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  مجله علمي پـژوهشـي دانشـگاه علوم پزشـكي اردبيل
 

     83  تا77 ، صفحات1386اول، بهار شماره هفتم، دوره 
  

  اردبيل هاي   و رضايت شغلي كاركنان دانشگاهي شخصيتهاي ژگيويبررسي 
  

  3سعيدفرزانه ،2 مژگان خانبابازاده،1دكتر محمدنريماني
  

 E-mail: Narimani@uma.ac.ir   محقق اردبيلي دانشگاه علوم انساني ي دانشكده دانشيار گروه روان شناس: سنده مسئولينو1
   دانشگاه آزاداسالمي واحدجنوب تهرانمديريت   مربي3       دانشگاه علوم پزشكي اردبيل كارشناس ارشد مديريت آموزشي 2

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  15/6/85 :پذيرش             10/7/84: دريافت
  

  

  مقدمه
 كه مي تواند به هاي مختلف چيزي ن ويژگيميا از

د كمك كند تا خود و ديگران را بهتر بشناسانسان ها 
   ازحيات انسان كه اجازهاست يعني جنبه اي شخصيت 
احوال معين  اوضاع و پيش بيني كنيم آدمي در مي دهد

  . ]2،1[داد نشان خواهد خود چه رفتاري از
اد نظرات در مورد ابعاد شخصيتي افرروان شناسان 

 از جمله اين نظرات مي توان به ،ه داده انديگوناگوني ارا
 داراي شخصيت  كه در آن نظر برن رويتر اشاره كرد

تمايل به باخود -2،  تمايل به عصبي بودن-1شش جنبه 
 -سلطه جويي - 4، برون گرايي-درون گرايي- 3، بودن

اجتماعي بودن  -6  واعتماد به نفس - 5، سلطه پذيري
  . ]3[ مي باشد

از جنبه هاي شخصيت به شيوه كدام هر  هاي صاحب
انتظارات خاصي داراي   وهاي خاصي رفتار مي كنند

و هاي رفتاري منحصر به فرد  توانايي و مهارتهستند، 
بر اساس الگوي  و دارند نيازهاي متفاوتي نيزنيز 

نيازها، انتظارات، انگيزه ها، توقعات داراي شخصيتي خود 
ها نيز  از طرفي سازمان. مي باشندو اهداف خاصي 

هاي جاري خود  حسب اهداف، وظايف و فعاليتبر
نيازها، انتظارات و توقعات خاصي را ارضا مي كنند، 

  هاي متفاوت،بنابراين براي هر يك از انواع شخصيت 
  . محيط شغلي متفاوتي مناسب است

 چكيده
اين . هاي شخصيتي افراد است يكي از اين عوامل ويژگي. عوامل متعددي مرتبط استه رضايت شغلي كاركنان ب: زمينه و هدف

  . انجام شده استهاي اردبيل  رضايت شغلي كاركنان دانشگاهبا ويژگيهاي شخصيتي ارتباط بررسي مطالعه به منظور 
و  هاي علوم پزشكي اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي جامعه مورد مطالعه كاركنان دانشگاهنوع مطالعه توصيفي بوده و  :روش كار

ابزار گرد آوري اطالعات  .نمونه آماري انتخاب شدند نفر به عنوان 247نفر تعداد  390دانشگاه آزاد اسالمي بودند كه از مجموع 
شش جنبه تمايل به عصبي داراي آزمون شخصيت . بود و آزمون رضايت شغلي استاندارد شده يترن رور بآزمون شخصيتشامل 

  . مي باشد  اعتماد به نفس و اجتماعي بودن، سلطه پذيري- برون گرايي، سلطه جويي-بودن، تمايل به با خود بودن، درون گرايي
. نفس مي باشده هاي اردبيل ويژگي اجتماعي بودن و اعتماد ب ويژگي كاركنان دانشگاهترين نتايج پژوهش نشان داد عمده : يافته ها

 - متغيرهاي تمايل به عصبي بودن و سلطه جويي ، هستندمتوسط به بااليي برخوردار هاي اردبيل از رضايت شغلي كاركنان دانشگاه
همچنين مشخص شد ويژگي شخصيتي . هاي اردبيل پيش بيني كند كاركنان دانشگاه  تواند رضايت شغلي را درسلطه پذيري مي

