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چکیده

 و کار تعاون، وزارت کارکنان در یسازمان تعهد و یتیشخص یهایژگیو براساس یشغل تیرضا ینیب شیپهدف این پژوهش 

کارکنان جامعه آماری پژوهش شامل . باشدمی همبستگی نوع ازبه روش توصیفی و  پژوهش این .ی می باشداجتماع رفاه

گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت به روش نمونه هانفر از آن 033وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که 

های شخصیتی و پرسشنامه تعهد سازمانی رضایت شغلی، پرسشنامه ویژگی پرسشنامه ها ابزار گردآوری داده. داده شدند

 لیتحل یاستنباط آمار و( درصد و یفراوان ،استاندارد انحراف ن،یانگیم) یفیتوص آماراز  هاداده لیتحل و هیتجز برای. باشدمی

براساس  یشغل یترضاها نشان دادند که یافته. شد استفاده SPSS-ver20 افزار نرم از استفاده با گام به گام خطی ونیرگرس

 .دارد (P<0/01)داری تأثیر معنا یدر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یو تعهد سازمان یتیهای شخص ویژگی

 تأثیر معناداری یدر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتیهای شخص براساس ویژگی یشغل یترضاهمچنین 

(P<0/01) داری تأثیر معنا یبراساس تعهد سازمانی در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یشغل یترضا دارد و

(P<0/01) تر از رابطه تعهد سازمانی با های شخصیتی با رضایت شغلی نیرومند نتایج نشان دادند که رابطه ویژگی .دارد

 . باشد رضایت شغلی در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

 .، کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرضایت شغلی، ویژگی شخصیتی، تعهد سازمانی :واژهکلید
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مقدمه

عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان  .ترین عامل، از منابع مختلف تولید است ارزشمند ترین و نیروی انسانی، مهم     

 می گیرد و بر کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی درشاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، 

امروزه در هر کشورى، هزاران  .ها را به خود مشغول داشته است ها و ملت اشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت

آنچه همواره مورد توجه  .دهند هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته، به زندگى خود ادامه مى

ها و بازدهى کارشان  شغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آن  ناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده رضایتنشروا

اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار  مند باشد، خالقیت و استعداد وى در زمینه کارى اگر کسى به شغل خود عالقه .باشد مى

مجموعه ای از احساسات و باورهایی است که افراد در  ،رضایت شغلی(. 3030 ،ابطحی) نخواهد شدخستگى و افسردگى 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در . (3031ساعتچی، ) مورد مشاغل کنونی خود دارند

بنابراین  .(83: 3031آبادی،  شفیع)د که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گرد ،موفقیت شغلی است

 و افراد شغلی رضایت به دلیل سه به مدیران حداقلو  دارد باالیی بسیار اهمیت شغلی رضایت که نیست تردیدی هیچ

 کارکنان -2 دهند می استعفا بیشتر و کنند می ترك را سازمان ناراضی افراد -3 :زیرا دهند، می اهمیت سازمان اعضای

 فراتر سازمان مرز از که است ای پدیده کار از شغلی رضایت -0 کنند می عمر بیشتر و برخوردارند بهتری سالمت از راضی

داشتن کارکنان با لذا  ،(3030 ،راستی) شود می مشاهده سازمان از خارج و فرد خصوصی زندگی در آن اثرات و رود می

تواند می تمرکز داردفرد گیری خصوصیات فردی شخصیت  تعیین و اندازهدر محیط کار که بر  های شخصیتی مطلوبویژگی

وجود نیروهای  همچنین .(11: 3031، روشن) وری بیشتر در سازمان را فراهم کندزمینه افزایش رضایت شغلی و بهره

عملکرد سازمان، خیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر أانسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، ت

عدم احساس تعهد و . نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد

تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترك خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به 

با توجه به اهمیت و نقش بنابراین  .(3032 ،مرتضوی) اد مشتریان و کاهش درآمد می باشدماندن در سازمان، کاهش اعتم

و تعهد  یتیشخص یها یژگیبراساس و یشغل یترضا ینیب یشپ در این تحقیق به دنبالها، رضایت شغلی در سازمان

 .باشیمی میکارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع در یسازمان

 نیا در است، مرتبط یشغل یتمندیرضا با یادیز یرهایمتغ دهدیم نشان یشغل تیرضا نهیزم در مختلف مطالعات     

بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی را با استفاده از تعدیل کننده های مثبتی رابطه ( 3881) 3روس و مك نیلی انیم

پریش  د با گرایش های روان رنجور و رواندر مقایسه افرا( 3883)و همکاران  2پیرون .نشان دادندتجربه، جنسیت و عملکرد 

با افراد سالم به این نتیجه رسیدند که روان پریش ها و روان رنجورها در ارتباط با خرده مقیاس های رضایت شغلی شامل 

