
 37 - 33  ، ص7318 ، بهار71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 يروهاين كارايي به ها سازمان اثربخشي و كارايي و است كشور هر دارايي پربهاترين كارآمد، و ماهر انساني نيروي

 شغلي رضايت و خشنودي گيرد قرار توجه مورد سازماني هر در بايد كه مسائلي از يكي. دارد آن بستگي انساني

ن از عواملي چو شغلي رضايت. آيد مي شمار به سازماني رفتار متغيرهاي از كه سازمان است آن انساني نيروهاي

 رضايت أمينت بر عالوه باشد، بيشتر سازگاري اين چه هر. شخصيتي و انگيزش شغلي تاثير مي پذيرد ويژگي هاي

ي شخصيت هاي ويژگي رابطة بررسي پژوهش، اين هدف .آورد مي همراه به براي سازمان را بهتري عملكرد شغلي،

و  يتساختار شخص بررسي كه به است بندرتركمن شهر در معلمان ابتدايي شغلي رضايت با و انگيزش شغلي

 نوع زا توصيفي پژوهشي تحقيق پردازد. اين مي آنها شغلي رضايت عدم يا با رضايت  عوامل انگيزش شغلي

ه روش نمون دهند. مي تشكيل را بندرتركمن شهر معلمان ابتدايي كلية را آن آماري جامعة و است همبستگي

گيري مورد استفاده، تصادفي طبقه اي بوده كه بر اساس فرمول حجم نمونه  برگرفته از جدول كرجسي مورگان 

 صفات پرسشنامة سه از ها داده آوري جمع براي شدند. انتخاب نمونه گروه نفر به عنوان 341در نهايت 

 انگيزش شغلي يابي زمينه رشيخودگزا ، مقياس(3891) كري مك و كاستا NEO–FFIسئوالي 06شخصيتي

(JDS) شغل توصيف شاخص و (3890) هاكمن و اولدهام(JDIكندال ) از كه شد استفاده( 3808) هيولين و 

 يژگيو بين كه كه داد نشان پيرسون همبستگي ضريب آزمون نتايج. برخوردارند مناسبي اعتبار و پايايي

 و تنداش وجود رابطه معناداري بندرتركمن شهر ابتداييشغلي معلمان  رضايت با خويي آزرده روان شخصيتي

 رضايت اببودن  وجدان با وبودن  دلپذيرشخصيتي  هاي ويژگي بين همچنين. نگرديد تأييد نظر مورد فرضيه

 اما. ندنگرديد تأييد نيز ها فرضيه اين و نداشت وجود معناداري رابطه بندرتركمن شهر معلمان ابتدايي شغلي

 رابطه بندرتركمن شهر معلمان ابتدايي شغلي رضايت با پذيري برونگرايي و انعطاف شخصيتيويژگي  بين

 لي،شغ گرديد. همچنين با تمامي مولفه هاي انگيزش شغلي )تنوع تأييد فرضيه اين و داشت وجود معناداري

 زفرضيه ها ني اين و داشت وجود معناداري شغلي( رابطه بازخورد شغلي، استقالل شغلي، ماهيت شغلي، هويت

 به نمديرا اگر كه كرد توصيه مديران و سرپرستان به توان مي حاضر هاي يافته به توجه با گرديدند. تأييد

 نفس و كار محيط كنند فعاليت دارند كار در كه عمل آزادي و توانايي مهارت، براساس دهند اجازه زيردستان

 .فرسا جان و سخت امر يك نه و شود خواهد تلقي بخش لذت امر يك كار

 شهر معلمان ابتداييشغلي،  رضايت شغلي، انگيزش شخصيتي، هاي ويژگي: واژگان کليدي

 .بندرتركمن
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 غلیش رضایت با شغلی انگيزش و شخصيتی هاي ویژگی بين رابطه بررسی

 98-97 سال در گلستان استان بندرترکمن شهر معلمان ابتدایی
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 مقدمه
اند. باكسِال و ها اشاره كردهها در اختيار دارند، محققان زيادي به اهميت ويژه منابع انساني در سازماندر ميان منابعي كه سازمان

شود و در انتهاي زمان كاري از آن خارج مهمترين دارايي هر سازمان صبح زود وارد سازمان مي»چنين عنوان كرده است كه  3همكاران

ها عنصري اساسي ها و مديريت آن(، كاركنان سازمان2666(، و گراتون و همكاران )3889(، پفر )2661به گفته بوكسال و پارسل )« شودمي

ها در برآوردن امروزه با رشد و توسعه همه جانبه جوامع انساني، نقش سازمان. [3] باشدها ميبتي براي سازمانيابي به مزيت رقادر دست

گرداند وجود كاركنان مجرب، با تجربه و تر ميتر شده است. آنچه را كه سازمان را در پيشبرد اهدافش موفقانتظارات افراد جامعه پر رنگ

اشته و ها دهاي رواني كاركنان سازمانخصصي شدن علوم، دانشمندان بويژه روانشناسان توجه خاصي به ويژگيباشد. با تدلبسته به كار مي

ا اند تها در جهت نيل به اهداف شغلي نمودهتر سازمانها به منظور فراهم كردن شرايط الزم براي حركت سريعسعي در بررسي اين ويژگي

ها ها و كاركنان آنهاي خود را به مسائل سازمانروانشناسي صنعتي و سازماني امروزه تمام پژوهشاي تخصصي با موضوع جايي كه رشته

توان مشكالت افراد ها ميترشدن اين تشكلهاست و با فعالتوان ادعا نمود كه دنياي ما دنياي سازمانبه طور كلي مي معطوف كرده است.

