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 مدیریت اندازچشم                                                                                 
  1388 زمستانـ  33شماره                                                                                       

  49 -66  ص ص                                                                                   
 

 پذیري و شخصیت بر رضایت شغلی جاناثرات هی
  اي در صنعت نفت ایران مطالعه

   
  ∗∗محمد جواد نائیجی، ∗علی رضائیان

  
  دهیچک

یت شـغلی، روابـط درونـی میـان     رضا ده از رویکرد خلق و خوي در مطالعۀدر پژوهش حاضر، با استفا     
هاي  داده. یري و ابعاد مختلف شخصیت و نقش این دو سازه بر رضایت شغلی بررسی شده استپذ هیجان
اسـاس نتـایج ایـن    بر. نفر از کارکنان و مدیران صنعت نفت ایران گرد آوري شده اسـت  267  از تحقیق،

شخصـیت و   گانـه  پـنج پذیري مثبت بـا رضـایت شـغلی و ابعـاد      لعه، رابطه عمیق مثبت میان هیجانمطا
همچنین . شخصیت مشاهده شد گانه پنجپذیري منفی با رضایت شغلی و ابعاد  اي منفی میان هیجان هبطرا
یت بـا  بررسـی رابطـه ابعـاد شخصـ    . قرار گرفـت  تأیید پذیري مورد ستقالل دو بعد مثبت و منفی هیجانا

قـات پیشـین،   برخالف برخی تحقی. توجهی را در این تحقیق به همراه داشت رضایت شغلی نیز نتایج قابل
در این مطالعه، آمادگی تجربه کردن نه تنها بیشترین رابطه همبستگی و رگرسیون را  بـا رضـایت شـغلی    

 . پذیري مثبت و منفی برخوردار بود اي علّی با هیجان تنها بعد شخصیت بود که از رابطه نشان داد، بلکه
  

  .ت، رضایت شغلیشخصی گانه پنجپذیري، ابعاد  خلق و خوي، هیجان: ها کلید واژه
  
  
  
  
  
  

                                                
  .10/07/88: ، تاریخ پذیرش مقاله25/03/88: تاریخ دریافت مقاله

  .استاد دانشکدة مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی ∗
  ).نویسنده مسئول(دانشگاه شهید بهشتیو حسابداري،  دکتراي مدیریت سیستمها، دانشکدة مدیریتدانشجوي  ∗∗

mjnaeiji@gmail.com Email:  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mjnaeiji@gmail.com


50  1388زمستان  - 33شماره -انداز مدیریتچشم                                                                                               

  مقدمه 
هاي مربوط به خلق و  هاي اخیر، توجه زیادي به رابطه بالقوه میان ویژگی در سال      

و 14[ها با پیامدهاي کاري و سازمانی صورت گرفته است  خوي کارکنان سازمان
ایجاد شده در  "انقالب عاطفی"شواهد اولیه بیانگر این است که در متن ] . 44و38

ینی ب تواند یک پیش هاي شخصیتی می پذیري و ویژگی هاي مدیریت، هیجان پژوهش
وفاداري و  کننده مهم براي برخی پیامدهاي سازمانی مانند غیبت، ترك خدمت،

همچنین پژوهشگران در خصوص مطلوبیت برخی متغیرهاي  ].1[تعهد سازمانی باشد 
الش و عملکرد مربوط به خلق و خوي در تشریح نتایجی چون رضایت شغلی، ت

کاري به نتایج قابل  شغلی، اثربخشی مدیریتی، رهبري، رفتار اجتماعی و فشار روانی
 ].41و17[اند  قبولی رسیده

هاي صورت گرفته، سازه رضایت سازمانی به عنوان یکی  حال در پژوهش با این     
 این فقدان. ]21و12[انی کمتر موردتوجه بوده است از مهمترین پیامدهاي سازم

ر رضایت پذیري و ویژگیهاي شخصیتی ب ه اثرات هیجانهاي آکادمیک، دربار بررسی
خورد؛ در این راستا، در پژوهش حاضر، با استفاده از  سازمانی بیشتر به چشم می