 چهار( 3888) 0جونز و رججوهمچنین . سرپرستی، ترفیعات، حقوق، همکاران و ماهیت شغل رضایت شغلی کمتری دارند

 در رای تیشخص های ویژگی و تیشخص( 4  تعهدات و ها ارزش( 0 یتأثیراجتماع( 2 شغل و کار تیموقع( 3 یاساس عامل

در تحقیقی دریافت که حاالت روانی و رضایت  (2332) 4کوهلن طور همین. دانندیم ثرؤم یشغل تیرضا سطح و زانیم

 .شغلی به یکدیگر وابسته هستند و همچنین شخصیت، سالمت روانی و رضایت شغلی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند

عاملی  1در مطالعات خود تأثیر سازگاری و ابعاد شخصیت با رضایت شغلی را با استفاده از مدل ( 2330) 1توکال و سابیچ
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، وجود داردبررسی کردند و نشان دادند که رابطه معنادار بین برون گرایی و روان رنجوری با رضایت شغلی پایین  شخصیت

. به این معنا که برون گرایی با رضایت شغلی رابطه مثبت معنا دار و روان رنجوری با رضایت شغلی رابطه منفی معنادار دارد

مجارستانی، ارتباط فرسودگی روانی و تعهد سازمانی و نارضایتی  انمندکاردر بررسی خود روی ( 2331) 3پیکوهمچنین 

 تعهد بین اما آورد، دست به شغلی رضایت و عاطفی تعهد میان معناداری و مثبت رابطه( 2331) 2ریلی .شغلی را نشان داد

معلمان و در ژاپن بر روی  (2333)و همکاران  0ناجایکه در تحقیق دیگری . کردن پیدا ای رابطه شغلی رضایت و مستمر

همچنین  .کارمندان دولت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد

اثرگذار  آن رشد و ها فعالیت در کارکنان های مشارکت تداوم برمی تواند  سازمانی تعهد نشان داد که (2333) 4ینمور

درباره ابعاد رضایت ( 2333)و دیگران  1اسکالیتحقیق دیگری توسط  عالوه بر این .شود کاری زندگی کیفیت باعث بوده و

نشان دادند که رضایت شغلی کلی به وسیله  که از اجزاء رضایت شغلی انجام شد شغلی، تعیین وسعت و اهمیت هر یك

  .تعیین می شودکاری، ساعات کار و مشابه آن مانند دستمزد، تضمین، محتوای کار، شرایط ترکیبی از اجزاء رضایت شغلی 

که به های شخصیتی صورت گرفته است  ویژگی تحقیقات مختلفی در ایران در زمینه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و     

شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان به این نتیجه ( عوامل)در بررسی رابطه بین صفات ( 3030)قراباغی  .کنیمآنها اشاره می

رسید که بعد روان آزرده گرایی با رضایت شغلی همبستگی منفی دارد و رابطه معنی داری بین بعد انعطاف پذیری و 

پژوهشی در زمینه تعیین رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و ( 3034)قاسمی نژاد و همکاران . رضایت شغلی وجود ندارد

بین جو سازمانی و استرس   -3:جام دادند و نشان دادند که رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهرکرد ان

بین  -2. جو سازمانی و استرس شغلی در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند و شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد

 جو سازمانی و رضایت شغلی، رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که این دو در یك جهت حرکت می کنند و هر چه

بین جو سازمانی و شاخص های رضایت شغلی افراد  -0جو سازمانی مطلوب تر باشد رضایت شغلی معلمان بیشتر است؛ 

بین شاخص های جو سازمانی و رضایت و استرس شغلی رابطه  -4بیشترین رابطه به شاخص مدیریت تعلق داشت؛ 

سرزندگی در بین اعضای هیأت  غلی با شادمانی وبررسی رابطه بین رضایت ش به( 3031)زاده تقی .معناداری مشاهد شد

نشان داد که بین شاخص های ماهیت کار، همکاران، حقوق، فرصت های ارتقاء و ترفیع و رضایت شغلی  پرداخت و علمی

رضایت شغلی مثبتی را بین رابطه ( 3031)و فروتن ( 3031)امین بیدختی و صالح پور  .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

در تحقیقی تحت عنوان ( 3033)ترکمان و عابدی  .ثابت کردندعهد سازمانی در بین کارکنان ، مدیران و کتابداران و ت

 و رشته تحصیلی، بومی بودن، سابقه خدمت عواملبین که  دادندنشان شناسایی عوامل مؤثر در رضایت شغلی دبیران 

بین عوامل انگیزشی شامل، استقالل در عمل، عالقه به ولی ارتباط با زیردستان با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود ندارد 