ها يل شده است نقش اساسي انسان به عنوان گرداننده سازمانفن به اتفاق نظر به يقين تبد آنچه امروز در بين اهل. جامعه را مرتفع نمود

 .[2] باشدمي

هاي متفاوت كار كنند ولي اكثر آنها به ويژه در فرهنگ غرب، به اين دليل شغلي را انتخاب اگر چه افراد ممكن است به داليل و انگيزه

اي اما شرايط در جوامع رو به پيشرفت )در حال توسعه( از قبيل كشور خودمان ايران، به گونه. [1]ت كنند كه براي آنان بسيار خوشايند اسمي

ها روانشناسان صنعتي و ها و درون آنشوند. اينجاست كه سازمانباشند نمياست كه گاهي افراد موفق به اخذ شغلي كه به آن عالقمند مي

  به شغل خود تغيير دهند. افراد را به هر نحو سازمان رسالت مهمتري دارند زيرا بايد نگرش

ناختي هاي شرضايت شغلي عبارت از احساسات مثبت ومنفي، اعتقادات ونگرش هاي هر فرد نسبت به شغلش يا به عبارتي عكس العمل

( معتقد است رضايت شغلي نگرشي 3889(. اسپكتور )2،2669ادراک و ارزش افراد نسبت به شغلشان را رضايت شغلي مي گويند )تيموظي

است كه چگونگي احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور كلي و يا نسبت به حيطه هاي مختلف آن نشان مي دهد كه از ارزيابي شخص 

 .[1]از شغل خود ناشي مي شود 

 يازهاين همه كه كندمي ايجاد را احساسي كه ذهني حالت يك يعني شغلي رضايت .كندمي امنيت احساس شود راضي كارمند كه هنگامي
 تايجن و كندمي تالش شدن بهتر براي او دهد انجام عالقه و مسوليت با را وظايفش همه كارمند كه هنگامي باشد. شده تامين كاركنان شغلي
اين  .هاي خاصي هستندكنند مجبور به رويارويي با موقيعيتهاي كاري امروزي فعاليت ميكاركناني كه در محيط. آوردبار مي به كارا و موثر

شود كارمندان كارهاي چالش برانگيزي را كه به آنها محول مي .هاي سريع دارندها مرتبط به وظايف شغلي آنها هستند و نياز به پاسخموقيعيت

ينند بآنها بطور خاص آموزش مي .شوندظات زيادي انتخاب ميكارمندان بعد از مالح .دهندبه كار بطور موثر انجام نمي بخاطر نبود وابستگي

تا بهترين عملكردها را به سازمان بياورند كارمنداني كه شخصيت كمرنگ در كارشان دارند و احساس تعلق ضعيفي دارند براي ارتقا كارشان 

 [.0]د ايجادكن را كاركنان خوشايندي احساس تواندنمي ليدارد لذا مديريت عااحساس نارضايتي آنها را از عملكرد درست بازمي .انگيزه ندارند

يك كارمند خوشحال بايستي با شغلي ارضاء شود، اهميت رضايت « كارمند خوشحال يك كارمند كارا است»اغلب گفته مي شود كه 

گويد كه ( مي3880) هرلين .[9] گذرانندشود كه بيشتر افراد تقريباً نيمي از ساعات بيداري خود را در محيط كار ميشغلي از آنجا ناشي مي

تواند بدست آورد. بنابراين رضايت شغلي زماني حاصل اي احساسي است كه يك كارمند دربارۀ شغل خود ميمندي شغلي يك پديدهرضايت

ته راي ارتقا و ترفيع داشهاي مناسبي بشود كه كاركنان از طبيعت كار خود رضايت داشته باشند از حقوق و مزاياي خود راضي بوده فرصتمي

 .باشدباشند و از همكاران و سرپرستان خود راضي باشند لذا رضايت شغلي يك پديده فردي مي

 افراد كه مي شود باعث و مي دهد قرار خود تاثير تحت را وظايف كاركنان كه است ويژگي هايي و صفت ها داراي شغل از طرفي هر

 مسئوليت اجتماعي كار، محل در شان و مرتبه تنوع شغل، مسئوليت، مثل ميزان خصوصياتي كنند. رضايت عدم يا رضايت احساس شغل در آن

 ذاتي از ارزش كه شغلي هر مسلما .مي دهد قرار تاثير تحت ذاتا را شغل ارضا كنندگي كه است هايي ويژگي كار، محل در شغل جايگاه و

 بيشتر بهتركارهايشان دادن انجام براي را افراد باشد، برخوردار مناسبتري و مستقيمبازخورد  و تنوع زيادتر، خودكفايي و استقالل بيشتر،

 .[9]مي كند  تحريك

مي شود.  خالصه كاركنان و انگيزه هاي انگيزش در آنها به پاسخ و اند ارتباط در انگيزش موضوع با وري همه بهره بر كاركنان انگيزش

 رفتار هاي شيوه است. بررسي انساني صحيح منابع كاربرد در ضرورت ها از يكي سالم انگيزه هاي به درجهت دهي كار انگيزه بودن دارا

                                                           
.1 Boxall et al 

2 .Timothy 
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مي  جلب افراد انگيزش مسئله طرف به را قبيل، اذهان اين از مسائلي و آنها رضايت چگونگي مشاغل شان، از خواسته هاي افراد كاركنان،

 داده پاسخ نيازها آن به به موقع و نگردند شناسايي و اوكشف واقعي نيازهاي اگر كه است گونه اي به امروزه كارآمد، نمايد. نيروي انساني

 .[8] داشت خواهد وجود شغل از او كناره گيري نشود، احتمال

پيش بيني  مهارتي( در تنوع و استقالل ويژگي از پنج ويژگي )بازخورد، سه كه داد ( نشان3888فايرهارست ) و گود پژوهش نتايج

