در محیط کارم خستگی  را در زمان کمترم انجاف میها تکالیف و وظایف بیشترم اگر برون

هدام مثبد     ایدن افدراد بدا تمرکدز بدر جنبده       ،عالوهه ب. کنند می حسگراها  کمترم نسب  به درون

اندیشی و انرژم سرشدار، فشدار    مثب  ۀواسط هب. کنند ، استرس کمترم حس میها و شرایط موقعی 

 (. 111ص ،1833، قراباغی و گروسی فرشی) کند مثب  بیشترم را تجربه می ۀکمتر و عاطف

 ۀ معندادار بین گشودگی در برابر تجربه و رضای  شغلی کارمندان رابطهمچنین، نتایج نشان داد 

 نجدارپور و ( 1833) هدام قرابداغی و گروسدی فرشدی     هام این پژوه  با یافتده  یافته. وجود ندارد



 6611          رفسنجان( عج)های شخصیتي با شادکامي و رضايت شغلي بین کارکنان دانشگاه ولي عصر  رابطة ويژگي  

  

 

در  .مغدایرت دارد ( 1331) تحقیدق دیگمدن   همخوانی دارد و با نتدایج ( 1833)و همکاران  استادم

بدین بعدد گشدودگی     توان گف  می ،(1118) گرفته توسط واین انجافطبق فراتحلیل این نتیجه تبیین 

 شناخ  کمترم وجود داشته ،طور کلی هب ،و رضای  شغلی نسب  به سایر ابعاد شخصیتی به تجربه

را  و گروهدی دیگدر آن   ،را عقل برخی آن طورم که مفهوف آن اختالف نظر وجود دارد، به بارةو در

هام محیطی، فرهنگی و مدذهبی   این بعد شخصیتی تح  تأثیر عامل ،از سوم دیگر. نامند هوش می

دخیدل  ه تواندد در نتیجد   محیط خاص این تحقیق و شرایط حاکم بر آن نیز مدی  ،همچنین. قرار دارد

 (. 111ص، 1833 ،قراباغی و گروسی فرشی) باشد

وجدود   ۀ معندادار بین سازگارم و رضای  شدغلی کارمنددان رابطد   ج تحقیق حاضر، براساس نتای

مغدایرت  ( 1331) دیگمدن و ( 1333) و همکداران  موان این یافته با نتایج حا ل تحقیقات . ندارد

توان گف   می این نتیجهدر تبیین . مطابق  دارد( 1833)و همکاران  استادم نجارپور ۀو با یافت دارد

و مشتاق اس  کمک  کند میاو نسب  به دیگران همدردم . دوس  اس   اساساً نوع یک فرد سازگار

اگدر ایدن فدرد در محدیط کدار بدا وجدود        . کنندده هسدتند   کند و باور دارد دیگران نیز متقابالً کمک

سازگارم، از طرف همکاران یا مدیر خود سازگارم مشداهده نکندد و در قبدال کمکدی کده انجداف       

 .شودمنجر ، ممکن اس  به نارضایتی او نکندی دریاف  کمک ،دهد می

وجدود   ۀ معندادار پذیرم و رضای  شغلی کارمندان رابط بین مسئولی در نهای ، نتایج نشان داد 

مطابقد   ( 1833)و همکاران  استادم نجارپور و (1331) دیگمناین یافته با نتایج تحقیقات . ندارد

. مغدایرت دارد ( 1833) و مصطفایی و روشن( 1833) دارد و با تحقیقات قراباغی و گروسی فرشی

عندوان ویژگدی شخصدیتی     پدذیرم بده   با توجه به اینکه مسدئولی   توان گف ، ین این یافته مییدر تب

مثدل  )کوشی، نظم، دق ، پشدتکار و وجددان کدارم دارد، اگدر نیازهدام وجدودم        دالل  بر سخ 

نارضدایتی   ، بده بدرآورده نشدود  ( یپرداخ  حقوق و دستمزد، سود، تأمین ایمنی کار و امنی  شدغل 

  .منجر خواهد شد

تعمدیم نتدایج بده نهادهدام     ، بنابراین، دس  آمد ادارم دانشگاه به ۀنتایج این پژوه  از مجموع

آورم اطالعدات   از آنجدا کده ابدزار جمدع     و ادارم و اجرایی دیگر بایدد بااحتیداط  دورت پدذیرد    
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 شود،  سازم می ه توسط آزمودنی باعث خودفاشپرسشنامه اس  و با توجه به اینکه تکمیل پرسشنام

اطالعدات بایدد    ،اطالعات غیرواقعی هنگاف تکمیدل پرسشدنامه وجدود دارد، بندابراین     عرضۀ امکان

 . بااحتیاط تفسیر شود

شدد کده    بررسیرضای  شغلی و شادکامی  باهام شخصیتی  ویژگی ۀاین پژوه  فقط رابطدر 

 .گدذار باشدند  بر شادکامی و رضای  شدغلی کارمنددان تأثیر   توانند در این بین عوامل دیگرم هم می

 طدور  و بده  شودشود تأثیر سایر عوامل بر رضای  شغلی و شادکامی در کارمندان بررسی  تو یه می

مانندد میدزان درآمدد،    ) و عوامدل بیروندی  ( هام شخصی  مانند ویژگی)ی همزمان تأثیر عوامل درون

 .دشوو رضای  شغلی بررسی  بر شادکامی( جز آنهام فرهنگی و  ویژگی

هدا و نهادهدام ادارم و    شود این پژوه  در ارگدان  پذیرم بیشتر نتایج، پیشنهاد می تعمیم برام

منظدور بررسدی سدایر جواندب      بده  ،همچندین . آمارم بزرگتر انجاف گیدرد  ۀاجرایی دیگر و در جامع

هدام   گدزارم کدالس  بر ،همچنین. دشو هام شخصیتی تو یه می سایر آزمون کارگیرم بهشخصی ، 

لی و خانوادگی غشتواند به افزای  رضای   افزای  شادم می برامسسات و ادارات ؤآموزشی در م

 . شودمنجر 
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