لیت های شغلی و عوامل محیطی چون ارتباط با مافوق، ارتباط با همکاران، امنیت، ئوکار، شناخت، پیشرفت و ترقی، مس

پایگاه و موقعیت، امکان رشد یا ترقی و عوامل فردی، چون محل تولد، شرایط کاری و عوامل واسطه ای شامل، حقوق، 

 . جنس، سن، وضعیت تاهل، رضایت کلی از زندگی، اعتقادات مذهبی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد

مدارس  های شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران رابطه ویژگیدر تحقیقی به بررسی ( 3033)کوشکی و همکاران      

توجه به خواسته های انسانی و منافع گروهی، دلبستگی و احساس  که بین پرداختند و به این نتیجه رسیدندهنمایی را

تجربه کاری، صالحیت اخالقی و علمی مافوق، چگونگی هدایت و ، تسهیل کار ارباب رجوع)و رضایت شغلی  ساؤلیت رئومس
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های سابقه کار،  رابطه ویژگی بین ولی. پذیری رابطه معنادار وجود دارد لیتئوبا صفات برون گرایی و مس( رهبری سازمان

سابقه و  (لذت بخش بودن، اعتبار و غرورآفرینی شغل)جنس، منطقه تدریس و سطح تحصیالت دبیران با رضایت شغلی 

و مطالعه عوامل  بررسی در پژوهشی به( 3038)امیرکبیری و امیراحمدی . دارد ی وجودرابطه منفی معنادار هاآنتدریس 

 بیندر  پرداختند و نشان دادند کهثر بر تعهد سازمانی کارکنان تمام وقت مراکز پزشکی شهید شوریده و نور تهران ؤم

 و ، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی با تعهد سازمانیو پزشکی غیرپزشکی کارکنان

وجود همبستگی معکوس بین میزان تحصیالت با تعهد سازمانی  لیو وجود دارد زمانیهل کارکنان با تعهد ساأوضعیت ت

در شرکت گاز در تحقیقی به بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان ( 3038)حقیقت منفرد و همکاران  .دارد

ارتباط معنی دار آماری بین هر یك از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی با  پرداختند و نشان دادند کهاستان آذربایجان غربی 

  .کارکنان وجود دارد عملکرد

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترك خدمت کارکنان شرکت مهرکام در تحقیقی به ( 3083)ودادی و همکاران      

با ترك ( تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری)که بین تعهد سازمانی و ابعاد آن ن پرداختند و نشان دادند پارس تهرا

در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین ( 3083)سپاه منصور و همکاران . خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد

بین متغیر کیفیت زندگی و که به این نتیجه رسیدند شهر تهران   کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان

رابطه  به بررسیدر تحقیقی ( 3083)داوودی و همکاران  .متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد

که متغیرهای  پرداختند و نشان دادندشهرستان تویسرکان فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان 

پوریوسف و دستورانی  .دنپیش بینی کننده معنی داری برای رضایت شغلی می باش ،و سن انگیزش شغلی، فرهنگ سازمانی

و  پرداختند کارکنان دولتیهای شخصیتی با سالمت روانی و رضایت شغلی بررسی رابطه ویژگیدر تحقیقی به ( 3083)

کارکنان بر رضایت شغلی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی تأثیر ویژگی شخصیتی  یسالمت روان نشان دادند که

 کارکنان شغلی رضایت بر گرایی آزرده روان شخصیتی ویژگی تأثیر چنینباوجدان بودن بر رضایت شغلی کارکنان و هم

ایی، برونگرایی، انعطاف پذیری نورزگر)شخصیتی  های ویژگیبه استثنای ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن، سایر . است اندك

 های ویژگینسبت به سایر  بودن بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد و ویژگی شخصیتی دلپذیر (و باوجدان بودن

های سالمت روان بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر  شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر معکوس دارد و خرده مقیاس

های سالمت عمومی بر رضایت شغلی کارکنان  یاس افسردگی نسبت به سایر خرده مقیاسای که خرده مقدارد به گونه

 .بیشتری داردتأثیر 

 ،یروان مختلف عوامل با و است یبعد چند و دهیچیپ یمفهوم یدارا یشغل تیرضاکه توان گفت در مجموع می     

همان شتابی که پدید می آید، از بین می رود  همچنین رضایت شغلی به(. 2338، 3بلوچ) دارد ارتباط یجسمان و یاجتماع

یك حالت و احساس ایستا نیست و نیروهای داخل یا خارج محیط کار  یشغل تیرضا بنابراین(. 2333، 2مایلر و اسکورمن)

محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل، از عوامل تعیین کننده رضایت شغلی اند، با این  عالوه بر این. بر آن تأثیر می گذارد

 پیشایندها شناسایی ،(2333) 4المبرت نظر به(. 2331، 0دامون)فرد نیز نقش مهمی در آن دارد  های ویژگیحال صفات و 