  . سلطه جويي در مردان نسبت به زنان بيشتر است
مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه براي ايجاد رضايت شغلي راههاي مقالبه با خشم و عصبانيت و شيوه هاي افزايش  :نتيجه گيري

 . هاي اردبيل آموزش داده شود د به نفس بصورت آموزش هاي گروهي به كاركنان دانشگاهاعتما

منششخصيت، رضايت شغلي،: واژه هاي كليدي
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هر چه سازگاري و تناسب بين شخصيت و شغل 
غلي بيشتري را در پي خواهد  رضايت ش،بيشتر باشد

 داشت و هر چه اين سازگاري و هم خواني كمتر باشد
آثار و تبعات منفي متعددي را ، رضايت شغلي كمتر بوده

از اين رو انتخاب . سازمان به دنبال خواهد داشتدر 
شخصيت مناسب، مي تواند عملكرد شغلي بهتري را 

ان بر روي نگرش كاركنآورده و براي سازمان فراهم 
نسبت به كارشان تاثير گذاشته و رضايت شغلي مطلوبي 

  . ]4[را در برداشته باشد
 رضايت شغلي به مجموع 1فلدمن و آرنولداز نظر 

تمايالت يا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود 
فرد رضايت شغلي يعني هر چه  ،دارند اطالق مي شود

 دوست  به ميزان زيادي شغل خود راداشته باشدبااليي 
و در وده داشته و از طريق آن نيازهاي خود را ارضا نم

  . ]5،2[خواهد داشتنتيجه احساسات مثبتي نسبت به آن 
در تعريفي ديگر، رضايت شغلي به مفهوم لذت 

 نيازها، تمايالت و اميدها كه فرد يروحي ناشي از ارضا
  . ]6[ گفته مي شود دست مي آورده از كار خود ب
ن مي دهد كه بين ويژگيهاي فروغي نشاه مطالع

بي ثباتي هيجاني با رضايت شغلي رابطه مثل شخصيتي 
  . ]7[معني داري وجود داردمنفي 

شخصيت تحقيق سميع زاده نشان داد بين نوع 
 ،رضايت شغلي آنان رابطه وجود داردبا دبيران 

همچنين بين جنسيت و رضايت شغلي دبيران نيز رابطه 
يران زن نسبت به دبيران وجود دارد بدين معني كه دب

مرد از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند و بين ساير 
  باپژوهش از جمله سابقه و رشته تحصيليمتغيرهاي 

 رابطه معني داري  مشاهده شده رضايت شغلي
  . ]8[است

كه خصوصيات مثبت  نشان داد مطالعه شهرياري
 يعني هر ، تاثير داردها در موفقيت آنان شخصيت مدير

هاي مثبت شخصيتي و خلق و  مديران داراي ويژگيچه 
خوي مناسب باشند داراي موفقيت بيشتري نسبت به 

 برخوردار مي ها نيستند افرادي كه داراي اين ويژگي
  . ]9[باشند 

                                                 
1 Fledman and Arnold 

بين شاخص برون مطالعه محمد خاني نشان داد 
 درون گرايي و عملكرد رابطه معني داري -گرايي 

تنها عامل پيش بيني كننده در اين تحقيق . وجود ندارد
بين نمرات شاخص  و عملكرد ميزان تحصيالت مي باشد

برون گرايي، روان پريشي، روان نژندي و (هاي رواني 
ي هاي مختلف تفاوت معن در سازمان) مقبوليت اجتماعي
  . ]10[داري وجود ندارد

دبيراني كه داراي تيپ نشان داد مطالعه پرداختچي 
ه آنهايي كه داراي تيپ  هستند نسبت بB شخصيتي

  . ]11[ هستند رضايت شغلي بيشتري دارندAشخصيتي 
عنوان بررسي رابطه در پژوهش ديگري كه با 

ويژگي هاي شخصيتي مديران كتابخانه هاي مركزي 
هاي علوم پزشكي با رضايت شغلي  وابسته به دانشگاه