 ارزش، احساس : از عبارتند كاركنان در اصلي انگيزشي عوامل كه داد ( نشان2636سامرفلدت ) راستا شغلي مهم هستند. در همينرضايت 

 كاركنان انگيزش مديران، مثبت حمايت اهميت و ارزش عوامل،احساس اين بين از كه مزايا، و حقوق و كار خودِ كار، محيط روابط پيشرفت،

 بين از را درآنها ارزش احساس مي دهند، ارائه منفي بازخورد فقط كه سرپرستاني داشته اند، بيان كاركنان بسياري از .مي سازد رنگ پر را

 خود از را همكاران و گروه با تطابق قوي حس كه مقابل، افرادي در .مي كنند عمل زدايي انگيزش در كليدي منبع يك صورت به و برده

عوامل تاثيرگذار  يافتن جستجوي در بايستي شغل هر و برنامه ريزان طراحان . لذا[36]مي دهند  دركاركنان افزايش را انگيزش مي دهند، نشان

ما به دنبال  پژوهش نيدر انمايند. لذا  راهنمايي كارايي باالتر و فعاليت سمت به را افراد آن به توجه با بتوانند تا بر ضايت شغلي باشند،

 بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر  يشغل تيبا رضا يشغل زشيو انگ يتيشخص يها يژگيوآيا بين  كه ميسئوال هست نيبه ا ييپاسخگو

روان آزرده گرايي، برونگرايي، انعطاف رابطه وجود دارد؟ و كدام يك از مولفه هاي ويژگي هاي شخصيتي ) 89-89 سال در گلستان استان

يني پيش ب )تنوع شغل، هويت شغل، اهميت شغل، استقالل شغل، بازخورد شغل(و انگيزش شغلي  (پذيري، دلپذير بودن و با وجدان بودن

 كننده بهتري براي رضايت شغلي مي باشند؟

 

 ها و الگوي مفهومی تحقيق فرضيه
اخل توليدي د هاي تحقيقاتي وآن همراه با تجارب شركت ي، مزاياي و انگيزش شغليتيشخص يهايژگيوضمن تعريف در اين پژوهش 

 معلمانباال بردن رضايت شغلي در بين هاي علمي ومدل مناسب براي مچنين راهكارهاي اجرايي، توصيه. هگرددو خارج از كشور ارائه مي

. هدف اين بررسي چگونگي سنجش عملي متغيرهاي تحقيق و در  بيان مي گردد 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا

 ون رابطه بين آنها در حوزه مورد مطالعه  است. بنابراين با توجه به توضيحات فوق فرضيه هاي تحقيق به شكل زير بيان مي شوند:نهايت آزم

 رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و يتيشخص يها يژگيو نيب فرضيه اول :

 .وجود داردمعناداري 

وجود معناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضاانگيزش و  نيب : فرضيه دوم

 .دارد

 ی اولفرع يها هيفرض
 .وجود داردمعناداري رابطه  89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و روان آزردگي نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و برونگرايي نيب
 .وجود داردمعناداري رابطه  89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و انعطاف پذيري نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و دلپذير بودن نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و وظيفه شناسي نيب

 فرضيه هاي فرعی دوم

 .وجود داردمعناداري رابطه  89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و تنوع شغلي نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و هويت شغلي نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و اهميت شغلي نيب
 .وجود داردمعناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و استقالل شغلي نيب
 .داردوجود معناداري  رابطه 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر ي شغل تيرضا و بازخورد شغلي نيب

بنابراين با بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه، مدل مفهومي تحقيق كه به بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و انگيزش شغلي 

 ( مي باشد:3با رضايت شغلي خواهد پرداخت به صورت شكل )
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 ـ مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روش تحقيق 
 ييابتدا معلمان سال در گلستان استان 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلماندر پژوهش حاضر حجم جامعه 

 341كه با توجه روش نمونه گيري جدول كرجسي و مورگان تعداد  نفر بوده 206تعداد به 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر

 نفر انتخاب گرديد.

پيمايشي از نوع همبستگي مي باشد. توصيفي از اين لحاظ كه به توصيف متغيرهاي ويژگي هاي شخصيتي –روش تحقيق حاضر توصيفي 

و رضايت شغلي و انگيزش كاركنان مي پردازد و پيمايشي از اين لحاظ كه با توجه به  پرسشنامه استاندارد به دنبال شناخت نظرات و عقايد 

ميان اين متغيرها مي باشد و براي جمع آوري اطالعات از جامعه آماري، از ابزار پرسشنامه  و بررسي روابط بندرتركمن شهر ييابتدا معلمان

استفاده مي شود. پرسشنامه تحقيق شامل چهار بخش مي باشد كه بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك كاركنان، و بخش هاي بعدي به 

( توسط JDSشغل) انگيزش يابي زمينه زش شغلي كه بصورت مقياسترتيب پرسشنامه متغير انگيزش شغلي براي توصيف و ارزيابي انگي

 ،)ماده 1 ( شغل اهميت ،)ماده 1 ( شغل هويت ،)ماده 1 ( شغل بعد تنوع 1گويه در  21( ساخته شده و شامل 3890) هاكمن و اولدهام

مي باشد استفاده گرديده است. پرسش هاي متغير رضايت شغلي كه در اين تحقيق،  )ماده 1( بازخورد شاغل و ) ماده  1 شغل ) استقالل

( كه داراي پرسش نامه رضايتمندي شغلي استاندارد بوده كه توسط اسميت و هيولين jdiرضايت شغلي را براساس شاخص توصيف شغلي )

قيق ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايتمندي شغلي بشمار گويه بوده و يكي از رايج ترين و د 49طراحي شده است. و شامل  3808در سال 

جنبه ماهيت كار، سرپرستي، همكاران، ترفيعات،  1مي رود. مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است كه عبارات آن جنبه توصيفي داشته و 