میان ابعاد  رویکرد خلق و خوي در مطالعه رضایت شغلی، به بررسی روابط درونی
 زمانی و نقش این دو سازه برهاي سا پذیري در محیط مختلف شخصیت و هیجان

ال اساسی واقع هدف این پژوهش پاسخ به دو سؤدر . پردازیم رضایت شغلی می
شان ا نخست اینکه، آیا خلق و خوي افراد بر نگرش آنها نسبت به محیط کاري: است

اي میان  گذارد؟؛ دوم اینکه، آیا رابطه اشان تأثیر می بر رضایت شغلی بخصوصو 
هاي موردتوافق موجود  هاي اصلی و مدل و خوي با توجه به نظریهختلف خلق ابعاد م

  در این زمینه وجود دارد؟
پذیري مثبت و  پذیري، از هر دو بعد هیجان تر سازه هیجان براي بررسی جامع      

استفاده شخصیت  گانه پنجپذیري منفی و براي سازه شخصیت، از مدل ابعاد  هیجان
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 ۵۱  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

مومی براي جامعیت آن در مطالعات شخصیت وجود که به نوعی اجماع ع. کنیم می
 . دارد

  
  پذیري هیجان

هاي  افراد در موقعیتشود  یري یک ویژگی فردي است که سبب میپذ هیجان      
.  ]37و29و20[ود نشان دهند هاي عاطفی و احساسی متفاوت از خ مشابه، واکنش

عاطفی در برابر توان میزان انعطاف و یا تحمل هیجانی و  پذیري را می هیجان
رویدادهاي پیش آمده دانست که بخشی از آن ذاتی و ناشی از خصوصیات توارثی و 

 هیجان] . 19و11[بخشی دیگر حاصل معرفت پذیري و تجربیات شخصی است 
ها جایگاه  هاي احساسی و عاطفی در سازمان پذیري در مطالعات مربوط به جنبه

براي مثال، . رسیده است اي سازمانی به تأییده اي دارد و تأثیر آن بر سایر سازه ویژه
تواند عاملی  پذیري می دهد هیجان نشان می ]47[ویت و همکاران  نتایج مطالعات

پذیري  هاي دیگر نیز، هیجان در پژوهش. بین براي تعهد سازمانی کارکنان باشد پیش
ط با پشتیبانی اجتماعی، فرسودگی احساسی، زوال شخصیت و فشار روانی، ارتبا

  ] .26[ نزدیکی را نشان داده است
پذیري  و هیجان )PA(پذیري مثبت  هیجان: پذیري شامل دو بعد مستقل هیجان      

. آنها در حد باال یا پایین باشندتوانند در هریک از  است که افراد می )NA(منفی 
کند یک  میپذیري منفی یک ویژگی شخصی است که افراد را وادار  هیجان

اي نزدیک با  و رابطه] 45[هاي منفی و منفعالنه از خود بروز دهند  شمجموعه واکن
پذیري در این تحقیق،  بعد دیگر هیجان] . 40و36[رد اضطراب و تشویش درونی دا

پذیري منفی  ظ مفهومی، در مقام قیاس با هیجانپذیري مثبت است که از لحا هیجان
تر از  رویدادها و تفسیر خوشبینانهرابر توسعه یافته است و بیانگر واکنشهاي مثبت در ب

باالتر، در مقایسه با افراد داراي  )PA(پذیري مثبت  افراد با هیجان]. 39[هاست  دهپدی
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PA ًدهند، دیدگاه  ي را بروز میحاالت مثبت و پویایی احساسی بیشتر کمتر، احتماال
 ] .46و34[هاي مثبت موقعیت تمرکزدارند  تري نسبت به خود دارند و بر جنبه مثبت

  
  شخصیت گانه پنجابعاد 

، در مطالعات سازمانی اصلی شخصیت گانه پنجکید بر عوامل هاي اخیر، تأ در سال     
بندي  پژوهشگران بر اهمیت طبقه عموماً] . 10و3[گیري داشته است  افزایش چشم

