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 چکیده

آزاد اسالمی واحد بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان دانشگاه  حاضر، پژوهش هدف

 کارکنان تمامی پژوهش آماری جامعه. توان ازنظر ماهیت وروش از نوع همبستگی دانستاین تحقیق را می .است شهرکرد

 535 بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه حجم جهت تعیین .بودند نفر 585 بر مشتمل آزاد اسالمی واحد شهرکرددانشگاه 

 عمده عامل پنج سوالی 06 پرسشنامه استاندارد شامل تحقیق ابزار . شدند نمونه انتخاب عنوان به ساده تصادفی شیوه به نفر

این پژوهش  .بود  سالمت سازمانی(  OHI)( 2990)هوی و فبدمن  سوالی 44 پرسشنامه استاندارد  و NEO (2995)شخصیت

در سطح توصیفی از میانگین و    ه هاداد آماری تحلیل و تجزیه جهت. فرضیه بر مبنای یک مدل پژوهشی می باشد 5شامل 

برای   پیرسون همبستگی آزمون کالموگروف برای نرمال بودن داده ها و ضریب ازانحراف استاندارد و در سطح استنباطی 

بعد روان آزرده، کلیه ابعاد ویژگی های شخصیتی با  که بجز دهد می نشان پژوهش های یافته .آزمون فرضیه ها استفاده شد

 تكنیكهای و فنون یافته ها حاکی از آنست  کارکنان مسئولیت پذیر از .رابطه مستقیم و معنی داری داشتند سالمت سازمانی

 وجدانی از باالیی درجه و شناسی وظیفه حس که افرادیو  کنند می استفاده کاری بهبودی در برخورد با مسایل برای مناسب

 از دارند و سازمان به رساندن سود منظور به تغییر ایجاد برایفعاالنه   اساسی انگیزه دارند، سازگارانه رفتار باماهیت همراه بودن

 .ورزند نمی دریغ تالشی برای دشتن   سازمان سالم گونه هیچ

 .پذیری،پذیرا بودن مسئولیت گرایی، برون سازگاری، شخصیتی،روان آزرده، ویژگیهای :کلیدی واژه های

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 مقدمه .1

 اساسی فعالیتهای از بسیاری .پیدا نموده اند اجتماعی و فرهنگی ساختار در وبرجسته ای واال جایگاه سازمانها کنونی دنیای در

 وجود با .است غیرممكن ها، تقریباً سازمان وجود بدون زندگی و صورت می پذیرد سازمانها در افراد زندگی با حیاتی مرتبط و

 برای این بلكه نمی یابد، تحقق سازمان وجود به صرف آسایش، و رفاه تأمین و جانبه همه پیشرفت موفقیت و به نیل این

 (.2383 زاده، عباس)است نیاز  بخش اثر و کارآمد های سازمان به منظور

 تكنولوژی پیشرفت .میسر می سازند را اهداف تحقق عمالً و می باشند ها ها انسان سازمان اصلی گرداننده بدانیم که است الزم

 کار که این است می گیرد صورت انسانی فعّالیتهای در عمده که تغییری بلكه نمی گیرد، نادیده را ها نقش انسان گاه هیچ

 ویژه اهمیّت از ها سازمان در ها انسان بررسی رفتار رو این از میگیرد؛ جسمانی کار به را نسبت بیشتری جای دانشی و فكری

 بخش اثر و پویا سالم، های داشتن سازمان جامعه هر توسعه و رشد الزمه واقع در.برخوردار می باشدای 

 جامعه یک دستیابی به پیشرفت در وسایل ترین مهم اثربخش دیدگاه  براساس  های سازمان  .(2،2996آرمیچل)میباشد

سالمت   از ضروری شرایط دیگر بر عالوه میگردند که نایل اثربخشی به هایی سازمان این میان در و گردند می محسوب

 باشد می افراد شخصیت شود می سازمانی عملكرد افزایش باعث که عواملی ازجمله .(2381دوان، شولتز، )باشند برخوردار

 عملكرد به خود نوبه به که گردد می حرفه و شغل با بیشتر سازگاری باعث محیط ونوع شخصیت نوع بین هماهنگی و سازش

 پیدا گرایش شغل خاصی به خانوادگی تربیت ونحوه شخصیت نوع براساس افراد (.5661، آنائو )شود می منجر مثبت سازمانی

 ،پروین)بود خواهد تر موفق نیز خود سازمانی درعملكرد فرد باشد داشته همخوانی فرد شغل با شخصیت نوع این اگر کنند می

 ها ویژگی این از برخی .باشد اجتماع می و خانواده محیط از فرد یهای یادگیر تأثیر تحت اغلب شخصیتی ویژگیهای(. 2382

 شخصیت هرفرد .دارند وناسازگارانه منفی جنبه دیگر برخی و نمایند می محیط با سازگاری آماده را فرد دارند و مثبت جنبة

 به فرد که ای وشیوه شغل یک به را نسبت فرد نگرش و انگیزش فرد شخصیت زیرا دارد اش شغلی درعملكرد مهمی نقش

 مهم و اساسی ازمسائل عملكرد با آن رابطة و شخصیتی های ویژگی بررسی .کند می مشخص می دهد پاسخ شغلی اقتضائات

و در نهایت  کارکنان اثربخشی و کارایی بر ای ویژه اثرات تواند می آن به توجه و است دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرددر 

 مناسبی باید زمینة فرد شغل که است است،این برخوردار های ویژه اهمیت از بین این در که آنچه داشته باشد سالمت سازمانی

 در موجود های تخصص وحتی مختلف اینكه مشاغل به توجه با .سازد فراهم او اجتماعی و شخصی عاطفی، نیازهای جهت را

 قابل شده،غیر انتخاب مشاغل وانواع شغل انتخاب نحوه در فردی تهای تفاو دارند ونقش متفاوتی عاطفی های زمینه شغل یک

 در عملكرد شغل و سالمت سازمان و  کارائی در وهمچنین شغل انتخاب در شخصیتی های ویژگی به توجه لذا اجتناب است،

 .است برخوردار ای ویژه اهمیت از افراد زندگی

 

 بیان مساله .2

( 5،2998لوتانش)است شده مبدل دنیا درسراسر ای عمده اجتماعی به موضوع سالمت سازمانی مفهوم معاصر مدیریت در امروزه

 ،درجستجوی سالمت سازمانی طرفداران. شد می تاکید(غیرکاری)شخصی زندگی بر فقط گذشته های دهه در که حالی در. 

. کنند برقرار تعادل خود شخصی زندگی و کاری بین زندگی بتوانند آنها تا هستند کارکنان به کمک برای های جدیدی نظام

                                                           
1.Armichel 

2. Luthans 
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 ایشان، ی روحیه بهبود برای کارکنان، انگیزش ایجاد در تواند می مناسب جوسازمانی هرگونه شامل سازمانیبرنامه سالمت 

 تأمین در مهم منبع یک عنوان و به باشد موثر نوآوری و خالقیت ازدیاد در همچنین و ها تصمیم گیری در افراد مشارکت

 خواهیم نتایج معكوس نباشد مناسب سازمانی جو چنانچه برعكس و آید به حساب کارکنان روانی سالمت

 و عملكرد کار انجام نحوه در عمیق و فوری تغییر به منجر جو سازمانی از بخش هر در تغییر بنابراین .(.2،5660آکدر)داشت

 محل دراین کارکردن به و آیند کارشان می محل به عالقه با افراد که است جایی سالم سازمان (.2319ثابتی)شود می کارکنان

 دانایی، به گذاری ارزش و ساالری تعلق،شایسته امنیت، روانی، فیزیكی، لحاظ از سازمان درحقیقت سالمتی .کنند می افتخار

 در خود های فراسیستم سوی از شده محول انجام وظایف و آنها های قابلیت به دادن رشد و نفعان، ذی و شخصیت تخصص،

