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 شخصیت شغلی مدیران
 1فاطمه میرشکاری

 

 fmirshekare@yahoo.com، اموزش و پرورش زاهدان1

 چکیده

ی  را کلیه ی آماری آن باشد و جامعه روش تحقیق توصیفی می. پژوهش حاضر با هدف بررسی شخصیت شغلی مدیران انجام گرفته است 

گیری از روش سرشماری  برای نمونه. دهند شهر زاهدان تشکیل می 2و  1دوره اول نواحی   مدیران آموزشی زن و مرد مقطع متوسطه

ها  به جهت گردآوری داده.  نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است 101ی آماری به تعداد  بدین سبب ازکل جامعه. استفاده شده است

از نوع محتوایی  روایی پرسشنامه. باشد، استفاده شده است سوال می 00که دارای (  2001)امه شخصیت شغلی واریسزاک و کینگاز پرسشن

در سطح . توصیفی و استنباطی بوده است روش تجزیه و تحلیل به دو صورت. برآورد گردید 151/0و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

ها پرداخته شده است؛ و در سطح آمار  های آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد به توصیف داده خصتوصیفی، با استفاده از شا

شخصیت های پژوهش حاکی از آن است که  یافته. به منظور پاسخ به سوال تحقیق از آزمون تی تک گروهی استفاده گردید استنباطی 

 .کوشی و تغییر در سازمان را دارند تمایل به سختشغلی مدیران آموزش و پرورش تا حدودی هدفمند بوده و 

 كلیدي هاي واژه

 مدیران مقطع متوسطه دوره اول –شخصیت شغلی  
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  مقدمه -1

مولدی را در سازمان ایفا  تواند به خودی خود نقش ترین فعالیتهای بشری است و می مدیریت یکی از قدیمی. ی سازمانی است ی امروز، جامعه جامعه

 سازمان بر مدیریتها، مدیریت انواع بین از .باشد می جامعه آن مدیریت سیستم در پیشرفت به منوط ای جامعه هر ترقی و پیشرفت(. 11: 1،1832آونز)کند

 مطلوب، مدیریتهای با توأم پرورش و آموزش ثمره دانند؛ زیرا می مدیریتها موثرترین ترین و ترین، مشکل ترین، پیچیده اهمیت با را پرورش و آموزش های

رود که نه تنها  از سازمانهای آموزشی انتظار می(. 1381:1 ، صافی)است یافته کمال و متعادل یافته، رشد خالق، های انسان به خام نهای انسا تبدیل موجب

 (. 820: 1832آونز،)ی این ارزشها به اعضای جوان جامعه نیز باشند ی تغییر اجتماعی باشند، بلکه حافظ ارزشهای سنتی و انتقال دهنده ابزار و وسیله

شود افراد کار را جالب، لذت بخش و در یک کلمه  ند، که موجب میچالشی بودن، مهم بودن و نیاز به حل مسائل، ویژگیهای با اهمیتی از کار هست

زمانی که هر فرد از نقش سازمانی خود رضایت داشته باشد و از طرفی اعتقاد و ایمانی کامل نسبت به هدف مشروع (. 818: 1832آونز،)برانگیزنده تلقی کنند

در نتیجه سازمان هم در قبال وی احساس حق شناسی خواهد کرد و . را خواهد نمود سازمان داشته باشد، آن فرد در خود احساس تعلق نسبت به سازمان

از آنجایی که مدیران در مقایسه با افراد معمولی و سایر کارکنان از قدرت و (. 21: 1811پرهیزکار،)گردد این حق شناسی با دادن مزد و پاداش جبران می

 (. 1833خنیفر و همکاران، )تواند در تصمیمات و روشهای آنها تاثیر گذار باشد یگیری بیشتری برخوردارند، شخصیت آنها م حق تصمیم

مفهوم شخصیت از آن جهت برای مدیریت اهمیت دارد که به نظر اکثر مدیران نقش عمده ای . شخصیت یکی از عوامل موثردر ایجاد تفاوتهای فردی است