ه بين ويژگيهاي داد كنشان  ،افته استآنها انجام ي
ميزان رضايت شغلي   كتابخانه ها وشخصيتي مديران

  . ]12[داري وجود دارد يآنها رابطه معن
  : اين مطالعه با اهداف زير انجام شد

كاركنان دانشگاههاي اردبيل داراي چه ويژگيهاي  -
  هستند؟شخصيتي 

بيل درضايت شغلي كاركنان دانشگاههاي ارميزان  -
 درچه حدي است؟

غيرهاي پيش بين سهم ويژگيهاي شخصيتي به عنوان مت -
  درتبيين رضايت شغلي كاركنان چقدراست؟

بين پست سازماني با رضايت كاركنان رابطه وجود  -
 ؟ دارد

بين ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاههاي اردبيل  -
 ؟ وجود داردتفاوت

تفاوت معني داري بين رضايت شغلي و ويژگيهاي  -
  ؟ شخصيتي كاركنان مرد و زن وجود دارد

مدرك تحصيلي  ميزان رضايت شغلي كاركنان باين ب -
 ؟آنهاارتباط وجوددارد

  
  روش كار

جامعه آماري مطالعه  .اين مطالعه توصيفي است
حاضر  كليه كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي اردبيل، 
محقق اردبيلي و دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل 
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  79 اران    دكتر محمد نريماني و همك                                                                                                      ....ويژگي هاي شخصيتي  

به غير از ( هاي كارشناسي و ساير كه در پستبودند 
  دراداري دانشگاه امور در  شاغل بوده و)يات علميه

از جامعه آماري  .داشتند پرسنلي پرونده 1383 سال
و  با روش نمونه گيري تصادفي ساده )نفر 390( مذكور

  .نتخاب شدندا نفر 247جدول مورگان  استفاده از با
پرسشنامه  دو جهت جمع آوري اطالعات از

شنامه جهت  پرسيك. استاندارد شده استفاده شد
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و يك پرسشنامه جهت 

  .بررسي ميزان رضايت مورد استفاده قرار گرفت
   1پرسشنامه اول پرسشنامه شخصيتي برن رويتر

 سوال بوده و به جوانان 125داراي در كل مي باشد كه 
و بزرگساالن اختصاص دارد و اين پرسشنامه در آن 

اندازه - 1ه مي گيرد نبه شخصيت را اندازشش جواحد 
اندازه  -3، اندازه با خود بودن - 2، تمايل به عصبي شدن

 - اندازه سلطه جويي - 4، درون گرايي و برون گرايي
اندازه  -6 و اندازه اعتماد به نفس - 5، سلطه پذيري
  . ]13[اجتماعي بودن

 محاسبه گرديد 92/0آلفاي كرونباخ آزمون برن رويتر 
 آزمون برن رويتر با روش عالوه بر آن ضرايب اعتبار

 به 2دو نيمه كردن و استفاده از روش اسپرمن براون
  .  محاسبه شد79/0 و87/0ترتيب 

آخرين پرسشنامه، پرسشنامه رضايت شغلي بري 
. تشكيل شده است سوال 19از كه است   3فيلدورث

 براي آزمون مذكورخ محاسبه شده نباآلفاي كرو
  . ]14[ باشد مي83/0

ري اطالعات به صورت انفرادي بوده شيوه  جمع آو
ها  و توسط پژوهشگران در محل اشتغال آزمودني

ويژه  طريق كليد و نمره گذاري آزمون ازانجام شده 
داده ها پس از . آزمون برن رويترصورت گرفته است

جمع آوري با استفاده از ابزارهاي آماري چون ضريب 
 و  تيآزمون،  چند متغيرهحليل رگرسيونت ،همبستگي

 تجزيه و تحليل قرار موردتحليل واريانس يك عاملي 
 .فتندگر

  
                                                 
1 Ruiter 
2 Sperman Brown 
3 Fildorth 

  يافته ها
باالترين درصد مكتسبه كاركنان در مطالعه حاضر 

شخصيتي اجتماعي بودن مي گي ويژمربوط به   ،اردبيل
ها با كسب نمره  باشد به اين معني كه كاركنان دانشگاه