 براي بيشتر و است سؤالي 06 سشنامهپر يك نئو شخصيت حقوق و مزايا ابعاد آن را تشكيل مي دهند.و نهايتا پرسش هاي متغير مقياس

 تعيين رود. براي مي كار به )بودن وجدان با و بودن دلپذير پذيري، انعطااف برونگرايي، گرايي، آزرده شخصيت،روان اصلي عامل پنج ارزيابي

 مديريت رشته اساتيد و مشاور استاد استاد راهنما، تأييد مورد پرسشنامه اين . است شده استفاده قضاوتي روايي روش از پرسشنامه ها روايي

استاندارد استفاده كرده است و   و همچنين با توجه به اينكه محقق جهت اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه هاي .است گرفته قرار

 اياييپ تأييد د. براياين سه پرسشنامه در تحقيقات مختلف مورد سنجش قرار گرفته است، لذا از روايي محتوايي مناسب برخوردار هستن

نفري با استفاده از روش آلفاي كرانباخ و با توجه به  46است كه ابتدا يه نمونه  شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب محاسبه روش از پرسشنامه

 رابطه ذيل ، پايايي پرسشنامه ها ،مورد سنجش قرار گرفت.

rxx =
k(r̅ij)

l + (k − l)r̅ij
 

ضريب بر اي پرسشنامه هاي انگيزش  اين اندازه ميانگين همبستگي بين آنها مي باشد. (r̅ij)تعداد اجزاي پرسشنامه و  kدر رابطه فوق

نشان   مي باشد  %96از  بوده و چون پايايي آنها باالتر66913و66933و66901شغلي، رضايت شغلي، ويژگي هاي شخصيتي، به ترتيب برابر

 برخوردارند. قبول مورد پايايي از نظر مورد يپرسشنامه ها كه دهنده اين است كه 
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 (: تعداد سواالت و ضریب آلفاي محاسبه شده براي متغيرهاي تحقيق1جدول شماره )

 الفاي كرونباخ تعداد سواالت ابعاد پرسشنامه

 66901 21 انگيزش شغلي

 66933 49 رضايت شغلي

 66913 06 ويژگيهاي شخصيتي
 

همچنين به منظور استفاده از روش آمار پارامتريك و با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرونوف به نرمال بودن داده هاي تحقيق 

شاخص  عنوان معرفتوان از ميانگين بهپرداخته شد. در نتايج  آزمون كولموگروف اسميرونوف توزيع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و مي

ها در بخش آمار توصيفي از جداول هاي آمار پارامتريك استفاده به عمل آورد. به منظور توصيف دادهاستفاده نمود و از مدل گرايش مركزي

هاي آمار توصيفي استفاده گرديده است در بخش آمار توزيع فراواني و نمودارهاي ستوني استفاده شده است. همچنين از جداول شاخص

 رضيه هاي تحقيق از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. استنباطي به منظور آزمون ف
 

 آزمون فرضيه هاي تحقيق
 يژگيو( نشان مي دهد كه ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده براي فرضيات پژوهشي به ترتيب براي 1داده هاي جدول شماره )

مي 611/6و  613/6، 211/6، 241/6، 884/6و 239/6ي برابر با شناس فهيوظ، بودن ريدلپذي، ريپذ انعطافيي، برونگراي، آزردگ رواني، تيشخص

مي باشد. ساير ابعاد بزرگتر   sig=0/003و   sig=0/005باشد و سطح معناداري گزارش شده بغير از انعطاف پذيري و برونگرايي كه برابر با 

يژگي هاي شخصيتي و ابعاد آن روان آزردگي، دلپذير بودن، درصد مي توان بيان نمود بين و 88است. لذا در سطح اطمينان  sig=0/00 از 

 ي با رضايت شغلي رابطه ي معناداري وجود دارد.شناس فهيوظ

 بندرترکمن شهر ییابتدا معلمانرضایت شغلی  با آن ابعاد و ویژگی هاي شخصيتی بين همبستگی (: ضریب2جدول شماره )

 98-97 سال در 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهر ييتدااب معلمانبه منظور پاسخ به اين سوال كه آيا ويژگي شخصيتي )ابعاد آن( پيش بيني كننده معتبري براي رضايت شغلي 

ا ب شخصيتي ي ابعاد ويژگي ها تبيين و بيني پيش منظور و به فرضيه اين آزمون براياست؟  89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن

 .است شده داده نشان 4،1 جداول در آن نتيجه كه شد استفاده رگرسيون گام به گامتحليل  از شغلي رضايت

 خالصه نتایج تحليل رگرسيون گام به گام ویژگی هاي شخصيتی براي رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر بندرترکمن -3جدول 

 

 

 متغيرها آزاديسطح  تعداد همبستگي معناداري سطح

66668 239/6 341 342 

 يشغل رضايت 

 ويژگي شخصيتي

 روان  آزردگي 342 341 884/6 66660

 برونگرايي 342 341 241/6 66661

 انعطاف پذيري 342 341 211/6 66661

 دلپذير بودن 342 341 613/6 140/6

 وظيفه شناسي 342 341 611/6 66129

 R 2 R مدل

تعديل 

 شده 

2 R 

خطاي 

 استاندارد

 آماره هاي تغيير
دوربين 

 f تغيير 2Rتغيير واتسون
درجه 

 آزادي اول

درجه آزادي 

 دوم

 fتغيير 

 معناداري

3 a241/6 606/6 611/6 10091/6 606/6 96892 3 343 661/6 
36001 

2 b131/6 688/6 690/6 11094/6 618/6 06338 3 346 631/6 
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 شهر ييبتداا معلمانبه منظور پاسخ به اين سوال كه آيا ويژگي شخصيتي )ابعاد آن( پيش بيني كننده معتبري براي رضايت شغلي 