 (5،5661کورکماز)دارد بسزایی تاثیر سیستمی هر رفتار اثربخشی ،

 انگیزش سطح ارتقاء طریق کارکنان، از شغلی خشنودی تا است بوده آن بر تالش سالمت سازمانی، های برنامه از بسیاری در

3دلیز)یابد افزایش آنان درونی
 اهداف و توقعات ها، انگیزه انتظارات، نیازها، خود شخصیتی الگوی اساس افراد بر  (.2991، 

 ارضا را خاصی و توقعات انتظارات نیازها، خود، جاری فعالیتهای و وظایف و اهداف حسب بر نیز سازمانها طرفی از .دارند خاصی

 و بودن خوب درونی احساس شامل روانی، سالمت شغلی مفهوم محیط شخصیت، انواع از یک هر منظور به بنابراین .کنند می

 هیجان فكری و بالقوه تواناییهای شكوفایی خود و نسلی بین وابستگی رقابت، ظرفیت خود، به خود، اتكا کارآمدی از اطمینان

 به بیماریهای ابتال مستعد دیگران از بیش خود، شغل از ناراضی افراد که دهد می نشان تحقیقات (.4،5665کامرون) است

 کارکنانی دیگر سوی از .شود می کشیده بیماریهای قلبی تا درد سر از آن دامنه و حدود که هستند جسمی و روانی گوناگون

نگرش  با را خود اطراف محیط و زندگی افراد این و دارند؛ می بر قدم شهروندان جهت رضایت در باشند راضی خود شغل از که

 این افزایش اینكه فراتر و کنند عمل می فعالتر اجتماع، و جامعه سازی سالم در نیز روانی جنبه از و کنند می ارزیابی مثبت

 (.2380 نسب، محسنی امیرنژاد،)شود منتقل جامعه و خانه به  سازمان از شادی و نشاط شود، می موجب ها پدیده

 ه وری بهر به رسیدن در را تواند سازمانها می که است هایی مقوله از سازمان در افراد شخصیت ابعاد به توجه دیگر سوی از

 محیط با آنها پذیری تطبیق و شده تعیین وظایف اجرای در نیروها بر تواناییهای مبتنی سازمان اهداف به دستیابی .کند یاری

 کنند فعالیت کارهایی خود در تناسب به کارکنان تا می شود باعث افراد شخصیتی ابعاد به مدیر توجه میان این است؛ در متغیر

   (.2380 نسب، محسنی امیرنژاد،) بیفزایند بخشی سازمان اثر و خود کارایی بر طریق بدین و دارند دوست خود که

 خود محیط در تنها نه که میكند تعریف سازمانی عنوان به  مایلز توسط 2909 سال در بار نخستین سازمانی سالمت اصطالح

 ی گونهبه  را خود سازش و بقاء های توانایی و کرده سازش کافی طور به نیز طوالنی زمانی ی یک برهه در بلكه می آورد دوام

 ی بازدارنده نیروهای با سالم که سازمان است این است، واضح تعریف این در که چیزی .دهد می گسترش و توسعه مداوم

 سازمان اصلی مقاصد و اهداف راستای در اثربخش ای گونه به را نیروی آنها کرده، برخورد آمیز موفقیت ای گونه به بیرونی

 در مدت عالیم دراز اما باشد، بخش اثر غیر یا اثربخش است ممكن مشخص، روز یک در سازمان البته، عملكرد .کند می هدایت

 پذیری مسئولیت افزایش باشند، برخوردار سالمت کامل از فنون و ها تخصص اگر .است اثربخشی مساعدت سالم، سازمانهای

 از فراتر وضعی سالمت سازمان به(.5،5661دیجوی و ویلسون)شود می تأمین ها سازمان خدمات  سازمانی و سالمت کارکنان

 سازمان یک .کند می اشاره پر دوام نسبتاً سازمانی از خصایص مجموعه ای به و داشته داللت سازمان کوتاه مدت بخشی اثر

 سازگارخود  محیط با کافی اندازه به است قادر درازمدت در بلكه ماند، می پایدار خود در محیط فقط نه معنا، این به سالم،

                                                           
1 . Akdere 

2 Korkmaz. 

3 . Dales 

4 .Kameron 
5 . Dejoy & Wilson 
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 متأثر بعد فردی در کارکنان رفتار  (.2،5668هوی)دهد گسترش و کند ایجاد پیوسته خود بقای برای را الزم های توانایی شده،

 ویژگیهای آنجائیكه از .(5665روبین،)قرار میگیرد تحلیل و تجزیه مورد یادگیری و ادراک شخصیت، نگرش، چهارگانه عوامل از

 چارچوبی رفتار، بینی پیش برای آنها شناسایی با توان می میكند، آنان عمل رفتار تعیین برای عواملی عنوان به افراد شخصیتی

 پستهای مختلف در را شرایط واجد افراد تا کند، کمک سازمان مدیریت به می تواند افراد شخصیت آگاهی از .آورد دست به

 افزایش آنان شغلی و رضایت کاهش کارکنان جایی جابه شد خواهد باعث خود نوبه به کار این که بگمارد سازمان

 دوام افراد به رفتار ای اندازه تا که ویژگیهایی یا گرایشها صفات، پایدار نسبتاً الگوی از است عبارت  شخصیت(.2381زاهد،)یابد

 انواع کل، در و میرود کار به فرد رفتار کشف چگونگی برای که است روانشناختی پیچیده سازه یک شخصیت .می بخشد

 اثربخشی و کارایی ارتقاء ها سازمان تمام اصلی هدف . (2381مردانی،)میدهد مختلف نشان موقعیتهای در را انسان رفتارهای

ارتباط ویژگی  بررسی پژوهش این در. است سازمان جو سالمتی آموزشی، سازمان اصلی اثربخشی های مولفه از یكی و است

 می مهم این متغیر که مطلب این به عنایت با است دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در سازمانی های شخصیتی و سالمت

 بر است ممكن که تاثیری همچنین و باشد، ثمر دانشگاه مثمر محیط در باالخص ها سازمان در جانبه همه صورت به تواند

 مطالب به توجه با لذا .دهد را انجام مطالعه این تا است شده آن بر محقق باشد، هاست داشته سازمان نهایی هدف که اثربخشی

 هدف .گیرد قرار بررسی مورد سازمانی سالمت با ویژگیهای شخصیتی رابطه بر اینست که سعی حاضر پژوهش در شده ذکر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارکنان  سازمانی سالمت با شخصیتی ویژگیهای بین آیا که است سوال این پاسخ به پژوهش، کلی

 دارد؟ وجود داری معنی رابطه ی شهرکرد

 

 مبانی نظری تحقیق .3

 انسان رفتارهای انواع کل، در و رود می کار به فرد رفتار چگونگی کشف برای که است روانشناختی پیچیده سازه یک شخصیت

 در ها هنرپیشه که نقابی معنای به  5پرسونا یونانی ی واژه از شخصیت(. 2388مردانی،)میدهد مختلف نشان موقعیتهای در را

3شولتز)است شده گرفته ، را آن توان می و  زنند، می خود ی چهره به نقش اجرای
 تفكر متمایز و اختصاصی الگوهای .(2318، 

 عوامل با ارتباط در .زند می رقم را شخص هر واجتماعی فیزیكی محیط با تعامل شخصی اسلوب که دانست رفتار و هیجان ،

 و رنجورخویی ، روان ،  گرایی شامل برون آوردکه دست به را شخصیت ابعاد یا کلی برتر سه عامل (2945) آیزنک  شخصیت،

 کری مک و کاستا ..ندانست منتفی را شوند اضافه دیگری ، ابعاد ها بعد که این احتمال او گرچه است، پریش خویی روان

 های آمادگی اساسی، تمایالت اند این کرده معرفی دارد، زیستی ی زمینه که مبنایی تمایالتی  عنوان به را عامل پنج ( 2993)

 این شخصیت، به انگیزشی رویكرد در.  ندارد قرار محیط  تأثیر تحت مستقیم طور به و است خاص به نحوی احساس و عمل