افراد جامعه مي باشند و تيپ  % 60 وجز -48/38
 ويژگي كاركنان  ترينيتي اجتماعي بودن عمدهشخص

  .)1جدول  (دانشگاههاي اردبيل مي باشد
  

متوسط نمرات مكتسبه كاركنان دانشگاههاي اردبيل از . 1جدول 
 آزمون برن رويتر

 درصد ميانگين ويژگي هاي شخصيتي رديف

 30 -69/34 تمايل به عصبي بودن 1

 25 53/7  برون گرايي-درون گرايي 2

 25 -86/5 ود بودنبخ 3

 30 94/14  سلطه پذيري-سلطه جويي 4

 25 46/14 اعتماد به نفس 5

 60 -48/38 اجتماعي بودن 6

  
هاي اردبيل از نظر ويژگي  كاركنان دانشگاه

 و جز- 69/34شخصيتي عصبي بودن با كسب ميانگين 
افراد جامعه مي باشند و همچنين از نظر ويژگي % 30

ه پذيري با كسب نمره  سلط-شخصيتي سلطه جويي
با اين  افراد جامعه مي باشند %30 و نيز جز94/14

از افراد جامعه بيشتر از كاركنان % 70توضيح كه  ميزان 
 سلطه -دانشگاهها تمايل به عصبي بودن و سلطه جويي

- از نظر ويژگي شخصيتي درون گرايي .پذيري دارند
 ،53/7ها با كسب نمره  گرايي كاركنان دانشگاه رونب

افراد % 25 و افراد برون گرا بوده و جزواغلب جز
  .جامعه مي باشند

همچنين در مورد ويژگي شخصيتي با خود بودن 
افراد جامعه مي % 25 و جز- 86/5كاركنان با كسب نمره 

ين يباشند و طبق تعريف آزمون برن رويتر نمره پا
نشان دهنده كمترين ميزان ويژگي با خود بودن مي 

افراد جامعه بيشتر از كاركنان % 75 در نتيجه ،باشد
داراي اين ويژگي مي باشند و كاركنان ها دانشگاه 
  .ها كمتر به تنهايي و با خود بودن تمايل دارند دانشگاه

در مورد ويژگي شخصيتي اعتماد به نفس با توجه به 
اينكه در توضيح خود آزمون برن رويتر كسب نمره 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1386بهار ، اول، شماره هفتم     دوره                       مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل                                       80

، بنابراين  استپائين نشان دهنده اعتماد به نفس باال
% 25 جزو 46/14 ها با كسب نمره كاركنان دانشگاه
افراد جامعه از نظر اعتماد به % 75يعني  ، افراد مي باشند

ها قرار  ين تري از كاركنان دانشگاهاينفس در سطح پ
داراي بيشترين % 25 وها جز دارند و كاركنان دانشگاه

  .درجه اعتماد به نفس از افراد جامعه مي باشند
 كه شان مي دهدمطالعه حاضر ن نتايج حاصل از

 دانشگاه علوم پزشكيكاركنان ميانگين رضايت شغلي در 
كاركنان ميانگين رضايت شغلي در   ،97/67 اردبيل

دانشگاه كاركنان  و در 67/70دانشگاه آزاد اسالمي 
بنابراين مي توان ،  مي باشد92/66محقق اردبيلي 

متوسط  حد در بيل راميزان رضايت شغلي كاركنان ارد
  .ارزيابي كرد

تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه بين متغيرهاي 
و رضايت شغلي در ) متغيرهاي برن رويتر (يپيش بين

  ). 2جدول ( همبستگي وجود داردα=05/0سطح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمايل به  متغير دو  تنها،يميان متغيرهاي پيش بين زا
سلطه پذيري توانايي -سلطه جويي متغير عصبي بودن و

هاي  دركاركنان دانشگاه  رضايت شغلي رايپيش بين
  ). 3جدول (استان اردبيل دارد

دست آمده بين رضايت شغلي ه با توجه به نتايج ب
 .پست سازماني آنان رابطه اي مشاهده نشد كاركنان و

همچنين تفاوت معني داري بين ميزان رضايت شغلي 
  .دست نيامده بهاي اردبيل  كاركنان دانشگاه