هاي  هاي ویژگی نظر دارند، زیرا یکی از استوارترین تقسیم بندي اتفاق گانه پنج
، قادر گانه پنجها بیانگر این است که مدل عوامل  همچنین پژوهش. تی استشخصی

بینی کند  هاي مختلف پیش ها و فرهنگ ها، محیط است رفتارهاي کاري را در زمان
دهد،  ملی به پژوهشگران شخصیت اجازه میبندي پنج عا بنابراین طبقه] . 27و15و9[

ج تجمعی تحقیقاتشان را به ایهاي مختلف شخصیتی را ترسیم کنند و نت مقیاس
پنج بعد شخصیت ] .  13[اي سیستماتیک و معنی دار با یکدیگر تلفیق نمایند  گونه

  :عبارتند از
تر، قلب  تر، همکاري مناسب رفتار دوستانه افراد با سازگاري باالتر عموماً :سازگاري

و  ] 6و3[و منعطف هستند  مؤدبرئوفتر، و خصومت کمتري دارند و کمک کننده، 
را در  هاي ارتباطی میان شخصی کارکنان سازگار، سطوح باالتري از قابلیت]. 24[

دام جمعی نیاز است همکاري گذارند و زمانی که اق هاي کاري به نمایش می محیط
  ]. 33[دهند  تري از خود نشان می اثربخش
نجام ند، عموماً کارها را بهتر اکن ی که بیشتر از وجدانشان پیروي میکسان :وجدان

با برنامه، (، کارا )کامسئول، دقیق و قابل ات(افراد باوجدان، قابل اعتماد ] . 4[ دهند می
) طلب ر، پرانرژي و توفیقکوش، مص سخت(و کوشا ) شناس، منظبت منظم، وقت

مند و  اند در حل مشکالت ابتکار به خرج دهند و کارشان را روش آنها آماده. هستند
  ] . 47[برسانند تمام و کمال به سرانجام 
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 ۵۳  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

خلق  آرام و خوش افرادي که ثبات اجتماعی باالتري دارند، عموماً :ثبات احساسی
آنهایی که از ثبات احساسی برخوردارند، احساسات زیادي از خود .  ]35[هستند

نااطمینانی  بروز نمی دهند و به اضطراب، افسردگی، عصبانیت، برآشفتگی، نگرانی و
کسانی که اختالل . ایی نقطه مقابل ثبات احساسی استگر عصبیت. کمتري دچارند

هستند و رفتارشان به راحتی عصبی زیادي دارند، کمرو و بسیار خودارزیاب 
  .  پذیر است تحریک

مصمم،  افرادي که برونگرایی باالیی دارند، اجتماعی، خوش مشرب، :گرایی برون
افراد درونگرا، کمرو، سر به در مقابل ] . 18[پروا هستند  فعال، شجاع، پرانرژي و بی

  ] .5[زیر، نامطمئن، ساکت و بازدارنده هستند 
کردن  شخصیت، آمادگی تجربه گانه پنجعاد آخرین جنبه از اب :آمادگی تجربه کردن

در ادبیات نظري مدل پنج عاملی شخصیت، این بعد کمتر شناخته شده است . است
تصور قوي، خالق، مبتکر، داراي کردن، داراي قوه  فرد آماده براي تجربه. ] 15[

 ،گانه پنجخالف سایر عوامل بر. اي حساس است طرز هنرمندانهذهن باز، باهوش و به 
حال، برخی  با این. دانند نمیبا پیامدهاي کاري مرتبط  راکردن  اغلب آمادگی تجربه

  ] . 39[اند  کاري مرتبط دانسته این آمادگی را با خالقیت در محیطگران،  پژوهش
  

  شخصیت و رضایت شغلی گانه پنجابعاد 
ایجاد اعتبار پیش بین شخصیت در  خصوص مدل پنج عاملی،شواهد تجربی در     