 مهم ترین .کرد تصور زیربنایی نیازهای از ای مجموعه ی بازتاب منزله به توان می نحو بهترین به را رفتار که وجود دارد فرض

 افرادی به نسبت هستند جدید تجارب پذیرای که افرادی. گرفت انجام موری سوی  از انسان نیازهای بندی دسته برای تالش

4(5661چون،)دارند پرخطر فعالیتهای پذیرش به بیشتری تمایل هستند خصیصهای چنین که فاقد
 تجارب بودن بنابراین پذیرا 

 به نسبت هستند؛ جدید تجارب پذیرای که افرادی می دهد نشان ادواردس پژوهش .دارد همبستگی ریسک پذیرش با جدید

 جدید برای تجارب پذیرای افراد داشت انتظار توان می رو این از .میدارند ابراز تغییر برای پذیرش بیشتری تمایل افراد دیگر

 مجموعه این از خصیصه چهارمین ..دارند بیشتری تمایل متعارف غیر تجاری نامهای پذیرش و جدید تجاری نامهای کشف
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 افراد .هستند قدردان و دلسوز نزاع، از گریزان مهربان، همیار، اعتماد، دگرخواه، قابل بخشنده، سازگار افراد .است سازگاری

 و تهاجمی با رفتارهای سازگاری خصیصه .میپذیرند نامطلوب شرایط در را دیگران عذرخواهی احتمال بیشتری با سازگار

 ارزیابی خود همتایان ارزیابی نسبتبه ناسازگار افراد مقایسه با در سازگار افراد همچنین .دارد منفی همبستگی تحریكپذیری

 سختكوش، خصیصهای دارند چنین که افرادی .است "پذیری مسئولیت"مجموعه این از خصیصه پنجمین .دارند مثبت تری

 بیشتری زمان مسئولیت ناپذیر افراد نسبتبه افراد مسئولیتپذیر .هستند محتاط و دقیق قابالتكا، شده،خودسازماندهی  مستقل،

 وظیفه کنترل وقتی مثال برای .میبرند زیادی لذت فكرکردن از افراد این زیرا کنند؛ می خود صرف روزانه تصمیمات برای

 مسئولیتناپذیر افراد با مقایسه در افراد این محصول توسط نقصهای تشخیص احتمال میشود؛ اعطا مسئولیتپذیر افراد به کیفیت

 کامل طور به همچنین .میكنند صرف خرید تصمیم گیری برای را بیشتری مسئولیت پذیر زمان افراد بنابراین، .است بیشتر

2(5663ادوارد،)باشندخود  توجه مورد تجاری نامهای با محصوالت کیفیت متوجه تا میكنند ارزیابی را گزینه ها تمام
 افراد 

 درونگرا به افراد نسبت برونگراها .هستند باال نفس به بااعتماد و مشتاق حادثه جو، باحرارت، جسور، پرحرف، پرانرژی، برونگرا

 کمتری گزینه های توجهشان مورد است مجموعه ممكن برونگراها بنابراین .می کنند تصمیم گیری صرف را کمتری وقت

 از .بپردازند جستجو به اجتماعی موقعیتهای در تا مشتاقند برونگراها .نیز دارند تری سریع خرید تصمیم بنابراین .داشته باشد

 خود از درونگراها با مقایسه  در دارند مقبولیت اجتماع سطح در که تجاری نامهای به نسبت بیشتری تمایل ممكن است رو این

 .(5،5668میلر)دهند نشان

 خجالتی، دارای استرس، امید، نا و مأیوس عصبی، نگران، این افراد .پایین اند عاطفی ثبات دارای رنجوری روانویژگی  با افراد

خود  کار به نسبت عموماً و دارند خود کار در محیط منفی هوای و حال معموالً رنجور روان افراد .هستند شتابزده و پذیر آسیب

 روان یا ناسازگاری با خویی عاطفی رنجور روان سازگاری تقابل شخصیت های مقیاس قلمرو مؤثرترین.دارند منفی نگرش

 در را وخصومت افسردگی اجتماعی، ترس چون عاطفی های گوناگونی ازناراحتی انواع بالینی متخصصین .باشد می نژندگرایی

 احتماالً عاطفی هستند وضعیت این از یكی مستعد که افرادی دهد می نشان شمار بی مطالعات اما .دهند تشخیص می افراد

3کری مک)کنند می تجربه نیز را دیگر های وضعیت
 (.2999 وکاستا، 

 مقیاس مبنای فراگیر و دائمی کالفگی احساس گناه، احساس خشم، برانگیختگی، غم، ترس، همچون منفی احساسات داشتن

 حد، از بیش نگرانی و اضطراب نظیر ویژگیهایی شامل و میدهد تشكیل را( هیجانی ثباتی بی شاخص یا عصبیت) روانرنجوری

 که افرادی .باشد می ها پدیده و افراد وقایع، به نسبت منفی احساسات اتخاذ سمت به گرایش و کم اطمینان و اعتماد بدبینی،

(. 4،5660ژائو و سیبرت)هستند نفس به اعتماد اراید و مالیم آرام، افرادی میكنند، کسب عصبی شاخص در پایینی نمره

 کالرک
 آسیب و حوادث  با را ادراکی و نگرشی گرایشی، های رویكرد تاثیر تحلیل، فرا پژوهش یک در ( 5665)رابرتسون و5

 روان و بودن دلپذیر) های شخصیتی ویژگی از بعد دو که داد نشان تحلیل فرا این ماحصل . دادند قرار بررسی مورد شغلی های

 بار نخستین 0سازمانی سالمت اصطالح.برای عملكرد و سالمت شغلی کارکنان هستند موثری بین پیش های متغیر ( رنجوری

 به سازمانی سالمت (2909) مایلز نظر از . است شده برده کار به سازمانی مدارس جوّ مطالعه در 1مایلز توسط 2909 سال در

 است عبارت و اشاره می کند پردوام نسبتاً خصایص از مجموعه ای به دارد، داللت سازمانی مدت کوتاه بخشی اثر از فراتر وضعی

 (.8،5622ژانگ)بیشتر سازگاری برای سازمان گسترش توانایی و محیط آن با سازگاری خود، محیط در سازمان بقای و دوام از
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 بیلز، پارسونز، کار اساس بر گرفت، قرار استفاده مورد سازمان بقای و تداوم جنبه بیان برای بار نخستین که اصطالح این

ایجاد  خود، محیط با سازگاری توانایی عنوان به  1991) )3میسكل و هوی و (2991)   5تارتر  و هوی   (2958)2سیلز

 دادند نشان 5(5669) صمد و 4(5622) برانینگ و ژانگ . شد تعریف آن اهداف به دستیابی و سازمان اعضای میان هماهنگی

 متقابل ارتباط سازمان در نوآوری و شغلی عمكرد و سازمانی سالمت با هیجانی هوش جنبه های همه و شخصیتی ویژگیهای

 در میانی مدیران سالمت سازمانی و شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر شخصیتی ویژگیهای تأثیر بررسی با(5626)0وهرا.دارد

 میگذارند تأثیر سازمانی سالمت و شغلی رضایت تعهد سازمانی، بر شخصیتی مثبت ویژگیهای تمامی است داده نشان هند

 محل کار بر حاکم سازمانی سالمت با کارکنان شخصیتی ویژگیهای بین دادند نشان مطالعه ای در(5669)همكاران و 1سینجر.