هر چند کارکنان سازمان از بسیاری از جهات با یکدیگر شباهتهایی (. 31:  1831، 2گیریفین)ارددر چگونگی ادراک، ارزیابی و واکنش فرد در برابر محیط د

هیچ دو فردی از آغاز حیات آدمی »دارند، اما مجموعه ویژگیهای شخصیتی هر فرد باعث  می گردد در نوع خود یکتا باشد و از این جهت گفته می شود که؛

زمان حال نیز هیچ دو فردی با هم کامال مشابه نیستند و در آینده نیز هیچ دو فردی با هم شباهت کامل نخواهند  با یکدیگر کامال یکسان نبوده اند، در

 (.081: 1811ساعتچی، ) «داشت

ی شهر زاهدان می باشد، که در راستا 2و  1نواحی ( راهنمایی)هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی شخصیت شغلی مدیران آموزشی مقطع متوسطه دوره اول 

 : این هدف، دنبال می شود

 سوال تحقیق  -2

 موقعیت شخصیت شغلی از دیدگاه مدیران چگونه است؟

 روش  -3

شهر زاهدان می  2و  1نواحی ( راهنمایی)بررسی شخصیت شغلی مدیران آموزشی مقطع متوسطه دوره اول  در این پژوهش با توجه به موضوع و هدف، که 

) شهرستان زاهدان  2و  1ی مدیران آموزشی زن و مرد مقطع متوسطه دوره اول نواحی  جامعه آماری را کلیه. باشد، از روش توصیفی استفاده شده است

از آنجایی که از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده . دارای ابالغ رسمی مدیریت هستند 32-38ی می باشند، که در سال تحصیل( نفر 115

پرسشنامه ناقص بود، از دور خارج و تجزیه و تحلیل بر اساس  3ی آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است؛ ولی به این دلیل که  است، کل جامعه

 : باشد سنجش پژوهش حاضر متناظر با متغیرمورد مطالعه  پرسشنامه میابزار  .نفر انجام گرفت 101

 5باشد که در غالب مقیاس لیکرتی  ای می گزینه 5سوال  00، که شامل (50: 1832و رمضان، مقیمی)0و کینگ8پرسشنامه شخصیت شغلی واریسزاک 

  پرسشنامه .سنجد کنند؛ می ای که کسب می ی مدیران را براساس نمرهطراحی شده است؛ و شخصیت شغل( هرگز،گاهی،اغلب،بیشتر اوقات،همیشه)ای  درجه

نظران  های پژوهشنامه مدیریت انتخاب شده است؛ و توسط صاحب مورد استفاده در این پژوهش، از روایی محتوایی برخوردار است و نیز از مجموعه کتاب

جهت تعیین روایی، (. 5: 1832و رمضان، مقیمی)بسیار باالیی برخوردار می باشد برجسته مدیریت در سراسر جهان طراحی گردیده و از روایی و اعتبار 

برای محاسبه میزان . پرسشنامه تحقیق در اختیار پنج تن از صاحب نظران رشته علوم تربیتی قرار گرفت و پس از بررسی مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت
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. ها به روش توصیفی و استنباطی انجام گرفت تجزیه و تحلیل داده (.151/0پرسشنامه شخصیت شغلی )است پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده

به  ها پرداخته شده است؛ و در سطح آمار استنباطی  های آماری نظیر ،میانگین و انحراف استاندارد  به توصیف داده در سطح توصیفی، با استفاده از شاخص

 .ون تی تک گروهی، استفاده گردیدمنظور پاسخ به سوال از آزم

 ها یافته -4

 تجزیه و تحلیل اطالعات  

 موقعیت شخصیت شغلی از دیدگاه مدیران چگونه است؟   

 شخصیت شغلی تک نمونه ای در ارتباط با tنتایج 

Sig 
df Test 

value t 
انحراف 

 استاندارد
 متغیر میانگین

000/0 101 120 803/0 11/15 12/121 
شخصیت 

 شغلی

 