 فراگیر برونزاد متغیر عنوان به شغلی رضایت کردن تلقی جای به دیگر عبارت به. است مهم شغلی رضایت اثرات همچنین و

 رفتار برای فراگیر الگوی ایجاد همچنین،. است مهم شغلی رضایت اثرات و ها علت کردن جستجو نهایی، درونزاد متغیر یا
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 (.2338 ، 3کیم و پارك) است ضروری آورد، حساب به را شغلی رضایت مستقیم غیر و مستقیم اثرات که انسان پیچیده

 شغلی رضایت رفتاری، و اجتماعی علوم حوزه اندیشمندان از بسیاری نظر دهد که بهتحقیقات انجام شده نشان میمطالعه 

 و وری بهره افزایش برای مدیریت های مشی خط و ها سیاست از بسیاری پایه و سازمانی مفاهیم برانگیزترین چالش از

(. 13: 3083،ینادر) است کار نیروی سالمت و بهداشت نیز و سازمان بهبود و پیشرفت در مهم عاملی و سازمان کارایی

  آنان کارایی و عملکرد افزایش باعث خود شغل از کارکنان رضایت و عالقمندی هستند معتقد کارشناسانهمچنین 

 کاهش به منجر نیز و شده کارکنان مضاعف کوشش و تالش ببس شغل به مثبت نگرش و عالقمندی که چرا گردد؛ می

 شغلی رضایتهمچنین  .(0،2333امزیلیوو 2امزسونیلیو) هستند اثرگذار نیز سازمان کل عملکرد بر که گردد می ها هزینه

در افراد جامعه  روانی نظر ازشده و نگرش مثبتی را  خود شغل از باعث رضایت کارکنان گذارد ومی تأثیر جامعه کل بر

 در تعهد جادیا و کارکنان شناختداشتن رضایت شغلی،  بدون ها سازمانعالوه بر این  .(3033 ،ذوالفقاری) .کندایجاد می

 در تحقیقات و مطالعات امروزه (.2333 ،4روزنبرگ و راد مصدق)عمل کنند  موفقتوانند اثربخشی مثبت داشته و نمی آنان

 و شود می سازمان عملکرد و وری بهره افزایش به منجر شغلی رضایت افزایش که است داده نشان سازمان مدیریت زمینه

 مدیران اینکه برای همچنین. کرد جلوگیری شغلی رضایت کاهش از توان می شغلی رضایت بر مؤثر عوامل شناسائی با

 و آرزوها ها، خواستههای شخصیتی، ویژگی از که هستند آن نیازمند یابند، دست سازمانی اهداف و مقاصد به بتوانند

 افزایش پیرامون هایی تحقیق ها سازمان در اینکه مگر شد، نخواهد میسر امر این و باشند آگاه خود کارکنان تمایالت

 و نیازها از آگاهی با طریق این از تا گیرد انجام یشغل تیرضا به وابسته یرهایمتغ ییشناسا نطوریهم و شغلی تیرضا

 که شود فراهم آنها شغلی رضایت باالخره و کارکنان زندگی کیفیت بهبود و رشد های زمینه کارکنان، انگیزشی منابع

 این ها سازمان مدیران برای اساسی مسئلهامروزه . است کاری راندمان رفتن باال و انسانی نیروی سازی بهینه نیز آن نتیجه

 کار از افراد که کرد عمل طوری ،سازمان های هدف جهت در افراد های فعالیت تجهیز با همزمان توان می چطور که است

لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از  ،نمایند کسب پاداش و شخصی رضایت سازمان در خود کوشش و

باشد تا بتواند به اهداف  کارآمد و اثربخش انسانی منابعباید دارای و بین المللی مهم در عرصه ملی  اجتماعی های نظام

و ایجاد تعهد های الزم رضایت شغلی کارکنان جز با فراهم کردن زمینهگفته شده و بلند مدت خود دست یابد که این امر 

 و مدیران به راهکار و حل راه ارائه و مشکالت شناسایی باتواند همچنین این وزارتخانه می .شودمحقق نمیدر آنان 

 در شاغل کار نیروی وری بهرهباعث افزایش   هاتوجه به سالمت روانی کارکنان و ایجاد انگیزه و تعهد در آنو  مسئوالن

با توجه به این که تاکنون پژوهشی با این عنوان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است لذا  .شود وزارتخانه

براساس کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بینی رضایت شغلی به پیش وهش حاضر در پی آن است کهژپ

 :پاسخ دهد ی زیرهابپردازد و به پرسش تعهد سازمانیهای شخصیتی و  ویژگی

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت کارکنان در یسازمان تعهد و یتیشخص های ویژگی براساس یشغل تیرضاآیا  .3