 راه در کارمندان سازمانی تعهد بینی پیش در را سازمانی سالمت و تنش نقش (5668) 8میشارا و ساراب. دارد وجود رابطه آنها

 )سازمانی( کاری سالمت عالوه به .دارد تعهدسازمانی با معكوسی وابستگی کاری، تنش نمودند مشخص و کردند بررسی آهن

بودن  دلپذیر و بودن وجدانی دادند نشان مشابهی پژوهش در (5665)9 همكاران و بیرنه .دارد سازمانی تعهد با مثبتی وابستگی

 کنند بینی پیش معناداری صورت به را سازمانی سالمت و شغلی عملكرد میتوانند برونگرایی و

 "ناجا های مأموریتی رسته کارکنان شغلی عملكرد با شخصیتی ویژگیهای رابطة بررسی "در تحقیقی با عنوان( 2393)بابائیان

 و دلپذیر بودن و پذیری انعطاف عاطفی، ثبات گرایی، برون شخصیتی های ویژگی بین در نتیجه بررسی هایش بیان کرد

 وجود معناداری بزرگ رابطة تهران انتظامی فرماندهی )انتظامی راهور، آگاهی،( مأموریتی های رسته کارکنان شغلی عملكرد

 همچنین.باشد می معنادار ارتباط مأموریتی این های رسته کارکنان شغلی عملكرد و پذیری مسئولیت ویژگی بین تنها و ندارد

 در پذیری مسئولیت ولی است یكسان و آگاهی انتظامی های رسته در پذیری مسئولیت سطح که می دهد نشان ها بررسی

 .باشد می دیگر عملیاتی رسته دو از تر پایین راهور رسته

 مرکز کارکنان شغلی با رضایت شخصیت تیپ های و عمومی سالمت رابطه بررسیدر تحقیقی با عنوان ( 2395)بخشایش

 جهت افراد به ویژگی های شخصیتی باید دولتی مراکز و سازمانهایزد در نتیجه نحقیقاتش بیان کرد  شهرستان بهداشت

افراد  تا نمایند انتخاب شخصیتی شان ویژگی توجه به با را داوطلبان و باشند داشته توجه حرفه های گوناگون در گزینش

 به سازمانها مسئولین  .باشند داشته خود شغل در بهتری عملكرد در نتیجه و داشته نظر مورد حرفه با بیشتری هماهنگی

 شده و تأمین گروه این شغلی رضایت طریق این که از بپردازند خود کارکنان عمومی سالمت جهت ارتقای برنامه هایی طراحی

 .گردد می کاری تضمین فضای در آنها مطلوب عملكرد نتیجه در

 و علوم بدنی تربیت های دانشكده در اثربخشی و سازمانی سالمت رابطه بررسی "در تحقیقی با عنوان( 2395)طالب پور 

 و سازمانی سالمت بین معناداری رابطه که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج بیان کرد "تهران دولتی های دانشگاه ورزشی

 سازمانی، دارد وجود تهران دولتی های دانشگاه ورزشی سالمت افزایش با علومو و بدنی تربیت های دانشكده در اثربخشی

 نهایی هدف که اثربخشی تا بیاندیشند سالمت سازمانی ارتقاء برای تدابیری باید مدیران بنابراین یابد، می افزایش نیز اثربخشی

 گانه هفت که ابعاد رسیدند نتیجه این به تحقیقی در (2392) همكارانش و نصیری همچنین .یابد افزایش نیز هاست سازمان
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 عمومی سالمت نظر از کارکنان ولی است سطح متوسط از باالتر کشور غرب های دانشگاه کارکنان دیدگاه از سازمانی سالمت

 . ندارد وجود ارتباطی کارکنان، سازمانی سالمت و عمومی سالمت همچنین بین .دارند قرار مرزی وضعیت در

 ساخته محقق پرسشنامه ای قالب در آن ی مولفه ده با را سالمت سازمانی تحقیقی در نیز( 2392) همكاران و حسینی سلطان

 ی اداراه سازمانی کارکنان سالمت و دانش مدیریت بین معناداری و مثبت همبستگی که شد و مشخص دادند قرار بررسی مورد

 .دارد وجود اصفهان شهر ورزشی های هیأت و بدنی تربیت کل

 کارکنان در سازمانی سالمت با سازمانی تعهد و شخصیتی ویژگیهای رابطهدر تحقیقی با عنوان ( 2392)فردوسی و همكاران

 شغل یادگیری برای الزم استعدادهای فاقد که فردیخوزستان در نتیجه تحقیقاتش بیان کرد  استان جوانان و ورزش اداره کل

جمله یافته  بود از نخواهد سازمان برای موثری فرد باشد مطلوب شخصیتش ی دیگر ها جنبه هم قدر هر است، خود حرفه و

 سالمت با )بودن دلپذیر و بودن، برونگرایی وجدانی( شخصیتی های ویژگی بین دار معنای رابطه وجود حاضر پژوهش های

 شده انجام تحقیقات اساس بر .است اهمیت سازمانی حائز درامور و است مهمی سازه شخصیتی، با ویژگیهای کارکنان سازمانی

 میزان بردن باال نتیجه در و کارکنان میان بهتر عملكرد و سازمان در باال تعهد سازمانی به منجر تواند می که است متغیری

 با رضایت روانی سالمت و شخصیتی ویژگیهای رابطه بررسى "در تحقیقی با عنوان( 2392)دستورانی .شود سالمت سازمانی

 ویژگیهای شخصیتی، سایر بودن، دلپذیر شخصیتی ویژگی استثنای بهدر نتیجه تحقیقاتش بیان کرد  "کارکنان شغلی

 سایر به نسبت دلپذیری شخصیتی ویژگی و دارد کارکنان تأثیر شغلی رضایت بر بودن وجدان با و ف پذیری انعطا برونگرایی،

 رکنانکا شغلی بر رضایت روان سالمت مقیاسهای خرده و دارد معكوس تأثیر کارکنان شغلی بر رضایت شخصیتی ویژگیهای

 کارکنان شغلی رضایت بر عمومی سالمت مقیاسهای خرده سایر نسبت به افسردگی مقیاس خرده که های گون به دارد تأثیر

 دیگران به نسبت آنان .شناسند را می خود تواناییهای و ضعفها هستند، نفس بصیرت دارای سالم افراد که آنجا از .دارد تأثیر

 و شكیبایی تهدیدها، و ها کشمكش با رویارویی در و کنند می احساس ایمنی هستند؛ آرامش دارای دارند؛ مسئولیت احساس

 شغلی مناسبی رضایت و عملكرد و بازده از کار محیط در افرادی چنین است بدیهی لذا دهند؛ نشان می خود از توانایی

 کارکنان کاری مثبت های نگرش و سازمانی سالمت بین رابطة بررسی "در تحقیقی با عنوان( 2388)انصاری .باشند برخوردار

 منبع یک عنوان به انسانی منابع نقش اهمیت به نظردر نتیجه مطالعات خود بیان کرد : اصفهان استان امورمالیاتی در ادارات

 در ملی درآمد از پس مالیات وصول در مؤثر عامل ترین عمده عنوان به نیروی انسانی شدن مطرح و ها سازمان در استراتژیک

 سازمان امور در خاص طور به و ها سازمان در انسانی سرمایة عملكرد بر مؤثر عوامل به پرداختن مالیاتی کشورها، های نظام

 .است بسیار اهمیت حائز کشور مالیاتی

 در نتیجه  "در میان مدیران دانشگاهی  بررسی ارتباط و نفوذ شخصیت در استرس شغلی"در تحقیقی با عنوان( 5624)2دزا

نعتی شدن جوامع سبب شده تا نیروی شاغل غالبا بیش از نیمی از شبانه روز را در محیط کار سپری مطالعاتش بیان کرد ص

. چنین شرایطی به همراه پیچیدگیهای موجود در محیطهای کاری سبب پررنگ تر شدن نقش استرس می گردد. نمایند

. تواناییها، قابلیتها و خواسته های فرد تعریف می شود استرس شغلی به صورت عدم هماهنگی بین نیازهای شغلی با

در نتیجه مطالعات  "ررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرصت های تعهد شغلی ب"در تحقیقی با عنوان( 5624)5انگور

یافته  .داردخود بیان کرد نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد روابط معنی داری بین صفات شخصیتی و تعامل با کار وجود 

های این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین ویژگی شخصیتی و وجدانی بودن با دو ویژگی شغلی تعهد سازمانی و 