ها بیانگر رابطه قوي میان مدل  پژوهش.  ]43و25[کند  پیامدهاي شغلی را تأیید می
سایر مطالعات نیز . ] 8و2[ شخصیت با توانایی برقراري روابط کاري است گانه پنج
دهد بیشتر ابعاد این مدل شخصیت با موفقیت در مسیر شغلی، تمایل به ماندن  می نشان

ها  حال، بسیاري از این سازه با این. مرتبط است] 43[و عملکرد شغلی ] 32[در سازمان 
قرار کمتر مورد توجه  البتهکه  استاز رضایت شغلی کارکنان  متأثرخود به شدت 

هاي اندك  همین پژوهش. شود زمینه دیده می هاي اندکی در این و پژوهش گیرد می
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 .]30[نیز بیانگر ارتباطی قوي میان وجدان کاري و رضایت شغلی بوده است 
دهد که سه بعد شخصیت یعنی آمادگی تجربه کردن،  مطالعات دیگمن نشان می

هاي کاري  ثبات احساسی و سازگاري، بیشترین ارتباط را با رضایت افراد در محیط
 . ]15[دارند 

  
  روش تحقیق 

در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق و مبانی نظري موجود، شش فرضیه به      
  :گیرد شرح ذیل مورد آزمون قرار می

پذیري منفی دو متغیر مستقل از یکدیگر  پذیري مثبت و هیجان هیجان "فرضیه اول
  ".می باشند

ن رابطه مثبت برقرار پذیري مثبت با رضایت شغلی کارکنا بین هیجان "فرضیه دوم
  ".است

پذیري منفی با رضایت شغلی کارکنان رابطه منفی برقرار  بین هیجان "فرضیه سوم
  ".است

گانه شخصیت با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت  بین مدل پنج "فرضیه چهارم
  ".برقرار است
ار پذیري مثبت رابطه مثبت برقر گانه شخصیت با هیجان بین مدل پنج "فرضیه پنجم

  ".است
پذیري منفی رابطه منفی برقرار  گانه شخصیت با هیجان بین مدل پنج "فرضیه ششم

  ".است
هاي خصوصی صنعت نفت  جامعه آماري این تحقیق، کارکنان و مدیران شرکت     

 267مبناي روش کوکران تعداد که از میان این جامعه، برایران در نظر گرفته شده 
یشترین تعدادپاسخگویان دارندگان مدرك کارشناسی ب. نمونه انتخاب گردیده است
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 ۵۵  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

چنین با توجه به محدودیت  هم. باشند هندسین صنعت نفت میو عمدتا از م
سال سابقه  3درنظرگرفته شده براي جامعه آماري تحقیق مبنی بر داشتن حداقل 

ها به چشم  کار در میان نمونه سال سابقه 48/9فعالیت در این صنعت، میانگین 
اند که با توجه به اینکه صنعت  بوده) درصد 5/68(پاسخگویان، مرد بیشتر. ردخو می

ن مشابهی از لحاظ یمیانگ شود و تقریباً در ایران صنعتی مردانه محسوب می نفت
ها، منطقی به نظر  ارد، این نسبت جنسیتی میان نمونهجنسیت در این صنعت وجود د

چنین بیش از یک  هم. سازمان بوده استبیشترین نمونه متعلق به کارشناسان . رسد می
  . اند ان میانی و عالی انتخاب شدهها، از میان مدیر سوم نمونه

 که توسط  PANASپذیري مثبت و منفی با شاخص در این تحقیق، هیجان      
اي  نامه این معیار، پرسش] . 15[شود  واتسون و همکاران  طراحی شده، سنجیده می

که پاسخگویان در دهد  پذیري مثبت و منفی ارائه می انهیج براي سنجش سؤالی 12
نامه با استفاده از  پایایی این پرسش. اند اي لیکرت به آن پاسخ داده گزینه 5یک طیف 

نامه پنج عاملی  همچنین از پرسش. به دست آمده است 891/0آلفاي کرونباخ 
با آلفاي  نامه نیز این پرسش  .] 3[استفاده شده است ، بریک و مونتشخصیت 
نامه،  در این پرسش. ، پایایی باالیی را در این تحقیق نشان داده است922/0کرونباخ 