 قابل پیش بینی می باشد؟

 بینی کند؟آیا تعهد سازمانی می تواند رضایت شغلی را در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش  .2

ار و رفاه اجتماعی پیش بینی شخصیتی می تواند رضایت شغلی را در کارکنان وزارت تعاون، ک های ویژگیآیا  .0

 کند؟
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شخصیتی با رضایت شغلی نیرومند تر از رابطه تعهد سازمانی با رضایت شغلی در  های ویژگیآیا رابطه بین  .4

 کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؟

وشتحقیقر

 هیکل در شاغل کارکنان یتمام شامل تحقیق آماری جامعه .باشدمی یهمبستگ نوع ازبه روش توصیفی و  تحقیق این     

 اشتغال، و ینیکارآفر توسعه معاونت منابع، و تیریمد توسعه معاونت) یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ستادی یها حوزه

 معاونت ،یاجتماع یفرهنگ معاونت ،یاجتماع رفاه معاونت تعاون، امور معاونت ،یاقتصاد امور معاونت ،رکا روابط معاونت

گیری  با استفاده از نمونه نمونه آماری این تحقیق .بودند 3080 سال در( یوزارت حوزهو  ها استان و یحقوق مجلس، امور

 301 هااز میان آنی بود که اجتماع رفاه و کار تعاون، از کارکنان حوزه های ستادی وزارتنفر  033 تصادفی ساده شامل

عالوه بر این از لحاظ نوع  .نفر متأهل بودند 200نفر از آنها مجرد و  13 بود و همچنین مردنفرشان  311زن و نفرشان 

 .ها قراردادی بودندنفر از آن 33نفر پیمانی و  83ها به صورت رسمی، نفر آن 233استخدام 

هاگردآوریدادهابزار

یشغلتیرضاپرسشنامه(الف

یا  سرپرست کار، ماهیت شامل مقوله شش قالب در JDI یشغل تیرضا پرسشنامهاز  یشغل تیرضابرای سنجش      

استفاده ( در قالب طیف لیکرت) کار محیط و شرایط وضعیت و مزایا و حقوق ،و ارتقاء ترفیعات همکاران، ،مسئول مستقیم

 پرسشنامه روایی .شده بود تدوین مریکاآ کرنل دانشگاه در (3818) 0و هیولین 2، کندال3اسمیت توسط بار نخستینکه  شد

 از استفاده بامیزان پایایی آن  وانجام شد  دانشگاه استادان و متخصصان از تن پنج نظر و صوری اعتبار روش از استفاده با

 .بدست آمد 833/3 کرونباخ آلفای روش

 سازمانیتعهدپرسشنامه(ب

استفاده  لیکرت ای درجه هفت مقیاس و گویه 24 با( 3883) 4یر می و آلناز پرسشنامه سازمانی تعهدبرای سنجش      

میزان  وانجام شد  دانشگاه استادان و متخصصان از تن پنج نظر و صوری اعتبار روش از استفاده با پرسشنامه روایی. شد

 .بدست آمد 331/3 کرونباخ آلفای روش از استفاده باپایایی آن 

 شخصیتجدیدعاملیپنجپرسشنامه(ج

 .استفاده شد (3831) 1و کوستا 1مك کریسؤالی  13 شخصیتی پرسشنامههای شخصیتی از برای سنجش ویژگی     

 فردی های تفاوت برای توان یمرا  بعد پنج که رسیدند نتیجه این به یعامل تحلیل از استفاده با( 3831) کری مك و کوستا

 ،(O) پذیرش یا پذیری انعطاف ،(E) گرایی برون ،(N) گرایی آزرده روان :عبارتند از که کرد منظور شخصی های ویژگی در

 .(C) شناسی وظیفه یا بودن وجدان باو  ،(A) بودن دلپذیر
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 یافته اختصاص عوامل این ارزیابی منظور به (است اولیه عامل سه از برگرفته آن نام که) NEO شخصیتی پرسشنامه     

  برای S فرم دو دارای NEO آزمون. است ای ماده 243 پرسشنامه این اصلی فرم(. 2330 ،3ایکلم و هرن) است

 پنج مقیاس صورت به که دارد سؤال S  243فرم . است گر مشاهده های بندی درجه یبرا R و شخصی های گزارش

 .شود یم گذاری نمره معکوس صورت به هاه ماد از بعضی و بندی درجه موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از لیکرت ای درجه

 S فرم مکمل عنوان به معموالً و افراد بقیهو  همساالن همسر، توسط افراد بندی درجه برای که دارد سؤال 243 نیز R فرم

 33/3میانگین با 38/3 تا 34/3بین کری مك و کوستا توسط شده گزارش آلفای ضریب. رود می کار به آن جانشین یا و