با  هیجانی هوش جنبه های همه و شخصیتی ویژگیهای دادند نشان( 5622) 3برانینگ و ژانگ. عملكرد شغلی وجود دارد

 . دارد متقابل ارتباط سازمان در نوآوری و شغلی عمكرد و سازمانی سالمت
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 هند در میانی مدیران سالمت سازمانی و شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر شخصیتی ویژگیهای تأثیر بررسی با( 5626) 2وهرا

  .میگذارند تأثیر سازمانی سالمت و شغلی رضایت تعهد سازمانی، بر شخصیتی مثبت ویژگیهای تمامی است داده نشان

 محل کار بر حاکم سازمانی سالمت با کارکنان شخصیتی ویژگیهای بین دادند نشان مطالعه ای در( 5669) 5همكاران و سینجر

 کارکنان رهبری سبک و شخصیتی رابطه ویژگیهای مورد در فراتحلیل یک بررسی در (5669)3سایزمور . دارد وجود رابطه آنها

 که حالی در بوده، مرتبط اثربخش رهبری سبک با منفی صورت به عصبانیت این زمینه در شده انجام مطالعات در که دریافتند

 .میباشند ارتباط در رهبری اثربخش سبک با مثبتی صورت به بودن باوجدان و پذیری توافق تجربه، به بازبودن برونگرایی،

 رهبری با مثبت رابطه بیشترین دارای توافق پذیری مطالعات در اکثر که رسیدند نتیجه بدین خود بررسی در آنها این بر عالوه

   برون و رنجورخویی روان شخصیتی ویژگی که دادند نشان خود پژوهش در( 5665)4  هوکسیما نالن .است بوده اثربخش

 در مردان مقایسه با در زنان که دادند نشان همچنین .دارد رابطه ذهنی بهزیستی با جنسیت متغیر نقش به توجه با گرایی

 .کنند می گزارش را باالتری های نمره منفی عواطف تجربه

 

 

 : روش و نحوه اجرای تحقیق  جامعه آماری، نوع مطالعه ، .4

های برای جمع  در این پژوهش از روش کتابخآن . می باشد همبستگیروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت 

در این پژوهش عمده ترین ابزار .پژوهش استفاده شده استآوری سواالت آوری ادبیات تحقیق و روش میدانی برای جمع

 .گردآوری اطالعات ، پرسشنامه های استانداردی است که  مورد استفاده قرار گرفته است

  عامل بزرگ شخصیت 5پرسشنامه پژوهش حاضر شامل پرسشنامه(NEO) 

 پرسشنامه سالمت سازمانی(OHI) 

می باشند و برای تعیین حجم نمونه   دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردکنان جامعه آماری تحقیق حاضر،کلیه ی کارکنان کار

 از فرمول کوکران برای جوامع محدود

                                       

 

       
                       

                                 
 

دانشگاه آزاد اسالمی تعداد کلیه کارکنان  =N 585اینجادر .استفاده می شود ،روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود 

پرسشنامه توزیع   506ها برگردانده نشوند تعداد لیكن از آنجا که احتمال میرفت   برخی از پرسشنامهمی باشد  واحد شهرکرد

 .  آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفتپرسشنامه جمع535شد، که نهایتاً

                                                           
  4.Vohra 

5.  Singer 
6.Sizemore 

7.Nolen-Hoksema 
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 (مدل پیشنهادی محقق:منبعمدل مفهومی تحقیق، )

 

 سواالت تحقیق

چه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبین برون گرایی از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  .2

 رابطه ای وجود دارد؟

چه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبین روان آزرده از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  .5

 بطه ای وجود دارد؟را

چه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبین پذیرا بودن از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  .3

 رابطه ای وجود دارد؟

چه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبین سازگار بودن از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  .4

 رابطه ای وجود دارد؟

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردین مسئولیت پذیری از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان ب .5

 چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 حاصل از تحلیل داده ها بررسی نتایج .5

 :آمار توصیفی

 .آنها زن هستند( نفر 52)درصد  5281از نمونه آماری مرد و ( نفر 284)درصد  1883 :جنسیت کارکنان
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( درصد 3285)سال؛  36تا  50درصد  5889سال؛  50درصد کارکنان کمتر از  2583شامل  اعضای نمونه آماری   :سن کارکنان 

 . دارند سال به باال را  40درصد  0سال و  45تا  42درصد  2282سال؛  46تا  30درصد  2685؛  سال سن 35تا  32بین 

دارای ( درصد 5080) درصد فوق دیپلم؛  088درصد دیپلم و پایین تر؛  3289: شامل اعضای نمونه آماری  :تحصیالت کارکنان 

 .هستنددرصد کارشناسی ارشد و باالتر 488؛ تحصیالت لیسانس 

 5تا  5دارای سابقه کاری ( درصد 5588)سال؛  2متر از درصد ک 481: شامل  اعضای نمونه آماری : سابقه فعالیت کارکنان

 . می باشند سال 56درصد بیشتر از  088؛   56تا  22درصد181سال؛  26تا  0درصد   5882؛ سال

 متغیرهای تحقیق

 ( شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش -2جدول)  

 بیشینه کمینه انحراف استاندراد میانگین ابعاد

 41 14 5.11 28.02 برون گرایی

 35 8 5.26 20.75 روان آزردگی

 39 15 4.41 25.42 پذیرا بودن

 36 15 4.47 25.30 سازگاربودن

 45 11 7.46 29.21 مسئولیت پذیری

 188 113 14.62 135.23 سالمت سازمانی

 

 

 بررسی وضعیت نرمالیتی متغیرهای پژوهش 

 
 (نرمال بودن متیغر های پژوهش آزمون کولموگروف اسمیرنوف، به منظور بررسی -5جدول )

 (P)معنی داری  اسمیرنف -کالموگروف تعداد متغیر

 6850 5820 535 برون گرایی
 6869 2803 535 روان آزردگی

 6868 2844 535 پذیرا بودن

 6860 2835 535 سازگاربودن

 6822 2898 535 مسئولیت پذیری

 6855 5823 535 سالمت سازمانی
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بزرگتر  6865نتایج جدول فوق نشان می دهد که مقدار معنی داری تمام متغیر های پژوهش از مقدار آلفای مورد نظری یعنی 

 . بوده، لذا چنین نتیجه گیری می شود که متغیر های مورد نظر از سوال نرمالیتی تبعیت می کنند

 پژوهش سواالتآزمون 

 بررسی سوال اصلی اول پژوهش

 (آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش  -3جدول) 

 متغیر سالمت سازمانی نتیجه آزمون

 برون گرایی ضریب همبستگی 6861 .رابطه وجود دارد

 معنی داری 68662

 6851 بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با سالمت سازمانی دول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین همانگونه که نتایج ج

بین ویژگی » لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید شده و می توان گفت که ( >6865P)معنی دار است می باشد که مثبت و 

رابطه ی مثبت و معنی داری وجود  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردشخصیتی برون گرایی با سالمت سازمانی در کارکنان 

 . «دارد

 بررسی سوال اصلی دوم پژوهش

 (وم پژوهشآزمون فرضیه اصلی د -4جدول)

 متغیر سالمت سازمانی نتیجه آزمون

 روان آزردگی ضریب همبستگی 6861 .رابطه وجود ندارد

 معنی داری 6892

 بین ویژگی شخصیتی روان آزردگی با سالمت سازمانیهمانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین 

بین » لذا فرض صفر تأیید و فرض پژوهش رد شده و می توان گفت که ( <6865P)می باشد که غیرمعنی دار است  6861

رابطه ی معنی داری وجود  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردویژگی شخصیتی روان آزردگی با سالمت سازمانی در کارکنان 

 . «ندارد

 بررسی سوال اصلی سوم پژوهش

 (آزمون فرضیه اصلی سوم پژوهش-5جدول) 

 متغیر سالمت سازمانی نتیجه آزمون

 پذیرا بودن ضریب همبستگی 6824 .رابطه وجود دارد

 معنی داری 6863

می  6824 ویژگی شخصیتی پذیرا بودن با سالمت سازمانی همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین 