ا ب شخصيتي ي ابعاد ويژگي ها تبيين و بيني پيش منظور و به فرضيه اين آزمون است؟ براي 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن

 است. شده داده نشان 4،1 جداول در آن نتيجه كه شد استفاده تحليل رگرسيون گام به گام از شغلي رضايت

 

 برازش مدل رگرسيونی
( 0) پس از بررسي شاخص كفايت مدل كه در جدول (Y)شغليو رضايت ( X)جهت بررسي و ارائه مدل بين ابعاد ويژگي شخصيتي 

قراردارد،  1/2تا  361آمده است به ارائه مدل پردازش يافته پرداخته مي شود. با توجه به اينكه مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله استاندارد

 .عنوان شد مدل از كفايت الزم برخوردار استدر نتيجه استقالل باقيمانده ها را نتيجه مي گيريم. با توجه به شاخص هايي كه 

 

 

 

 

 

. a پيش بين ها: ) ثابت(، برونگرايي 

.b پذيريپيش بين ها: )ثابت(،برونگرايي،انعطاف 

( ویژگی هاي شخصيتی براي رضایت شغلی  ANOVAخالصه نتایج تجزیه مجموع مجذورات در تحليل رگرسيون چندگانه) 4جدول 

 معلمان ابتدایی شهر بندرترکمن

 سطح معني داري F ميانگين مربعات df مجموع مجذورات منابع تغييرات

3 

 a0/003 96892 26991 3 26991 رگرسيون

   123/6 343 416169 خطا

    342 496386 كل

2 

 b0/001 9.969 26186 2 46996 رگرسيون

   136/6 346 416468 خطا

    342 49.386 كل

a پيش بين ها: ) ثابت(، برونگرايي. 

b پيش بين ها: )ثابت(، برونگرايي ، انعطاف پذيري. 

c .متغير وابسته :  رضايت شغلي 

cرضايت شغلي  . متغير وابسته 

 رضایت شغلی معنادار متغيرهاي براي رگرسيون استانداردشده ضرایب نتایج خالصه 5 جدول

 مدل
 ضرايب استاندارد شده ضرايب بدون استاندارد

t يدار يمعن 
B خطاي معيار Beta 

3 
 666/6 86462  219 26439 )ثابت(

 661/6 26881 241/6 669/6 621/6 برونگرايي

2 

 666/6 16122 231/6 119/6 36901 )ثابت(

 636/6 26039 263/6 669/6 622/6 برونگرايي

 631/6 26494 241/6 6/633 629/6 انعطاف پذيري
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 نرمال بودن باقيمانده ها1نمودار

 

( بوده و نشان از معني دار بودن رگرسيون در سطح > 63/6p( سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره برابر)1با توجه به جدول )

فرض نرمال بودن داده ها را تاييد كرده؛ بنابراين مدل رگرسيوني خطي دارد. نمودار هيستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسيون  88/6

  برآورد شده مورد قبول است.

 يا بودن انوجد با بودن، پذيرش، دلپذير يا پذيري انعطاف ،برونگرايي گرايي، آزرده روان با توجه به فرضيه ي ويژگي هاي شخصيتي )

پيش بيني مي كنند. براي پاسخ گويي به فرض فوق، يعني  89-89 سال در بندرتركمن شهر ييابتدا معلمانشناسي( رضايت شغلي  وظيفه

 ، با(A)بودن دلپذير ،(O) پذيرش يا پذيري انعطاف ،(E)، برونگرايي(N)گرايي آزرده روان) تعيين سهم هريك از ويژگي هاي شخصيتي 

استفاده شد. از روش گام به  1از تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام معلمان شغلي رضايت شناسي( در پيش بيني وظيفه يا بودن وجدان

 آن را نشان مي دهند. 1و  4كه جدول  F  ( 2و 346و ) >663/6pتعديل شده، R2 =690/6گام، مدل معناداري به دست آمد )

رف از ط معلمانايت شغلي نشان مي دهد كه ضريب همبستگي ميان متغيرهاي برونگرايي و انعطاف پذيري يك طرف و رض 4 جدول

به  معلمانواريانس رضايت شغلي  68/6مي شود كه نشان مي دهد در حدود  688/6برسد  2است. اگر اين ضريب به توان   R= 131/6ديگر، 

( معنادار 690/6واريانس در دو متغير ميان متغيرهاي برونگرايي و انعطاف پذيري تواماً مربوط مي باشد. در اين پژوهش مقدار تعديل شده )

 واريانس را در متغير مالک حساب كرده است. 68/6است؛ بنابراين مي توانيم بگوييم مدل انتخاب شده در حدود 

 آزرده نتايج نشان مي دهد كه در گام نخست، متغير برون گرايي و در گام دوم متغير انعطاف پذيري وارد معادله، و متغير هاي روان

 از معادله حذف شده اند. بودن جدانو بودن با گرايي، دلپذير

است، يعني  2R=( 606/6مشاهده مي شود، در گام نخست، وقتي متغير متغير برون گرايي وارد معادله مي شود، ) 4همانطور كه در 

ان به ود، اين ميزواريانس بين برون گرايي و رضايت شغلي مشترک است. درگام دوم، وقتي انعطاف پذيري به معادله اضافه مي ش 60/6تقريباً 

واريانس در رضايت شغلي  68/6است و در مجموع  618/6افزايش پيدا مي كند؛ يعني رابطه خالص انعطاف پذيري با رضايت شغلي  688/6

 به واريانس هاي نمرات برون گرايي و انعطاف پذيري مربوط است.