شود که در مجموع  سوال مطرح می 6تا  4اد شخصیت از براي سنجش هریک از ابع
براي سنجش رضایت شغلی، شاخص عمومی در نهایت، . باشد ؤال میس 25حاوي 

که آلفاي کرونباخ آن در ] 7[کار رفته است  هقلم ب 18، شامل )GIJS(رضایت شغلی 
 .به دست آمده است 716/0این پژوهش، معادل 

  
  هاي پژوهش یافته

 اسمیرنوف -کولموگروف، میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون 1 جدولدر     
نتایج حاصل بیانگر سازگاري میانگین و . تغیرهاي اصلی و فرعی تحقیق آمده استم
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حال،  با این. باشد هاي پیشین می قیق، با نتایج آزمونغیرهاي این تحانحراف معیار مت
پذیري مثبت،  تر و انحراف معیار هیجان پذیري منفی پایین ا به هیجانه میانگین پاسخ

 به هاي نمره بودن نرمال آزمون براي. اندکی باالتر از چند تحقیق قبلی بوده است
است که  شده استفاده اسمیرنوف -کولموگروف ها، از آزمون عامل از آمده دست

 05/0 از بیشتر جز برون گرایی، به عوامل معناداري همهنتایج این آزمون  به توجه با
هاي پارامتریک  دانست و از آزمون نرمالتوان توزیع عوامل را  بنابراین، می. باشد می

  .براي بررسی روابط میان متغیرها استفاده کرد
 

   اسمیرنوف-کولموگروف یار و نتایج آزمونمیانگین، انحراف مع. 1جدول
  متغیرها

  
 هاآماره

پذیري  هیجان
 مثبت

پذیري  هیجان
 منفی

وجدان 
و 

 آگاهی

  ثبات
 احساسی

آمادگی 
تجربه 
 کردن

رضایت  سازگاري گرایی برون
 شغلی

 2688/2 4522/2 7584/2 6096/2 6713/2 6798/2 2079/1 0337/3 میانگین

 4564/0 7230/0 6565/0 6763/0 6894/0 6990/0 9551/0 1630/1 انحراف معیار

ضریب کولموگروف 
 اسمیرنوف

103/0 085/0 059/0 114/0 231/0 038/0 149/0 092/0  

  
، چندین نتیجه قابل 2جدولبا توجه به روابط همبستگی متغیرهاي تحقیق در      

حقیق رابطه اي تپذیري مثبت با بیشتر متغیره اینکه، بین هیجاننخست . استخراج است
. پذیري منفی با متغیرهاي دیگر تحقیق، رابطه منفی برقرار است مثبت و بین هیجان

ردن بیشترین همبستگی شخصیت، آمادگی تجربه ک گانه پنجدوم اینکه، از میان ابعاد 
همچنین آمادگی تجربه کردن تنها . دهد پذیري مثبت و منفی نشان می را با هیجان

. همبستگی منفی دارد NAدرصد نیز با  01/0ر سطح بعدي از شخصیت است که د
اي از همبستگی باالي این متغیر با سایر  یز چنین نتیجه، ن] 22[دیگري  در تحقیق

  . متغیرهاي خلق و خوي به دست آمده بود
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 ۵۷  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

  ضرایب همبستگی میان متغیرهاي اصلی و فرعی تحقیق .2جدول
  سازگاري        برون گرایی      آمادگی           تجربه     احساسی   ثبات      وجدان                گانهپنجابعاد

      341/0**               0/ 284**      186/0                 467/0**                147/0            210/0*      هیجان پذیري مثبت    
    - 313/0**            - 0/ 250*     - 236/0*             - 284/0**              - 185/0         - 233/0*          پذیري منفی   هیجان

      785/0**               0/ 758**       660/0**             710/0**                570/0**         576/0**       رضایت شغلی          
  05/0در سطح خطاي  *؛ 01/0در سطح خطاي  **: توضیح

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با توجه به ضریب همبستگی  ،3در جدول     
فرضیه  ششمشخص است، هر  3جدولگونه که در  همان. آمده است 1جدول