بین ویژگی » لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید شده و می توان گفت که ( >6865P)باشد که مثبت و معنی دار است 
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رابطه ی مثبت و معنی داری وجود  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردشخصیتی پذیرا بودن با سالمت سازمانی در کارکنان 

 . «دارد

 

 بررسی سوال اصلی چهارم پژوهش

 (آزمون فرضیه اصلی چهارم پژوهش -0جدول) 

 متغیر سالمت سازمانی نتیجه آزمون

 سازگار بودن ضریب همبستگی 6842 .رابطه وجود دارد

 معنی داری 68662

 بین ویژگی شخصیتی سازگار بودن با سالمت سازمانی همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین 

بین » لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید شده و می توان گفت که ( >6865P)می باشد که مثبت و معنی دار است  6842

رابطه ی مثبت و معنی داری  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردویژگی شخصیتی سازگار بودن با سالمت سازمانی در کارکنان 

 . «وجود دارد

 بررسی سوال اصلی پنجم پژوهش

 (آزمون فرضیه اصلی پنجم پژوهش -1جدول) 

 متغیر سالمت سازمانی آزموننتیجه 

 مسئولیت پذیری ضریب همبستگی 6838 .رابطه وجود دارد

 معنی داری 68662

 بین ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری با سالمت سازمانی همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین 

بین » لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید شده و می توان گفت که ( >6865P)می باشد که مثبت و معنی دار است  6838

رابطه ی مثبت و معنی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری با سالمت سازمانی در کارکنان 

 . «داری وجود دارد

 

 بر مبنای پژوهش و پیشنهادات  نتایج .6

 ماندن برای بیشتری تمایل افراد سالم محیط یک در .است سازمانی اثربخشی های شاخص ترین گویا از یكی سازمانی سالمت

 سالمت از یقین به است، اثربخش پیوسته که سازمانی .دهند می انجام را کارها موثرتری طور به و دارند سازمان در کارکردن و

 دو این بین ارتباط.کند می داللت اثربخش کار انجام جمع حاصل بر ضمنی طور به سازمانی، سالمت مجموع در.است برخوردار

 بنابراین دهد، قرار تاثیر تحت را ها دانشكده اثربخشی تواند می زیادی مقدار به سازمانی سالمت که است این بیانگر متغیر

 سازمانی سالمت به نسبت باید دهند، افزایش را خود سازمان کلی اثربخشی میزان بتوانند که این برای ها دانشكده روسای

 تصمیم حق و انتخاب حق استقالل، به دهند، می .سازند فراهم آن ارتقاء برای وکارهایی ساز و دهند نشان توجه بیشتری
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 سازگاری با برونگرایی بعد کهاد د نشان نتایج پژوهش. شناسند وظیفه و نهایت صادق در و گذارند می احترام مراجعان گیری

  . دارد ارتباط مدیریت و رهبری رد  موفقیت خوب، اجتماعی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین برون گرایی از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  : 1سوال

 شهرکرد

 ،سالمت سازمانی برای گرایی برون ویژگی بودن دارا بنابراین. است مثبت عواطف بینی پیش مهمترین برونگرایی 

 .دارد تام ضرورتی

  ،کسانیكه .دارند معناداری و ی مستقیم رابطه سالمت سازمانی با برونگرایی که اد د نشان پژوهش این نتایج همچنین 

 بین ی رابطه . برخوردارند بهتری عملكرد از گفتگو هستند اهل و فعال خواه، هیجان دیگران، دوستدار تر، اجتماعی

 با تری دوستانه ارتباط و باشند صمیمی و محبت با کارکنان، اندازه هر که داد نشان سالمت سازمانی با برونگرایی

 .نشان می دهند مراجعان به نسبت بیشتری مسوولیت احساس و سودمندترند مراجعانشان برای باشند، دیگران داشته

 اجتماعی روابط داشتن بودن، قاطع و فعال بودن، اجتماعی قبیل از هایی ویژگی دارا بودن به توجه با گرا برون افراد 

به  بیشتر گرا برون افراد شود می باعث ها ویژگی این و هستند موفقیت و آینده به امیدوار جرأت داشتن، و خوب

 می محسوب سالمت سازمانی کننده بینی پیش گرایی برون شخصیتی ویژگی بنابراین و .سالمت سازمانی کمک کنند

 .شود

 از بیشتر بودن قاطع و صمیمی بودن و طلبی جرأت بودن، معاشرتی و شاد بودن، انرژی پر دلیل به گرا برون افراد 

 بودن، انرژی پر دلیل به گرا برون در جهت افراد مثبت تفكر اجتماعی، حمایت جستجوی مانند مقابله سازگارانه اشكال

 جستجوی مانند مقابله سازگارانه اشكال از بیشتر بودن قاطع و صمیمی بودن و طلبی جرأت بودن، معاشرتی و شاد

 کنند می استفاده کنند می استفاده مدار مساله ای مقابله و راهبرد مثبت تفكر اجتماعی، حمایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبین روان آزرده از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  :2سوال

 هستند یین نفس پا عزت و وری تكانش افسردگی، تنش، اضطراب، خشم، قبیل از منفی احساسات دارای که افرادی 

 و رویدادها از که خویش هستند ذهنی و درونی مسائل درگیر قدر آن و باشند نمی برخوردار الزم پایداری و ثبات از

محل کار خود سالمت سازمان را  زای رویدادهای تنش و وقایع با برخورد در و هستند غافل خود از بیرون کهای محر

  . می اندازندبه خطر 

   باشد، منطقی غیر افكار دارای که دارد وجود احتمال بیشتری باشد خویی رنجور روان در باال نمره دارای که فردی 

 برخوردار زا استرس شرایط و دیگران با تر ضعیف انطباق از درجات و باشد داشته ها تكانه کنترل در کمتری قدرت

تعادل رفتاری که در سالمت سازمانی موثر است  از فرد که شود باعث می شرایط و ها ویژگی این و باشد

 سالمت سازمانی برای قوی کننده بینی رنجورخویی پیش روان شخصیتی ویژگی بنابراین و باشد کمتربرخوردار

 .شود می محسوب

 تفكر گزینی، دوری دمانن منفعالنه راهبردهای از زا استرس های موقعیت با رویارویی در رنجورخویی باال روان با فرادا 

 خویی با رنجور روان منفی رابطه .گیرند می بهره فردی میان جویی ستیزه بر مبتنی های شیوه همچنین آرزومندانه و

 می کمتر استفاده راهبردهای منطقی از باال رنجورخویی روان دارای افراد که است مطلب این موید سالمت سازمانی

  .کنند
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 به توسل باعث منفی احساسات این که مینمایند تجربه را ناکامی و ترس نظیر احساساتی بیشتر رنجور روان افراد 

 انفعال شخصی، سرزنش فردی، بین گزینی خلوت و انزوا محور، احساس سازگاری نظیر  غیرموثر انطباقی استراتژیهای

 .میشود قاطعیت عدم و

 ترس، قبیل از عاطفی مشكالت انواع شامل که است های شخصیتی ویژگی مهمترین از یكی رنجورخویی و روان 

 منفی، عاطفه حالت که کند می مستعد را افراد ویژگی این و است و پرخاشگری گناه احساس افسردگی، و خصومت

سالمت سازمانی را به  با رنجورخویی روان رو این از و کنند تجربه را زندگی از مندی عدم رضایت عاطفی، ثباتی بی

 .خطر خواهد انداخت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین پذیرا بودن از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  :3سوال 

 شهرکرد

 توانند می باز افراد و باشند می آزاد منشانه نگرش دارای و منطقی کنجكاو، درارای صفت پذیرا بودن افراد همچنین 

 پذیرش و کنجكاوی حس افزایش این و احترام بگذارند رفتار و ها اندیشه در تفاوت به و کنند تحمل را ها سختی