هاي شخصيتي و رضايت شغلي بين دو  ويژگيبين 
 سلطه پذيري تفاوت معني - جز سلطه جوييه جنس ب

داري مشاهده نشد كه اين ويژگي در مردان با ميانگين 
  .)4جدول  ( مي باشد33 بيشتر از زنان با ميانگين 39

تحصيالت  با تفاوت معني داري را بين افرادنتايج مطالعه 
چه ميزان  يعني هر رضايت شغلي نشان داد، رمختلف د

  بيشترشغلي كاركنانرضايت  مي رود تحصيالت باالتر
  .شود مي

  
  اي برن رويترپيش بيني رضايت شغلي از طريق متغيره. 2جدول 
  سطح معني داري  F  ميانگين مجذورات df  مجموع مجذورات  مدل

  ٭000/0  33/4  41/683  12  98/8200  رگرسيون
      61/157  233  18/36724  باقي مانده

        245  17/44925  مجموع

  
  )رضايت شغلي(سهم متغيرهاي مستقل در تبيين متغير مالك . 3جدول 

  داري معني سطح تي  B  std.Ew.v Beta  بين متغيرهاي پيش
  32/0  98/0  14/0  03/0  03/0  مجموع تمايل به عصبي بودن 
  ٭00/0  96/2  39/0  08/0  24/0  درصد تمايل به عصبي بودن

  21/0  -24/1  -07/0  00/0  -00/0  مجموع درون گرايي وبرون گرايي
  55/0  -59/0  -04/0  05/0  -03/0  درصد درون گرايي و برون گرايي

  34/0  -94/0  -11/0  04/0  -03/0  مجموع باخود بودن
  31/0  -99/0  -11/0  05/0  -05/0  درصد با خود بودن
  ٭01/0  95/2  29/0  03/0  08/0   سلطه طلبي-مجموع سلطه جويي
  10/0  -63/1  -17/0  06/0  -11/0   سلطه طلبي-درصد سلطه جويي

  53/0  -62  -07/0  02/0  -01/0  مجموع اعتماد به نفس
  94/0  07/0  00/0  00/0  00/0  درصد اعتماد به نفس
  22/0  21/1  15/0  03/0  03/0  مجموع اجتماعي بودن
  36/0  90/0  10/0  06/0  05/0  درصد اجتماعي بودن
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  بحث
كه متغيرهايي چون تمايل به  نتايج مطالعه نشان داد

سلطه پذيري توانايي پيش - سلطه جويي، عصبي بودن
 كه با دارند ها كاركنان دانشگاه در بيني رضايت شغلي را

تحقيقات فروغي  .تيجه تحقيق فروغي هم خواني داردن
 هاي شخصيتي بي ثباتي هيجاني كه بين ويژگي نشان داد

با رضايت شغلي رابطه منفي معني دار ) عصبي بودن(
  . ]7[وجود دارد
با توجه  :چنين تبيين كرد را بتوان يافته مذكور شايد

نان در كارك. يك محيط اجتماعي است به اينكه محل كار
         كارهاي خود را انجامهمديگر و با مالحظه  كنار

ويژه عصبانيت يكي از ه مي دهند و خصوصيات اخالقي ب
است و  هايي است كه روي مسئوالن تاثير گذار ويژگي

  شهره ) عصبانيت(كه به اين ويژگي  كاركنانيمعموال 
مي شوند بيشتر مورد مالحظه و عطوفت قرار مي 

ادا باعث ناآرامي محيط كار شوند معموال گيرند تا مب
گونه افراد از طرق مختلف از جمله كار،  رضايت اين

بودن  باالبنابراين  ،نمرات ارزشيابي جلب مي شوند
اين  .گونه افراد منطقي به نظر مي رسد رضايت اين

 نيز 1انگيزشي هرزبرگ -مطلب با نظريه بهداشتي
  . ]15[هماهنگي و هم خواني دارد

                                                 
1 Herzberg 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه به فرهنگ  الزم به ذكر است كه اين مطلب با
تحقيق مي تواند توجيه  جامعه  مورد محيط كار حاكم بر
ها نتيجه ديگري  سايرفرهنگ ممكن است در و گردد