 11/15و  12/121ای بر حسب شخصیت شغلی در مدیران آموزش و پرورش را نشان میدهد؛ میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب تک نمونه tجدول نتایج 

با توجه به (.  p < 01/0)باشد معنادار میدرصد به لحاظ آماری  33در سطح  101با درجه آزادی ( 803/0)محاسبه شده  tهمچنین با توجه به . می باشد

کوشی و تغییر در  بنابراین شخصیت شغلی مدیران آموزش و پرورش تا حدودی هدفمند بوده و تمایل به سخت بوده است، 30 -120اینکه رنج نمره بین 

.سازمان را دارند
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 بحث و نتیجه گیري  -5

درصد مشاهده  33باشد که تفاوت معناداری در متغیر شخصیت شغلی در بین مدیران در سطح اطمینان  ، بیانگر این میها هنتایج حاصل از بررسی یافت

کوشی و تغییر  توان نتیجه گیری کرد که مدیران آموزشی افرادی تا حدودی هدفمند بوده و تمایل به سخت بر این اساس اینطور می(. P <001/0)شود می

ی معناداری ندارد و در زنان و مردان با سوابق کاری و مدرک تحصیلی  دارند؛ که این متغیر با جنسیت، سابقه کار و مدرک تحصیلی رابطهدر سازمان را 

شابه از آنجایی که تا کنون تحقیقی با عنوان شخصیت شغلی در داخل و خارج از کشور انجام نگرفته است، لذا نتایج با تحقیقات م. باشد متفاوت یکسان می

دهد فردی که از شغل خود راضی است احتمال بروز تغییر، انصراف، غیبت و  نشان می( 1331)5کوئیست  دیویس و الفنتایج تحقیقات  .گردد مقایسه می

توان  می( 1333)1براساس نظریه پارسونز و تحقیقات سوآنسون وفوادرود؛  اش هم باال می یابد و رضایت در سایر امور زندگی دیرآمدگی در او کاهش می

در ( 2010)ها، پیشرفت و شخصیت فرد حدس زد و گراهام برادلی ها، ارزش ها، رغبت رضایت و موفقیت شغلی آینده افراد را براساس ویژگیهایی چون نگرش

که بین ویژگیهای شخصیتی و  در تحقیقی دریافت( 1331)تواند اثرات ماندگاری بر شاغلیت شغلها داشته باشد؛ وکندر  تحقیقی دریافت که شرایط کار می

در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر قصد ترک شغل در بین نیروهای فروش پرداختند و ( 2001)ویژگیهای شغلی همبستگی وجود دارد؛ گرانت و همکاران

مطالعات وسیع انجام شده در مورد عالیق بر مبنای کند  بیان می( 1832)به این نتیجه رسیدند که تعارض شغلی بر رضایت شغلی اثر منفی دارد؛ میرسپاسی

کنند که در آنها فاقد عالقه و استعداد  هایی را ترک می مند هستند، تجربه نشان داده که مردم محیط افرادی که به ادامه دادن خدمت خود در سازمان عالقه

توان گفت  ازگاری ندارد؛ براساس پژوهشهای انجام شده میاند س هستند و تیپ شخصیتی آنها با فرهنگ سازمان مربوطه و شغلی که به آن منتصب شده

دریافتند ( 1831)صادقیان و جاللی .است بدترین عناصر هر سازمان افرادی هستند که رضایت شغلی ندارند ولی اجبار آنها را وادار به ماندن در سازمان کرده

. ی بین شخصیت با اثر بخشی مدیران را معنادار توصیف کرد رابطه( 1815)ر افشانبذ. ی معناداری وجود دارد که بین ویژگیهای شخصیتی و نوع شغل رابطه

اند که بین عملکرد و عالئق فرد  در یافته( 2001)کینگ و واریسزاک.ی ویژگیهای شخصیتی و عملکرد مدیران را معنادار توصیف کرد رابطه( 1838)خاکپور