قراردادن این فرضیات در دو دسته کلی شامل سه فرضیه . رسیده است تأییدتحقیق به 
سه فرضیه . کند ها کمک می آن ه تحلیل ما از نتایجنخست و دو فرضیه پایانی، ب
نتایج بیانگر . کنند و خوي را با رضایت شغلی بیان می نخست، رابطه متغیرهاي خلق

پذیري مثبت،  ق و خوي در این تحقیق شامل هیجانرابطه هر سه سازه مرتبط با خل
به نحوي که . پذیري منفی و شخصیت در رضایت شغلی کارکنان است هیجان
بر اساس مدل ( پذیري مثبت و شخصیت ر می رفت، میان هیجاننه که انتظاگو همان

  .اي مثبت برقرار است با رضایت شغلی رابطه) گانه پنجاد ابع
  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون به تفکیک فرضیات .3جدول

  
 فرضیه

  
  متغیرها

 

جهت همبستگی 
 بینی شده پیش

ضریب 
همبستگی 
 پیرسون

 ارزش
p 

نتیجه 
آزمون 
 فرضیه

  پذیري مثبت هیجان ه اولفرضی
 منفیپذیري  هیجان

 تأیید 317/0 * -069/0 مستقل

  پذیري مثبت هیجان فرضیه دوم
 رضایت شغلی

 تأیید 018/0 * 251/0 مثبت

  پذیري منفی هیجان فرضیه سوم
 رضایت شغلی

 تأیید 035/0 * 224/0 منفی

  شخصیت فرضیه چهارم
 رضایت شغلی

 تأیید 000/0 ** 785/0 مثبت

  شخصیت ه پنجمفرضی
 پذیري مثبت هیجان

 تأیید 000/0 ** 408/0 مثبت

  شخصیت فرضیه ششم
 پذیري منفی هیجان

  منفی
 

 تأیید 017/0 * 253/0

Archive of SID

www.SID.ir



58  1388زمستان  - 33شماره -انداز مدیریتچشم                                                                                               

براي بررسی روابط پیش بین متغیرهاي تحقیق در فرضیات دوم تا چهارم، از      
مثبت،  ريپذی هیجاندر این آزمون، . کنیم رگرسیون سلسله مراتبی استفاده میآزمون 
و رضایت را متغیر منفی و شخصیت را به عنوان متغیرهاي پیش بین  پذیري هیجان

بنابر نتایج . آمده است ،4جدولگیریم که نتایج این آزمون در  مالك در نظر می
مورد شخصیت با رضایت شغلی  گانه پنج، تنها رابطه علی ابعاد رگرسیونآزمون 

را به  گانه پنجیشتر این رابطه، هر یک از ابعاد براي تشریح ب. قرار گرفته است تأیید
صورت جداگانه به عنوان متغیر پیش بین با رضایت شغلی در قالب یک مدل 

به ترتیب، سازگاري، آمادگی ، 5جدولموردآزمون قرار دادیم که مطابق با 
چنین  هم. اند ابطه علی را با رضایت شغلی داشتهکردن و وجدان باالترین ر تجربه
  .گرایی مشاهده نشد اي علی میان ثبات احساسی و برون رابطه

  آزمون رگرسیون متغیرهاي اصلی خلق و خوي با رضایت شغلی.4جدول
ضرایب  مدل

 غبراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد شده
  مقدار

t 
میزان خطاي 

 دست آمده به
B Beta 

  )مقدار ثابت( 1
 شخصیت گانه پنجابعاد 

023/0-  
497/0 

  
785/0 

099/0-  
838/11 

922/0  
000/0 

  
  شخصیت با رضایت شغلی گانه پنجآزمون رگرسیون ابعاد مدل  .5جدول

  ضرایب  راستانداردیضرایب غ مدل
 استاندارد شده

  مقدار
t 

میزان خطاي 
 دست آمده به

B Beta 
  )مقدار ثابت( 1

 سازگاري
515/1  
475/0 

  
758/0 

429/13  
835/10 

000/0  
000/0 

  )مقدار ثابت( 2
  سازگاري
تجربه آمادگی 

 کردن

785/0  
372/0  
360/0 

  
589/0 
517/0 

670/7  
944/11  
501/10 

000/0  
000/0  
000/0 

  )مقدار ثابت( 3
  سازگاري

  آمادگی تجربه کردن
 وجدان

697/0  
341/0  
279/0  
090/0 

  
539/0 

478/0 
137/0 

653/6  
497/10  
525/9  
582/2 

010/0  
000/0  
000/0  
012/0 
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 ۵۹  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