بين ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه  .داشته باشد
شايد بتوان معني دار به دست نيامد هاي اردبيل تفاوت 

علت عدم تفاوت به اين برمي گردد كه عموماً گفت كه 
روسا و اغلب . دانشگاهها از يك اصول پيروي مي كنند

 معاونين از اعضاي هيات علمي هستند و كاركنان دانشگاه
  .ها تقريباً از ميزان تحصيالت يكساني برخوردارند

بخشنامه ها هماهنگ و صادره از آموزش عالي  
         هم يكسان عمل هستند، عوامل بومي تاثيرگذار 

تفاوتي از نظر رضايت شغلي حاضر مطالعه در  .مي كنند
و با توجه به وجود نداشت بين جنس مونث و مذكر 

مردان در محيطي يكسان هستند با قرار  اينكه زنان و
در آنها دم رضايت عگرفتن در معرض عوامل مشترك 

ويژگي شخصيتي  ولي ،را نشان ندادتفاوت معني داري 
، مي باشدطه جويي در مردان نسبت به زنان بيشتر سل

با عنايت به اينكه در فرهنگ جامعه اغلب مردان حاكم 
بنابراين  ،بر نظام اقتصادي و اجتماعي خانواده هستند

نيز بر حسن عادات باعث ه ها اين خصوصيت در ادار
  .بروز ويژگي سلطه جويي در مردان مي شود

  مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي آزمودني ها با توجه به متغير جنس. 4  جدول 
سطوح متغير   متغيرهاي وابسته 

  مستقل
انحراف   ميانگين

  معيار
  طح معني داريس  تي

  99/0  51/3  مذكر  رضايت شغلي
  87/0  41/3  مونث  

77/0  44/0  

  08/22  57/37  مذكر  تمايل به عصبي بودن
  11/23  34/33  مونث  

38/1  16/0  

  34/16  86/23  مذكر   برون گرايي-درون گرايي
  87/16  23/23  مونث  

28/0  77/0  

  26/26  53/36  مذكر  با خود بودن
  23/24  87/31  مونث  

33/1  18/0  

  36/21  39  مذكر  )درصد(   سلطه پذيري-سلطه جويي
  45/20  14/33  مونث  

03/2  04/0*   

  20/26  28/33  مذكر  )درصد(اعتماد به نفس 
  49/911  43/135  مونث  

45/1-  14/0  

  15/24  70/59  مذكر  )درصد(اجتماعي بودن 
  63/24  48/60  مونث  

23/0-  81/0  
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 در  ميزان رضايت افرادكه نشان دادحاضر نتايج مطالعه 
ين ترتيب كه ه اب .مقاطع تحصيلي مختلف متفاوت است

مجموع رضايت شغلي افراد با مدرك تحصيلي فوق 
ليسانس و باالتر بيشتر از افراد ديپلم و فوق ديپلم مي 
باشد يعني هر چه ميزان تحصيالت باالتر مي رود 

به همين ترتيب در . رضايت شغلي نيز افزايش مي يابد
فرادي كه داراي مدرك تحصيلي ايانگين رضايت شغلي م

نسبت به افرادي كه   ،فوق ليسانس و باالتر هستند
مدرك ليسانس دارند از رضايت شغلي بيشتري 

 و افرادي كه داراي مدرك ليسانس  هستندبرخوردار
هستند رضايت شغلي بيشتري نسبت به ديپلم و فوق 

  . ديپلم دارند
  

  نتيجه گيري
 هاي اردبيل به لحاظ قرارگرفتن در نشگاهكاركنان دا
همچنين ميزان تحصيالت  شرايط كاري يكسان، محيط و

 ميزان رضايت شغلي از رهاي سازماني براب پست و
 همچنين مي توان پيشنهاد .دهستن يكساني برخوردار

 ، خشم هاي مقابله با راه رضايت شغلي و براي ايجاد كرد
به نفس به صورت  ادهاي افزايش اعتم شيوه عصبانيت و
هاي استان  هاي گروهي به كاركنان دانشگاه آموزش