 .باشد همراستا می( 1331)پرایس و میولران با رضایت و عدم رضایت آنان مرتبط است و نیز با تحقیق رابطه معناداری وجود دارد و عملکرد  و انگیزه مدیر

 و پیشنهادات يریجه گینت -6

تفاوت معناداری در متغیر شخصیت شغلی در بین مدیران آموزش و پرورش وجود دارد و مدیران افرادی تا های به دست آمده بیانگر این است که  یافته

ی  کوشی و تغییر در سازمان را دارند؛ همچنین بین متغیر شخصیت شغلی با جنسیت، سابقه کار و تحصیالت رابطه هدفمند بوده و تمایل به سختحدودی 

ا توجه به ای از مدیران اگر فرصت های شغلی بهتری برایشان پیش آید سازمان را ترک خواهند کرد، لذا ب این بدان معنا است که عده .معناداری وجود ندارد

تر بوده و با عالقه بیشتری به فعالیت بپردازند؛ امکانات رفاهی بیشتر، تاسیس  این موضوع الزم است شرایطی فراهم آید تا افراد از محیط کاری خود راضی

رادی به عنوان مدیر مشغول به کار در این میان اف. تواند باال ببرد از جمله اقداماتی است که سطح رضایت را می... کار و  مهدهای کودک در نزدیک محل

آموزان مفید و موثر خواهد  روحیه مدیران مدارس در باال بردن روحیه معلمان و دانش. کوش و هدفمند باشند باشند که به سازمان خود وفادار بوده و سخت

در انتصاب مدیران مدارس گامی موثر در بالندگی سازمانهای  تر عمل خواهند کرد؛ توجه به این موضوع بود، لذا افراد وفادار و متعهد به سازمان، دلسوزانه

شود که در انتخاب مدیران مدارس به شخصیت آنها در ضمن کار توجه شود تا مدیران  به مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می. آموزشی خواهد داشت

کوشی ندارند تاثیرات منفی بر عملکرد معلمان و دانش  تغییر و سخت مدیرانی که تمایلی به. برتر از نظر شخصیتی بر راس مدیریت مدارس گمارده شوند

 .آموزان خواهند داشت

ه حین انجام مدیران باید براساس ضوابط علمی و شناخته شده نظیر بررسی سوابق گذشته و عملکردهای قبلی، با استفاده از آزمونهای روانشناختی و مشاهد

 .کار انتخاب شوند

 مراجع
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 .  1832،خوراسگان

 .1831ارسباران،: ، تهرانسازمان و مدیریت در آموزش و پرورشصافی، احمد،[ 2]

 . 1811، نشر دیدار، تئوریهاي مدیریتپرهیزکار، کمال،[ 8]

 . 1833فاطمی،: ، تهراني مدیریت رفتار سازمانی شناخت شخصیت مدیران؛ الزمهخنیفر،حسین و همکاران،[ 0]

 .1831مروارید،: ی مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده، تهران ترجمه،رفتار سازمانیگیریفین، مورهد،[ 5]
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 .1832سازمان مدیریت صنعتی،: ، تهرانروانشناسی سازمانیمقیمی، محمد و رمضان، مجید،[ 1]

 .1832سازمان مدیریت صنعتی،: تهران، (سطح فردي و گروهی)مدیریت رفتار سازمانیمقیمی، محمد و رمضان، مجید،[ 3]

 .1832میر،: ، تهرانكارمدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط میرسپاسی، ناصر، [ 3]

، 1، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال اي ویژگیهاي  شخصیتی خلبانان، پزشکان  و معلمان بررسی مقایسه صادقیان، منیر و جاللی، احمد،[ 10]

 . 115،1831-125، 1شماره 

شناسی دانشگاه تربیت معلم  اسی ارشد رواننامه کارشن پایانبررسی رابطه شخصیت و اثربخشی مدیران در موسسات،م،.افشان مقدم، س بذر[ 11]

 . 1815تهران، 

نامه کارشناسی  ، پایانبررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران مدارس راهنمایی شهر همدانخاکپور، عباس،  [ 12]
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