نتاج این تحقیق، در قالب فرضیات پنجم و ششم که رابطه درونی بخش دوم از          
پذیري منفی و شخصیت را  پذیري مثبت و هیجان خوي یعنی هیجان متغیرهاي خلق و

آمده است،  3جدولگونه که در  هر چند همان. کند قابل تحلیل است بررسی می
رسیده  تأییده پذیري منفی با شخصیت ب پذیري مثبت و هیجان رابطه همبستگی هیجان

در این راستا، رابطه . تواند مفید واقع شود ی نیز میاست، اما بررسی روابط علّ
بینی با  شخصیت را به عنوان متغیر پیش گانه پنجرگرسیون هر یک از ابعاد 

نمایش داده  7و  6ایم که نتایج در جداول  پذیري مثبت و منفی بررسی کرده هیجان
شخصیت، تنها آمادگی  گانه پنجکه از میان ابعاد  نکته جالب این است. شده است

پذیري رابطه  با هر دو بعد مثبت و منفی هیجان پذیري و آن هم، جانتجربه کردن با هی
پذیري  ی با هیجانبینی بود جهت این رابطه علّ طور که قابل پیش البته همان. دارد

  .   پذیري منفی، منفی است مثبت، مثبت و با هیجان
 

  شخصیت با هیجان پذیري مثبت گانه پنجزمون رگرسیون ابعاد مدل آ .6جدول
  ضرایب   مدل

 راستانداردیغ
  ضرایب 

 استاندارد شده
  مقدار

t 
میزان خطاي 

 دست آمده به
B Beta 

  )مقدار ثابت( 1
 آمادگی تجربه کردن

939/0  
803/0 

  
467/0 

136/2  
924/4 

035/0  
000/0 

 
 شخصیت با هیجان پذیري منفی گانه نجپآزمون رگرسیون ابعاد مدل  .7جدول

ضرایب  مدل
 راستانداردیغ

ضرایب 
استاندارد 

 شده

  مقدار
t 

میزان خطاي به 
 دست آمده

B Beta 
  )مقدار ثابت( 1
 آمادگی تجربه کردن 

939/0  
401/0- 

  
284/0- 

764/5  
764/2- 

000/0  
007/0 
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 گیري  نتیجه
ط با خلق و خوي و رضایت شغلی را حاضر، رابطه متغیرهاي مرتب ۀدر مطالع     

پذیري مثبت و منفی و شخصیت  گر نقش مهم هیجاننتایج بیان. بررسی کردیم
ی چنین نتایج بیانگر برخی روابط علّ هم. کارکنان در رضایت شغلی آنان بود

ل ذکر است که این نتایج با قاب. خصوص میان شخصیت و رضایت شغلی بود به
هاي مثبت یک  هیجان .همخوانی دارد  ]28[و  ]16[رتبطهاي سایر تحقیقات م یافته

پذیري  شوند افرد با هیجان آیند و سبب می تفسیر موقعیت به حساب می منبع مهم
ها، احساسات و  تري دارند، شناخت هاي منفی مثبت نسبت به کسانی که هیجان

البته . ]31و25[تري در ارتباطات شخصی و اجتماعی داشته باشند  اقدامات سنجیده
پذیري مثبت و منفی که  ی ضعیف هیجانفرضیات، با توجه به رابطه علّ علیرغم تأیید

شوند، قابلیت  مل پیش بین رضایت شغلی محسوب نمییک از لحاظ آماري عا هیچ
بل، در مقا. پذیري در ایجاد رضایت شغلی محدود خواهد بود استفاده از هیجان