 در ها ضمن آنكه به مديران اين دانشگاه ،اده شودد
 انتقاد به جاي سرزنش و تا سطوح مختلف توصيه شود

 همواره حس احترام و مجموعه خود، كاركنان زير
آن افزايش  رشد دهند تا پيامد در آنها ارزشمندي را

رفتن رضايت شغلي دركاركنان  باال  نفس وبه اعتماد
بردن ميزان رضايت  چه باالتر همچنين جهت هر .باشد

 شناخت جنبه هاي شخصيتي آنها شغلي كاركنان سعي در
 هاي شخصيتي غالب كاركنان فراخور ويژگي داشته و

  .نمايند برخورد  باآنها)اجتماعي بودن (

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع

 چاپ اول، تهران، نشر ترجمه .)تحليل كاربردي، آموزشي از رفتار سازماني(مديريت رفتار سازماني . اصغر مشبكي، - 1
 .100صفحه  ، 1377سال 

. انتشارات مركزآموزش مديريت دولتيتهران، . ائبي درگ،هيثر، فرهنگ مديريت، ترجمه محمدص-فرنج وشاوژد - 2
  . 61، صفحه 1371سال 

بررسي رابطه باليني شخصيت و رضايت شغلي بين كاركنان دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه كارشناسي . مريم محقق، - 3
 . 21-24 و 68-69 صفحه، 1379سال . ارشد دانشگاه تربيت مدرس

اجراي طرح كارانه پزشكان بر رضايت شغلي و عملكرد پزشكان پايان نامه كارشناسي بررسي اثرات . مظفري گستاسب - 4
 . 76-77صفحه ، 1375. ارشد مديريت دانشگاه تربيت مدرس

رابطه بين شخصيت و رضايت شغلي با توجه به ويژگي هاي شغلي، پايان نامه كارشناسي ارشد . عبدالمجيد مصلح - 5
 . 32صفحه ، 1374. مديريت دانشگاه تربيت مدرس

 تهران،  -جلد اول. رفتار سازماني مفاهيم نظريه ها، كاربردها، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي. پي.رابينز، اسينفن - 6
 . 52صفحه ، 1377، سال انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

ان در بيمارستانهاي شهر خرم  بررسي ارتباط بين انواع تيپ هاي پرستاران يا ميزان رضايت شغلي آن.سعيد فروغي، - 7
 . 132صفحه ، 1375 سال.  پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس-آباد

بررسي رابطه نوع شخصيت و ويژگيهاي فردي دبيران مدارس متوسطه شهر كرمان يا رضايت .... حجت ا سميع زاده، - 8
 .99صفحه، 1377سال . شغلي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بررسي رابطه بين موفقيت مديران با خصوصيات شخصيتي آنها در سازمانهاي دولتي شهرستان . محمدعلي شهريار - 9
 .112صفحه ، 1377سال . كرمان، زاهدان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي
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لكرد شغلي آنان در سازمانهاي دولتي شهرستان بررسي رابطه تيپهاي شخصيتي كاركنان و عم. هنگامه  محمدخاني-10
 .163صفحه ، 1379  سال.پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان. رفسنجان

بررسي رابطه ويژگيهاي فردي و شخصيتي با رضايت شغلي در بين مدارس راهنمايي شهر .  پرداختچي،محمدحسن -11
 . 225، صفحه 1374شد دانشگاه شهيد بهشتي تهران  پايان نامه كارشناسي ار-اصفهان

بررسي رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران كتابخانه هاي مركزي، دانشكده هاي علوم پزشكي و . حري،عباس -12
 . 1378 سال. )چكيده( هاي علوم پزشكي كشور با رضايت شغلي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه

 . 528 تا 523ات صفح، 1377سال . )ع(، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه امام رضا مشهدنيآزمونهاي روا. گنجي،حمزه -13

نشر رشد، ، چاپ چهارمتهران، راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي نظريه هاي انتخاب شغلي، . عبداهللا شفيع آبادي، -14
  . 78 تا 73ات صفح، 1369سال 

15- Herzberg F, Bernard M, Barbara S. The motivation to work new york. John Willey, 1966; 83-94. 
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