 .سازمان از سالمت بیشتر برخوردار باشد شود می باعث جدید عقاید
 این تر، ساده به عبارت . است سالمت سازمانی و پذیرا بودن بین معنادار ی رابطه وجود تحقیق، این نتایج ازدیگر 

 نظر از دارند محدودتری ی عالیق ه گستر و برخوردارند محدودتری های نظرگاه از که افرادی داد نشان تحقیق

 بوده تجربه از سرشار آنان زندگی و طلبند که لذت افرادی با مقایسه کارند؛ محافظه سیاسی نظر از و بسته اجتماعی،

 .را به خطر می اندازند  ازسالمت سازمانی اند داشته فراوانی منفی و مثبت احساسات و

 باال برخوردارند امیدواری از و باشند می منشانه آزاد نگرش دارای و بوده کنجكاو پیرامون دنیای و درونی های تجربه 

 و اجتماعی و های کاری موقعیت در سازگاری دلیل به موافق افراد .کنند می استفاده مدار هیجان راهبرد از کمتر

 کمتر مدار هیجان راهبرد از به دیگران کردن اعتماد و فردی بین روابط به گرایش و اجتماعی مثبت تجربیات داشتن

 . کنند می استفاده

 و چالشها از استقبال و بودن پیشگام به آنها تمایل چنین هم مدیران، خطرپذیری و جسارت که میدهد نشان پژوهشها 

 در تحول و تغییر به بخشیدن تحقق شرط ویژگیها این بودن دارا که چرا دارد، تأثیر سازمانی سالمتبر گروهی کار

 .است سازمان

 باالی ظرفیت از که هستند انعطافپذیر تفكر دارای و تخیلگرا افرادی شخصیتی، مولفه این در باال نمره دارای افراد 

 مینماید تسهیل آنان برای را دشوار روانی و روحی , شرایط تحمل که هستند برخوردار تجربه کسب و پذیری ابهام

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین سازگار بودن از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  :4سوال 

 شهرکرد

 میزان قابلیت کارش، دهی سازمان در شخص اختیار میزان به عبارتی یا گیری تصمیم در اختیارات حدود امروزه 

 نقش بعنوان شغل، منجر به سازگاری با شغل و  در های افراد مهارت از ای دامنه ن بكارگیری ومیزا درکار ریسک

 در کارکنان حدود اختیارات که کاری های محیط در.میرود شمار به شغلی و تنش استرس کاهش در کننده تعیین

 که های کاری محیط امادر.افتد مخاطره به کارکنان روانی سالمت که محمتل است کمتر دارد قرار باالیی سطح

 .باالست کارکنان سالمت افتادن مخاطره به و بیماری دارد،احتمال قرار پایینی سطح در کارکنان اختیارات حدود
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 می که بزنند مشارکتی مدیریت و شغل طراحی مجدد نظیر اقداماتی به دست توانند می ها دانشگاه زمینه این در 

 .شود سالمتی بر نامطلوب اثرات به کاهش منجر تواند

 با بودن موافق که ویژگی دیگران، و خود شرایط با سازگاری برای باال توانایی داشتن از است عبارت پذیری توافق 

 رسانی یاری و کمک دوستی، نوع اجتماعی و مثبت های تجربه داشتن و اجتماعی و کاری های موقعیت در سازگاری

 .باشد می سازمانی سالمت و زندگی کننده رضایتمندی تعیین های عامل از ویژگی این که است همراه دیگران به

 می موجب موضوع این که هستند شكاک دیگران به نسبت اغلب تر، کم سازگاری ویژگی با افراد که میرسد نظر به 

سالمت  آوای ساز زمینه وضعیت همین و کنند استفاده کار و کسب ارزیابی برای انتقادی رویكرد از آنان شود

 که اساسی انگیزه منفعالنه، رفتار عمومی ماهیت با سازگار افراد که میدهد نشان قبلی تحقیقات نتایج .سازمانی شود

 چیز هر به دادن رضایت و بودن تسلیم براساس که بطوری .است تسلیم و گیرانه کناره بیشتر دارند خود   رفتار برای

 در بودن تسلیم دلیل به یا تغییر ایجاد در کم خودکارآمدی دلیل به باال سازگاری با افراد طرفی از میكنند عمل

 خود از مطیع سكوت نوعی، به نتیجه در میدارند نگه خود نزد را آنها و کرده خودداری ها ایده بیان از شرایط، مقابل

 صحبت جهت در تالش برای تمایلی هیچ و شده فعلی وضعیت تسلیم ،رفتار نوع این داشتن با افراد .میدهند نشان

 ندارند موجود وضعیت تغییر جهت در کوشش یا مشارکت کردن،

 مدلهای تمام در این که باشد همراه بیشتری مثبت تجربه با می بایست و اجتماعی کاری موقعیتهای در سازگاری 

 است داشته پی در را روان سازمان سالمت پیشنهادی،

اسالمی واحد دانشگاه آزاد بین مسئولیت پذیری از ویژگی های شخصیتی با سالمت سازمانی در کارکنان  :5سوال

  شهرکرد

 و هستند برنامه با منظم و دارند را زندگی مشكالت و مسایل مواجهه با آمادگی اینكه دلیل به مسئولیت پذیر افراد 

 .کنند می استفاده مدار هیجان راهبرد از کمتر دارند های  خود توانائی از صحیح شناختی ارزیابی

 باشند داشته آگاهی افراد بر ها پاداش این اثرهای از ها باید دانشگاه روسای مادی، غیر های پاداش اهمیت به باتوجه 

 برای مناسب شرایط ایجاد مانند و دستمزد، حقوق از غیر هایی انگیزه از کارکنان ترغیب و تشویق به منظور و

 .کنند استفاده امور در اجرای تعلق و مشارکت احساس و کار دادن انجام مقابل در قدردانی کامل کارکردن،

 ه  بهر کارکنان های مهارت و ها تجربه ها، توانایی از از پیش بیش باید هها دانشگا رشد، فرصت عوامل به توجه با

 در خود های خالقیت و توانایی از همواره و دست یابند بیشتری امنیت و تعلق احساس به رشد، ضمن آنها گیرند تا

 .کنند استفاده اعتالی دانشگاه راه

 فراهم کردن امكانات طریق از که است؛ کارکنان کاری کیفیت زندگی بر تاثیرگذار عوامل از یكی اجتماعی انسجام 

 .مهم برداشت گامی عامل این بهبود جهت در توان می و همكارانشان مسئوالن توسط آنان از حمایت و کار برای الزم

 دادن قرار اختیار در طریق از خود اطالعات کاری کردن دربه روز کارکنان ترغیب و تشویق با توانند ها می دانشگاه

   .دهند انجام را مهم این ...و مطالعاتی های اطالعاتی، فرصت منابع

 انجام برای الزم فراغت اوقات دادن و آنان های و خانواده کارکنان برای م کننده سرگر و تفریحی های برنامه برگزاری 

 کاری زندگی کیفیت بهبود باعث تواند می یا مادری پدری و همسری ،شهروندی خانوادگی، مسئولیتهای دادن سایر

 .شود آنها خشنودی و مسئولیت پذیری بیشتر و بالطبع کارکنان

 یک با رابطه در کارکنان توانایی و تجربه دانش، همان گونه شود می پیشنهاد سازمانی سالمت بعد در همچنین 

 کارکنان ها دانشگاه گذارد، می اثر سالمتی و نتیجه استرس در و انگیزش و تعهد اعتماد، روی بر اغلب وظیفه خاص
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 نظر در آنها توانایی افزایش برای نیز مناسب بین، آموزش این در و برگزینند کار انجام برای خود تخصص مطابق با را

 .شود می وسالمت افزایش ایمنی و کارکنان توانایی شدن متناسب باعث امر این بگیرند؛ چه

 است انسانی و مسئولیت پذیری نیروی  کارآمدی و توسعه روان سالمت از مانع نیز کار در متعارض اهداف وجود. 