ت خالص نيز معناداراست. سطح معناداري ضريب رگرسيون معنادار بودن ضرايب رگرسيون مربوط نشان مي دهد كه ميزان اين تأثيرا

بوده و علت آن ممكن است رابطه و هم پوشي  (63/6داري معني سطح)بودن بيشتر از  وجدان بودن با گرايي، دلپذير آزرده متغيرهاي روان

 اين متغيرها با متغيرهاي وآرد شده به معادله باشد.

 طافانع و رگرسيون براي متغيرهاي معنادار وآرد شده است. همه متغيرها، به جز متغير برون گرايي، ضرايب استاندارد شده 4در جدول 

عنادار مپذيري، وزن هاي بتاي منفي داشتند بنابراين، وارد معادله نشده اند. به عبارتي،  اين متغيرها نتوانسته اند قدرت پيش بيني را به طور 

 باال ببرند.

 

 

 

 

                                                           
3-stepwise 
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 ستانا بندرترکمن شهر ییابتدا معلمان شغلی رضایت با  شغلی و ابعاد آن انگيزش بين: نتایج آزمون ضریب همبستگی( 6ه )دول شمارج

 98-97 سال در گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوده كه نشان دهنده وجود رابطه ا ي با شدت نسبتا  48/6( نشان مي دهد كه ضريب همبستگي پيرسون معادل0داده هاي جدول )

مي باشد. لذا با اطمينان   sig=0/000متوسط بين متغير مستقل و متغير وابسته مي باشد. با توجه به سطح معناداري گزارش شده برابر با 

غلي ش شغلي و رضايت ( تاييد شده است. بنابر اين مي توان بيان داشت كه بين انگيزش 1Hكه فرضيه خالف )فرض مي توان بيان نمود 88/6

رابطه معنادار است. به عبارت ديگر مي توان بيان داشت كه، هرچه نمرات  89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلمان

 آنها بيشتر مي شود. يشغل تيرضاشغلي باالتر باشد  افراد در انگيزش

 جهت بررسي ميزان تاثير به صورت برازش مدل رگرسيون مورد تحليل قرارگرفت، كه در ادامه به آن پرداخته  شده است.

  ه(برازش مدل رگرسيوني:

پس از بررسي شاخص كفايت مدل كه در جدول زير آمده  (Y)و رضايت شغلي( X)جهت بررسي و ارائه مدل بين انگيزش شغلي 

 است به ارائه مدل پردازش يافته پرداخته مي شود.

 ( همبستگی بين )شاخص هاي کفایت رگرسيونی(7جدول )

 

( بدست آمده و اين مقدار نشان 249/6( است. ضريب تعيين)489/6بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته برابر با )همبستگي 

موجود مربوط مي شود.چون اين مقدار درجه آزادي را درنظر نمي گيرد؛  شغلي شغلي به انگيزش ( درصد تغييرات رضايت24/6مي دهد كه)

درصد است. با توجه به اينكه مقدار  (24/6ين منظور استفاده مي شودكه آن هم دراين آزمون برابر با )لذا از ضريب تعيين تعديل شده براي ا

قراردارد، در نتيجه استقالل باقيمانده ها را نتيجه مي گيريم. با توجه به شاخص هايي كه  1/2تا  361آماره دوربين واتسون در فاصله استاندارد

 ردار است.عنوان شد مدل از كفايت الزم برخو

 آزمون F رگرسيون معناداربودن جهت( واریانس آناليز)( 8جدول )

 .Sig آماره F مربعات مجموع ميانگين آزادي درجه مجذورات مربع مدل

3 

 a.000 406063 336893 3 336893 رگرسيون

   219/6 343 106238 خطا

    342 496386 كل

a انگيزش شغلي ))ثابت:پيش بين 

b رضايت شغلي : وابسته متغير 

 

بوده و نشان از معني دار بودن رگرسيون در سطح  666/6با توجه به جدول فوق سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره برابر

دارد. نمودار هيستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسيون فرض نرمال بودن داده ها را تاييد كرده؛ بنابراين مدل رگرسيوني خطي  88/6

  برآورد شده مورد قبول است.

 متغيرها سطح آزادي تعداد همبستگي معناداري سطح

66666 489/6 341 342 

 رضايت شغلي

 انگيزش شغلي

 يشغل تنوع 342 341 122/6 66666

 شغلي هويت 342 341 449/6 66666

 شغلي اهميت 342 341 114/6 66666

 شغلي استقالل 342 341 449/6 66666

 بازخورد شغلي 342 341 102/6 66666

 واتسون دوربين خطا معيار انحراف شده تعديل ضريب تعيين ضريب يهمبستگ بيضر

489/6 a 249/6 241/6 16091/6 36096 
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( بوده، 666/6( مربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است كه اين مقدار برابر)tآزمون )

 به كرد:محاسشغلي موثر است.  معادله رگرسيوني را مي توان با استفاده از ستون ضرايب استاندارد نشده به شرح زير  در نتيجه در رضايت

 شغلي رضايت = 36981(+ 338/6شغلي ) انگيزش

مي توان گفت با ارتقاء يك واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد كرد. يا به عبارتي 

 واحد انحراف معيار 338/6شغلي  انگيزش با ارتقاي يك واحد،

 كرد، در نتيجه ارتباط مثبت دارند. شغلي ارتقاء پيدا خواهد رضايت

 

 نرمال بودن باقيمانده ها( 2) نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( معنادار بودن ضرایب رگرسيونی انگيزش شغلی و رضایت شغلی9جدول )

Model 
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

t معني داري 
B خطاي معيار Beta 

1 
 000. 96091  269/6 36981 )مقدارثابت(

 000. 96920 489/6 639/6 338/6 انگيزش شغلي

b رضايت شغلي :متغير وابسته 
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
درک و نگهداري . شان نيازمند منابعي هستند مهمترين منبع هر سازمان نيروي انساني آن سازمان استها براي انجام وظايفن سازما