ی و خوي در این تحقیق بود، رابطه علّ خلق شخصیت که دیگر متغیر دیگر مرتبط با
نزدیکی با رضایت شغلی نشان داد؛ به نحوي که ابعاد سازگاري، آمادگی تجربه 

ی براي رضایت شغلی عمل بین جدان به عنوان متغیرهاي فرعی پیشکردن و و
این روابط در تحقیقات هلر و همکاران نیز به روشنی به دست آمده بود . کنند می

، بعد ثبات اجتماعی شخصیت نیز با رضایت با این تفاوت که درآن تحقیقالبته ؛ ]22[
  .   نرسید اي به تأیید اشت که در تحقیق حاضر چنین رابطهی دشغلی ارتباط علّ

وجود رابطه میان شخصیت با  در بررسی ارتباط درونی متغیرهاي خلق و خوي،     
تنها شخصیت  گانه پنجن ابعاد شد، اما از میا تأییدپذیري مثبت و منفی نیز  هیجان

کند  این رابطه بیان می. ن دادپذیري رابطه علی نشا آمادگی تجربه کردن با هیجان
هاي جدیدي براي  ارند، به علت آنکه می توانند راهافرادي که خالقیت باالتري د

کمتر دچار احساسات  ، در مواجهه با موقعیتهاي منفیپیدا کنندخروج از مشکالت 
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 ۶۱  ... پذیري و شخصیت بر رضایت  اثرات هیجان

توان اشاره کرد، عدم تطابق  نکته جالبی که در این زمینه می  .شوند د میناخوشاین
نتایج برخی مطالعات پیشین در مورد رابطه این بعد از شخصیت با پیامدهاي کاري 

هاي سطح فردي  اما در این تحقیق، این سازه با سایر ویژگی] . 29و23[است 
یکی داشته است؛ به نحوي هاي مرتبط با خلق و خوي ارتباط نزد خصوص ویژگی به

یک متغیر پیامدي که حتی ارتباط آمادگی تجربه کردن با رضایت شغلی که 
  .   شود نیز در سطح سایر ابعاد شخصیت بود محسوب می

علیرغم سودمندي این تحقیق در شناسایی روابط درونی متغیرهاي خلق و خوي و      
تأثیر یت نتایج تحقیق را تحت نقش این متغیرها در ایجاد رضایت شغلی، دو محدود

هاي نفتی در ایران و عدم  نخست اینکه، با توجه به گستردگی فعالیت. دهد قرار می
ت، در مورد وجود آماري دقیق مبنی بر تعداد افراد فعال در بخش خصوصی این صنع

که، در خصوص دوم این. تواند تردیدهایی مطرح کرد حجم نمونه انتخابی می
پذیري توافق چندانی وجود ندارد که این مشکل بیشتر به  یجانمعیارهاي سنجی ه

براي به حداقل رساندن . گردد پذیري مثبت و منفی باز می فقدان تعریف دقیق هیجان
هایی از  این محدودیت، در بخش ادبیات نظري تحقیق، بر تعاریف و شاخص

  . ودپذیري تمرکز کردیم که پرسشنامه بر مبناي آنها تنظیم شده ب هیجان
علیرغم محدودیتهاي فوق، در این تحقیق، یک حوزه مطالعاتی عالی و درحال 

در این راستا، برخی موضوعات در چهارچوب این مقاله . رشد گشوده شده است
در نظر گرفتن سایر متغیرهاي خلق و خوي . براي تحقیقات آتی قابل شناسایی است

ن یک متغیر میانجی در رابطه مانند هوش عاطفی، بررسی نقش فشار روانی به عنوا
عوامل جمعیت  تأثیرمتغیرهاي خلق و خوي و رضایت شغلی و همچنین تعیین میزان 

مطالعاتی  برايشناختی، از موضوعاتی هستند که در ادامه مقاله حاضر و براي پیشبرد 
 .آن می تواند مورد توجه قرار گیرد
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