 .بدست آمد 331/3 کرونباخحاضر ضریب آلفای  تحقیق در که حالی در است بوده متغیر



 هادادهروشتجزیهوتحلیل

  و( درصد و یفراوان ،استاندارد انحراف ن،یانگیم)یفیتوص آمار یها وهیش از تحقیق یها داده لیتحل و هیتجز برای     

 های ویژگی براساس یشغل تیرضا ینیب شیپ جهت) گام به گام خطی ونیرگرس لیتحل جمله از یاستنباط آمار یها وهیش

 .انجام شد SPSS-ver20 افزار نرم از استفاده با هاداده لیتحل هیکل و شد استفاده( یسازمان تعهد و یتیشخص

یپژوهشهایافته

خطی گام به گام  و تحلیل رگرسیون کولموگروف اسمیرنف های آماریها از آزموندر این پژوهش برای تحلیل یافته     

 .کنیمها اشاره میاستفاده شده است که در زیر به آن

کولموگروفاسمیرنفمربوطبهآزموننتایج.1جدول

 رضایت شغلی تعهد سازمانی شخصیتی های ویژگی متغیر

 110/3 334/3 882/3 اسمیرنف مقداره گولموگروف

Sig. 333/3 211/3 332/3 

آزمون رگرسیون از توان  دهد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می اسمیرنف نشان می نتایج آزمون کولموگروف     

 .های تحقیق استفاده کرد تحلیل فرضیه برایگام به گام خطی 

های شخصیتی  ویژگی طریقاز رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیش بینی تغییرات      

به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است که نتایج آن به شرح و  و تعهد سازمانی

 :باشد ذیل می

رضایتشغلیبرهایشخصیتیوتعهدسازمانییهایکلیتحلیلرگرسیونیتأثیرویژگکنندهمشخص.2جدول
 شاخص آماری                           

  مدل رگرسیون   
 سطح معناداری F تعدیل شده R2 R2 ضریب همبستگی

3 133/3 213/3 243/3 381/88 333/3 

2 132/3 212/3 213/3 131/12 333/3 
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رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و  وشخصیتی و تعهد سازمانی  های ویژگیضریب همبستگی بین  ،2جدول      

و همبستگی  133/3، کارکنان یشغل یترضا و یتیشخص های ویژگیضریب همبستگی بین . دهد را نشان میرفاه اجتماعی 

و  243/3)با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده . بوده است 132/3کارکنان  یشغل یتو رضا یتعهد سازمانبین 

رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، بر روی  (P<0/01)داری  معنی تأثیرشخصیتی و تعهد سازمانی  های ویژگی، (213/3

 .  داردکار و رفاه اجتماعی 

رضایتشغلیبرشخصیتیوتعهدسازمانیهایویژگیضریبرگرسیونی.3جدول
 شاخص آماری                 

     مدل       
 سطح معنی داری T بتای استاندارد استانداردخطای  ضرایب رگرسیون

 333/3 034/0 - 203/3 318/3 ضریب ثابت

 333/3 811/8 133/3 330/3 321/3 شخصیتی های ویژگی

 332/3 310/0 - 228/3 322/3 ضریب ثابت

 333/3 133/3 401/3 330/3 100/3 شخصیتی های ویژگی

 323/3 223/2 323/3 343/3 338/3 تعهد سازمانی

 مشخص را نشان می دهد که  رضایت شغلی بر شخصیتی و تعهد سازمانی های ویژگیضریب رگرسیونی  ،0جدول      

رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار در واحد  100/3شخصیتی  های ویژگیبه ازای یك واحد افزایش در میزان  می کند

رضایت واحد در  338/3تعهد سازمانی به ازای یك واحد افزایش در میزان و آمد  افزایش به وجود خواهد و رفاه اجتماعی 

توان معادله رگرسیونی  میها با توجه به یافته. آمد افزایش به وجود خواهد شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شخصیتی و تعهد  های ویژگیوسیله  ، بهرضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرای پیش بینی  را زیر

 :    سازمانی تنظیم کرد

رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه =  322/3( + 100/3)شخصیتی  های ویژگی( + 338/3) تعهد سازمانی     

 اجتماعی 

و  های شخصیتی ویژگی طریقاز رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیش بینی تغییرات      

 :باشد به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می

رضایتشغلیبرشخصیتیهایویژگیهایکلیتحلیلرگرسیونیتأثیرکنندهمشخص.4جدول
 شاخص آماری                 

 مدل رگرسیون
 سطح معناداری F تعدیل شده R2 R2 همبستگیضریب 

3 133/3 213/3 243/3 381/88 333/3 

را رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وشخصیتی  های ویژگیضریب همبستگی بین  ،4جدول      

با توجه به . باشد می (=333/3P)دارای سطح معنی داری و  133/3ضریب همبستگی بین این دو متغیر، . دهد نشان می