 در کارکنان روانی و سالمت روحی با قطعی و مثبت بطور و گشته درکار کارکنان از موفقیت مانع هدف در تعارض

 .آورند فراهم انتظارات کارکنان و نقش انطباق و وضوح وجود از هایی نشانه ها بایستی دانشگاه بنابراین .است ارتباط

 کمتری احتمال شود داده کارکنان به سازمانی درمورد تغییرات هنگام به و مناسب دقیق، اطالعات که صورتی در 

 .شود کارکنان روحی روانی سالمت افتادن مخاطره به منجر تغییرات این که وجود دارد

 از و کنند احساس می بیشتری مسوولیت مراجعان، برابر در که گفت کارکنانی توان می آمده بدست نتایج اساس بر 

 در نیكوکاری و برای سودرسانی کاری هیچ از و کنند می استفاده مراجع بهبودی برای مناسب تكنیكهای و فنون

 و سیاسی اجتماعی، ارزشهای برای بازبینی الزم آمادگی دارای شخصیتی، نظر از نیستند، فروگذار مراجع قبال

 .برند لذت می معما و چالش از و دارند ای گسترده ذهن هستند، مذهبی

 آنها اساسی انگیزه دارند، فعاالنه رفتار باماهیت همراه بودن وجدانی از باالیی درجه و شناسی وظیفه حس که افرادی 

 تعاون و همدستی براساس مشكالت حل برای آنها یعنی .باشد خواهانه دیگر بیشتر که است ممكن خود، رفتار برای

 آوایی گونه هیچ از سازمان به رساندن سود منظور به تغییر ایجاد برای یا میپردازند پیشنهادات و راهكارها ارائه به

 ورزند نمی دریغ

 می و شود می زندگی کاری های مختلف حوزه در فرد موفقیت و پیشرفت باعث و پشتكار کوشی سخت بودن، منظم 

 .کند و رضایت را  در سازمان ایجاد  شادکامی احساس تواند

 چند  به که  وظیفه شناسی همچنین .دارند ارزنده ای میگیرند، خصوصیات باال نمره وظیفه شناسی در که افرادی

 توانایی با وظیفه شناسی .دارد همبستگی باشد، سالمت روان نشانگر میتواند که صفاتی با (می شود اشاره آن مورد

 غرور و امیدواری شادی، مثبت،همدردی، هیجان تكلیف، کنترل برای شده ادراک مسئولیت ادراک شده، مقابله

 و شناختی جنبه های بر زندگی کاری، از رضایتمندی پیش بینی مهم در عامل یک مثبت وظیفه شناسی همبستگی

 شادی و خوشحالی کنندهعامل پیش بینی  میتواند وظیفه شناسی همچنین .دارد تأکید روان ارزشی سالمت

 موقعیت کی با مقابله در وظیفه مداری شایستگی، آمدی، کار های ویژگی دلیل به شناس وظیفه افرادگردد  محسوب

 کنند می استفاده بیشتر مساله حل راهبردهای از زا تنیدگی

 پیشنهادات مبتنی بر نتایج -5-7

 تا کنند استفاده شخصیت آزمونهای از کاریابی و استخدام زمان در که داد پیشنهاد سازمانها به میتوان باال نتایج بندی جمع با

 چرا شود مند بهره رویكردی چنین مزایای از سازمان که نحوی به برسد، ممكن حد ترین بیش به مشاغل و شخصیت تناسب

 شخصیتی نظر از که شوند بكارگماری و استخدام بایست افرادی. ی چون دانشگاه که محیطی علمی می باشدهای سازمان در که

 های ایده و پیشنهادات نظرات، بیان به ابایی هیچ بدون و باشد داشته  سازگاری سالمت سازمانی با که باشند داشته ویژگیهایی

  .باشند نوآور و خالق گرفت بكار باید را افرادی پژوهشی های سازمان در  .بپردازند سازمانی مسائل  حل نهایتا و خود

 شود تسهیل و سرپرستان زیردستان بین و همكاران میان مستمر ارتباط است الزم سازمان در ارتباط تقویت برای. 

 و فیزیكی شخصی، فرآیندی، کلیة موانع .باشد برقرار سازمان مختلف سطوح در و ترس بدون و دوطرفه باید ارتباط

 .شود باید برطرف سازمانی ارتباطات در  معنایی
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 گیری در تصمیم صحیح، طور به کارکنان سطوح تمام است الزم بودن درگیر و مسئولیت پذیری بعد تقویت برای 

 را آزادی احساس سازمان باید .باشند درگیر سازمان بهسازی در کنند، مالكیت احساس اینكه برای و شوند سهیم

 .راهكارهاست از یكی مشارکتی مدیریت نظام .کند منعكس

 جلسات .وجودآید به سازمان در زیاد شخصی بین اعتماد ، سازگاری ومسئولیت پذیری بعد تقویت برای است الزم 

 حرفه رشد امكان به کارکنان باید کار محیط .باشد مشكالت بیان و نظر اظهار برای بانشاط و زنده محیطی باید کاری

 .باشد راهگشا تواند می استعداد مدیریت نظام اجزای به توجه .بدهد را الزم ای

 روانی دارای سازگاری که هایی گروه رسمی، غیر های گروه مثبت های جنبه به توجه روحیه، بعد تقویت برای 

 و دارند دوست را کارشان و همدیگر عموماً آن کارکنان در که دوستانه جو یک ایجاد .راهكارهاست از یكی هستند،

 برانگیخته سازمان خاطر به هم و شخصی نظر از هم رفته روی هم و دهند می انجام اشتیاق و جدیت با را کارشان

 .گیرد قرار انسانی منابع های ریزی اولویت برنامه در باید ، شوند می

 

 صرفاً بر سازمان در ترفیع که بدهیم اطمینان کارکنان به است الزم مسئولیت پذیری و سازگاری بعد تقویت برای 

 مدیران رفتار عادات و .ندارد وجود سازمان در بازی سیاست برای جایی و شود می انجام شغلی های شایستگی اساس

 دهد را نشان سازمان در اخالقی رفتار اهمیت باید اخالقی های حیطه در قوی الگوهایی عنوان به

  درآوردن  فعلیت به برای کارکنان که است الزم پذیرا بودن و جلوگیری از آزرده خویی کارکنان،  بعد تقویت برای

 به طور آنها از و هستند ارزشمند که کنند احساس باید .گیرند قرار موردحمایت و شوند تشویق ناستعدادهایشا

 استانداردهای ارزشیابی است شایسته .شود می تقدیر موفقیت خاطر به محبت، و قدردانی از جوی در مناسبی،

 .شود اجرا سازمان در عملكرد

 باید کارکنان. شود روشن گروهی و فردی نقشهای و اهداف بین رابطة باید برونگرایی و پذیرا بودن بعد تقویت برای 

 شغل شرح .شوند مشارکت داده هدفگذاری در مناسبی طور به و دهند تشخیص را بخشهایشان کلی تمرکز بتوانند

 .شود روشنی تشریح به فرد هر وظایف و شوند تدوین ابهام گونه هر از خالی و روشن باید ها

 رسمی ریزی برنامه .بداند متعهد توسعه آموزش و به نسبت حمایت از سطحی ایجاد به را خود سازمان است الزم 

 ای توسعه تالشهای از حمایت برای ای و بودجه کنند مشارکت ریزی برنامه در باید کارکنان .شود تسهیل باید

 .شود تقویت باید آموزش ادارة .باشد موجود

 انتظارات با سازگار طریق به و مناسب طور به امكانات و که منابع کنند احساس کارکنان تا شود ایجاد شرایطی باید 

 .است شده تقسیم آنها بین موفقیت،

 عنوان به کارکنان سالمت بر مؤثر شخصیتی ویژگیهای سایر مورد در بیشتری تحقیقات است الزم که میشود یادآوری انتها در

 . کند می رافراهم پژوهشگران و مدیران آگاهی و درک افزایش زمینه که چرا بگیرد، صورت سازمانها در مهم موضوع یک
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