. تصور سازمان [33]نيروي انساني نه تنها شامل حفظ آنان نيست بلكه تالش براي ايجاد ارتباط و همبستگي بين كاركنان و سازمان است 

را  اروح آن جان بخشيده و تحقق اهداف آنهها هستند كه سازمان را تشكيل داده، به كالبد بيبدون نيروي انساني غيرممكن است زيرا انسان

ا مطرح هدر همين راستا در اين تحقيق مختصر سعي بر آن شده كه برخي از عوامل زمينه ساز رضايت شغلي كاركنان سازمان. كنندميسر مي

گذارد هاي مختلف شغلي تاثيرميشوند زيرا رضايت شغلي شغلي افراد يكي از عوامل بسيار مهمي است كه برانگيزش و عملكرد آنان در زمينه

[32.] 

سازي رضايتمندي دروني و رضايتمندي بيروني در بحث ( كه معتقدند توانايي مديران در فراهم2630به زعم اسماعيل و عبدالرزاق )

ده هاي مطالعه ششود انگيزه كاري كاركنان ارتقا گرديده تا تعهدهاي كاركنان را به سازمانمديريت رضايتمندي شغلي كاركنان باعث مي

ت و لذا فعالي. شوداست كه بيشتر در غرب چاپ مي افته همچنين ادبيات تحقيق رضايتمندي شغلي را گسترده نمودهاين ي. افزايش دهد

هاي رضايتمندي شغلي بايد رضايتمندي دروني و رضايتمندي بيروني را به عنوان نيروهاي اصلي زمينه رضايتمندي تحقيقات اخير درون مدل

سازي رضايتمندي شغلي مناسب در بين كاركنان به طور آن است كه توانايي مديران سازمان در فراهم اين تحقيق بر. شغلي در نظر بگيرند

 ويژگي رابطه  بررسي حاضر پژوهش . هدف[31]به بارخواهد آورد ( وري، عملكرد و تعهداز جمله بهره)  شديد نتايج مثبتي در بين كاركنان

 بود. 89-89 سال در گلستان استان بندرتركمن شهر ييابتدا معلمان ميان در شغلي رضايت با شغلي هاي شخصيتي و انگيزش

 ستعدادهاا تمامي تحقق براي را آدمي كه است عاملي ترين و مهم شخصيت پويايي فرايندهاي جمله از خودشكوفايي يا خويشتن تحقق

 برخي تأمين به تنها نه كاركردن با . انسان[31]است  خويشتن تحقق براي اي وسيله شغلي هاي موقعيت و انگيزاند خود برمي هاي قابليت و

 را خود و ديگران اجتماعي با ارتباط ايجاد و مطلوب راه در انرژي براي صرف مناسب اي وسيله پردازد، بلكه مي اقتصادي جمله از نيازهايش

 رتقد)كار بندد  به را خود هاي ظرفيت و استعدادها همة بتواند تا سازد مي فراهم را آن امكاناتي صاحب براي است. كار يافتن جامعه از جزئي

 [.34]شد خواهد سازمان اهداف به رسيدن و شغلش با فرد بين قوي برقراري ارتباطي باعث و( مسئوليت و استقالل خودكفايي، گيري، تصميم

 ازگاريناس و سازگاري بنابراين باشد، سازمان و شغل با فضاي متناسب آنان شخصيت كه دارد را افرادي نياز تأمين قدرت سازماني هر

 كاركنان يتشخص به است. همچنين وقتي رضايت شغلي عدم يا رضايت آنها از يكي كه دارد دنبال به متعددي نتايج افراد و شغل شخصيت بين

 قدرت د،باش بيشتر شغلي رضايت ميزان قدر هر و دارند بااليي رهبري قدرت و انعطاف افراد اين توجه شود، شغلي عملكرد با آن رابطة منظر از

 [.31] است بيشتر رهبري

 اين هچ هر و بود خواهد بيشتر شغلي رضايت باشد شغل بيشتر و شخصيت ميان تناسب و سازگاري چه هر كه آنجا از ديگر، سوي از

 شخصيت اب فردي انتخاب داشت، خواهددنبال  به سازمان براي متعددي منفي تبعات كاركنان شغلي رضايت عدم بر باشد عالوه كمتر سازگاري

 .[30] باشد برداشته در را مطلوبي شغلي رضايت و آورد فراهم را بهتري شغلي عملكرد تواند مي مناسب

 شغلي ايتبا رض بندرتركمن شهر ييابتدا معلمانشخصيتي و انگيزش شغلي  بزرگ رگة پنج ابطة ر شناخت هدف با نيز حاضر پژوهش

گرسيون ر پيرسون و تحليل همبستگي ضريب آزمون نتايج و گرفت متغير ها انجام اين طريق از شغلي رضايت پذيري بيني پيش همچنين و

 ش بينيپي دارند و مهمترين مثبت معنادار رابطة شغلي رضايت برون گرايي و انعطاف پذيري با شخصيتي هاي رگه كه داد گام به گام نشان

مولفه هاي انگيزش شغلي با رضايت شغلي همبستگي مثبت و معناداري داشتند. بدين صورت در هستند. و تمام  شغلي رضايت كننده هاي

 برون بين واريانس 60/6 تقريباً يعني بود، 2R( =606/6) شد، معادله وارد گرايي برون متغير نخست، گام متغير ويژگي هاي شخصيتي وقتي در

 مي پيدا افزايش 688/6 به ميزان اين شود، مي اضافه معادله به پذيري انعطاف وقتي دوم، درگام. مشترک مي باشد شغلي رضايت و گرايي

 نمرات هاي واريانس به شغلي رضايت در واريانس 68/6 مجموع در و است 618/6 شغلي رضايت با پذيري انعطاف خالص رابطه يعني كند؛