رضایت شغلی بر روی  (P<0/01)معنی داری  تأثیرشخصیتی  های ویژگی، (243/3)مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 

 .   داردکارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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رضایتشغلیوشخصیتیهایویژگیضریبرگرسیونی.5جدول
 شاخص آماری            

 مدل      
 سطح معنی داری T بتای استاندارد خطای استاندارد ضرایب رگرسیون

 333/3 034/0 - 203/3 318/3 ضریب ثابت

 333/3 811/8 133/3 330/3 321/3 شخصیتی های ویژگی

 

 

رضایتشغلیکارکنانوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبرهایشخصیتیتأثیررگرسیونیمتغیرویژگی.1نمودار

به ازای یك را نشان می دهد که بیانگر آن است که  رضایت شغلی و شخصیتی های ویژگیضریب رگرسیونی  ،1جدول      

غلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رضایت شواحد در  321/3شخصیتی،  های ویژگیواحد افزایش در میزان 

رضایت شغلی کارکنان برای پیش بینی  را توان معادله رگرسیونی زیر میها با توجه به یافته. آمد افزایش به وجود خواهد 

 :   شخصیتی تنظیم کرد های ویژگی، به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی =  318/3( + 321/3) شخصیتی های ویژگی

به و  تعهد سازمانی از طریقرضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیش بینی تغییرات      

 :باشد آن به شرح ذیل میمنظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج 

رضایتشغلیبرهایکلیتحلیلرگرسیونیتأثیرتعهدسازمانیکنندهمشخص.6جدول
 شاخص آماری                    

 مدل رگرسیون
 سطح معناداری F تعدیل شده R2 R2 ضریب همبستگی

3 044/3 333/3 331/3 333/08 333/3 

را نشان رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وتعهد سازمانی ضریب همبستگی بین  ،1جدول       

با توجه به مقدار . باشد می (=333/3P)و دارای سطح معنی داری  044/3ضریب همبستگی بین این دو متغیر، . دهد می

رضایت شغلی کارکنان وزارت بر روی  (P<0/01)معنی داری  تأثیرتعهد سازمانی ، (331/3)ضریب تعیین تعدیل شده 

 .   داردتعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رضایتشغلیوضریبرگرسیونیتعهدسازمانی.7جدول

 شاخص آماری                

 مدل   
 داریسطح معنی T بتای استاندارد خطای استاندارد ضرایب رگرسیون

 333/3 240/31 - 343/3 311/2 ضریب ثابت

 333/3 031/1 044/3 303/3 243/3 تعهد سازمانی

 

 

 

 یتیشخص یها یژگیو یشغل یترضا
321/3 

 یتعهد سازمان یشغل یترضا
243/3 
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رضایتشغلیکارکنانوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبرتأثیررگرسیونیمتغیرتعهدسازمانی.2نمودار

به ازای یك واحد را نشان می دهد که بیانگر آن است که  رضایت شغلی و ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی، 3جدول      

افزایش به وجود رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد در  243/3افزایش در میزان تعهد سازمانی، 

ن وزارت تعاون، کار و رضایت شغلی کارکناتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیش بینی  ها میبا توجه به یافته. آمد خواهد 

  :   ، به وسیله تعهد سازمانی تنظیم کردرفاه اجتماعی

 رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی =  311/2( + 243/3) تعهد سازمانی

 243/3شخصیتی  های ویژگینتایج آزمون رگرسیون نشان داد که توان پیش بینی پذیری متغیر رضایت شغلی از طریق      

تر از رابطه  یرومندن یشغل یتبا رضا یتیشخص یها یژگیرابطه و دهندهنشانمی باشد که  331/3و از طریق تعهد سازمانی 

 .باشد یم یدر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یشغل یتبا رضا یتعهد سازمان

گیرینتیجه

  یانسود و ز یها صورت ها و سازمان است که هرگز در ترازنامه ییدارا ینتر و با ارزش ینبزرگتر ،نیروی انسانی    

ها  داشته و انسان یانسان یرویبه ن یسازمان بستگ یکه سودآور یصورت در .شود یها منعکس نم شرکتها و  سازمان

و برخورد با عزت و ت داشتن نیروی انسانی باارزش، کارآمد و باکیفی بنابراین. روند یسازمان به شمار م یتپشتوانه موفق

المللی های مهم در عرصه ملی و بینوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از سازمان توسط هااحترام با آن

را افزایش سازمان وری آن در این سازمان شده و بهرهمتعهد  و یممتخصص، فه یها و پرورش انسان یتتربزمینه  تواند می

به سازمان وارد خواهد  یلطمه بزرگو  ها شدهآن یریکناره گباعث نداشتن رضایت شغلی کارکنان از سازمان ولی  .دهد

 و مخارج یروبوده و مستلزم صرف وقت، ن ینهبر و پرهز مانز یمد، امرآتوانمند و کار یانسان یرویعرضه ن یگر،د یانیبه ب. کرد

 تواند یو بموقع، م یحصح یماتمتعهد در سازمان، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصم یانسان نیرویهمچنین  .است فراوانی

 و بر کند یم یجادا یدهسازمان ارزش افزوده، ثروت و فا یواقع، همواره برا در .کند ینرا جبران و تأم یماد های یانز

و آموزش او شده است،  یزتجه یت،که صرف ترب ای ینههز از  یشمتعهد ب یانسان یروین. افزاید یسازمان م یماد های یهسرما

و ناآگاه، ممکن است با  یرکارآمدغ یرمتعهد،، غیناراض یانسان یرویعکس، ن بر. آورد یو ارزش به وجود م یدهسازمان فا یبرا

نان کارک یتبر رضا مؤثررو شناخت عوامل  یناز ا. یدافزابیسازمان  های یانو اعمال غلط خود بر مشکالت و ز یماتتصم

 یترضاو نتایج نشان داد که  حاضر نیز به این مهم پرداخته شد که در تحقیقبرخوردار است  یاصخ یتسازمان از اهم

ینی ب یشقابل پ یدر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یو تعهد سازمان یتیشخص های ویژگیبراساس  یشغل

 و فروتن ،(3031) و صالح پور یدختیب یناماین یافته با نتایج مطالعات . است( 213/3و  243/3ضریب تعیین تعدیل شده )

تحقیق حاضر نشان داد که  همچنین .همسو می باشد (2331) یکوپو  (3033)ی ترکمان و عابد، (3030) راباغی، ق(3031)

ضریب )است  ینیب یشقابل پ یرکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعدر کا یتیشخص های ویژگیبراساس  یشغل یترضا

 کوشکی، (3033)نژاد  یقاسم، (3034)معمار ، (2332) کوهلناین یافته با نتایج مطالعات  که( 243/3تعیین تعدیل شده، 

در  عالوه بر این .همسو می باشد( 3033) همکارانمنفرد و  یقتحقو ( 3083)ی و دستوران یوسفپور، (3033) و همکاران

 یترضانتایج نشان داد که اعی موزارت تعاون، کار و رفاه اجترابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بررسی 

ضریب تعیین تعدیل )است ینی ب یشقابل پ یدر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یبراساس تعهد سازمان یشغل

( 3038)ی احمدیرو ام یریکب یرامو  (3031)زاده تقی، (3881) روس و مك نیلیبا نتایج مطالعات  که( 331/3شده، 
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توان پیش بینی پذیری متغیر رضایت شغلی از طریق عالوه بر این . باشد همسو می

رابطه د که نمی باشد که این آماره ها نشان از آن دار 331/3عهد سازمانی و از طریق ت 243/3شخصیتی  های ویژگی

در کارکنان وزارت تعاون، کار و  یشغل یتبا رضا یتر از رابطه تعهد سازمانیرومندن یشغل یتبا رضا یتیشخص یها یژگیو

 و همکاران یودادو ( 3083) و همکاران یداوود، (3883)پیرون و همکاران با نتایج مطالعات  که باشد یم یرفاه اجتماع

  .همسو می باشد( 3083)

این کارکنان  :شود پیشنهاد میبرای بهتر شدن رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این رو      

قبل از د نسعی کن و و دانش کاریشان را تسهیم کنند ندانجام ده بیشتر یتبا احساس مسئول ی خود راکارها وزارتخانه

 سازمان به اهداف یدنرس یبراهای آن اطالعات دقیقی کسب نمایند و نسبت به آشنایی با زیرساخت  یکار شروع هر

نسبت به  و را به عنوان مشکالت خود قلمداد نمایندمشکالت سازمان کارکنان سعی کنند همچنین . مجدانه تالش کنند

نسبت به همکاران خود دید  و ر راه بهبود عملکرد سازمان استفاده کننداهداف سازمان متعهد بوده و از توانایی های خود د

سازمانی کارکنان های از خالقیت ها و نوآوری نیز باید مدیران  .رام های متقابل کاری را حفظ کنندمثبت داشته و احت

عمل و  یابتکار، آزادثبات و دوام، کارایی،  یری،پذ یسكبر ر و یت آنها را مورد تشویق قرار دهندحمایت کرده و خالق

 ،کارکنانتأثیر رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی  در خصوصشود پیشنهاد میهمچنین . نمایند یدکأبه فرد بودن ت نحصرم

عوامل مؤثر بر روی تعهد سازمانی شخصیتی و تعهد سازمانی مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان،  های ویژگیتأثیر 

ای  مطالعه یشاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع کارکنانشغلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی  های ویژگی، کارکنان

 .  صورت پذیرد
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