 26/6(، استقالل شغلي) )2R =26/6نتايج تحليل رگرسيون در ابعاد انگيزش شغلي؛ هويت شغلي) .مربوط مي شود پذيري انعطاف و گرايي برون

R2 = (بازخورد شغلي ،)2=31/6R((اهميت شغلي ،)2 =32/6R((تنوع شغلي ،)2 =36/6R(به) ه هاي كنند پيش بيني مهمترين ترتيب 

 هستند. شغلي رضايت

 و كاركنان در شخصيت هاي ويژگي يا شغلي رضايت از جمله متغيرها برخي مطالعة و بررسي به كه برخي مطالعات با نتايج اين 

 كوچر ،( 3881) همكاران و سيرواستاوا (،2662) ، فورنهام(2664، جاج )(2669) گريفين و جمله كينمن از اند، پليس پرداخته افسران

 ،(3190) نريماني ، و(3199) زاده (، سميع3199) نسب محسني و اميرنژاد ،(3199) ، حري( 3199) ، موسوي(3199) پوش (، مأمن3884)

 3192)  ، خسروي( 3192)  (، محمدي3191)بريري ماهرخ (،3191) نژاد نصاري (، سرگرد3194)  ، پرداختچي(3191) همكاران و ميرزايي

 مي باشد. همسو و هماهنگ(. 
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 دارند رايشگ بودن دمدمي و حوصلگي بي بودن، عصبي آزرده به روان افراد اينكه به نگرش با كرد، بيان توان مي يافته اين در تبيين

 .دارند متريك رضايت شغلي شخصيتي، ويژگي هاي ساير با افراد به نسبت افراد گونه اين هستند، ه اي بسيار دلشور و ناايمن نگران، معموالً و

نمره كمتري در اين شاخص مي گيرند از نظر عاطفي افراد با  كهافرادي ( 3882) كري، مك و كاستا الگوي در عاملي پنج نظريه به توجه با

ه ب ثباتي به شمار مي روند. اين افراد معموال آرام، داراي خلقي يكنواخت و راحت بوده و به آساني مي توانند بدون برآشفتگي و مشكل رفتاري

 موقعيت هاي بغرنج و استرس زا روبرو شوند.

 نتظارا از دور اول فرضيه رد و ندارد قرار معيار اين پايه بر ارزيابي افراد افراد در اين رگه شخصيتي، نمره مشاهده و بررسي به توجه با

 ررسيب پژوهش در. است شده رده نيز شغلي رضايت با نژندي روان رابطه خسروي صورت گرفته مريم توسط كه تحقيقي در همچنين .نيست

 يط در. شده است رد عامل اين نيز است شده انجام موسوي علي توسط كه كالنتري كاركنان عملكرد روي بر شخصيتي رابطه تيپ هاي

 تحقيقي طي در نيز بريري . ماهرخ[39]اند كرده اشاره شغلي رضايت و نژندي روان بين منفي ارتباط به(   3899)  كوستا و كري مكتحقيقي 

 .[39] اعالم نموده است را نژندي روان با شغلي رضايت در انگيزش عامل بين رابطه منفي همبستگي

 گرا رونب كه افرادي گفت توان مي يافته اين در تبيين « دارد وجود رابطه آنان شغلي رضايت با يي كاركنان گرا برون صفت بين» 

 ه تمايلوسيل به گرايي برون. شود آنها شغلي رضايت سبب تواند امر مي اين و دارند بهتري اجتماعي روابط خود همكاران و هستند با اطرافيان

 تعامالت در و دهند خودشان مي از مثبتي عواطف گراها برون. شود مي تعريف جستجوي هيجانات و بودن فعال تسلط، نفس، به اعتماد به

 مايلت گرايان برون همچنين. ارتباط است در همدلي و همنوايي به تمايل با گرايي برون در حقيقت. دارند گرايي جمع به تمايل خود فردي

 يستن تعجب جاي بنابراين. دارند مثبت ارزيابي مجدد و اجتماعي حمايت جستجوي مسأله، حل گرايي، از منطق استفاده با ارتباط داشتن به

 .[38] باشند برخوردار باالتري شغلي رضايت از افراد اين كه

شد، عدم همكاري جامعه آماري در تكميل  يكي از مهمترين محدوديت هايي كه محقق در طول اجراي اين پژوهش با آن مواجه

گردد پرسشنامه ها بود. اصوالً كاركنان جامعه آماري اعتقادي به مؤثر بودن چنين پژوهش هايي نداشتند. در راستاي نتايج تحقيق پيشنهاد مي

زش و پرورش آق قال  با توجيح افراد به نظرات كاركنان اهميت داده و بازتاب نظرات آنان را اطالع رساني كنند همچنين  مديران ارشد آمو

 كثرا با هماهنگ حاضر هاي يافته كه اين به توجه دهند برايشان خيلي مهم است. بااين ذهنيت را در آنان بوجود آورند كه كاري كه انجام مي

 زاديآ توانايي و مهارت، راساسب دهند اجازه زيردستان به مديران اگر كه كرد توصيه مديران و به سرپرستان توان مي است قبلي تحقيقات

 كه ناي ديگر. فرسا جان و سخت امر يك نه و شود تلقي خواهد بخش لذت امر يك كار نفس و كار محيط كنند فعاليت دارند كار در كه عمل

 بر كار را بودن مهم و دهند قرار پرسنل برعهده را كار ريزي برنامه و مسئوليت كه اين دهند قرار كارهاي خود راس در را برنامه يك مديران

 دهد. افزايش موسسه يا يك سازمان افراد در را كار از خشنودي و رضايت تواند مي مواردي چنين و كنند مشخص ها آن اي
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