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 بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با میزان رضایت شغلی 

 )کارکنان سازمان تامین اجتماعی(

 
 *1 علی پورمختار  

 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (DBA)دکتری حرفه ای کسب و کار دانشجوی -1

 

 damas@gmail.com13400مسئول: نویسنده 

 

 

 

 چكیده
درونگرایی و برونگرایی با میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان   تامین بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی "هدف از این پژوهش 

با استفاده از  روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته است . و جامعه آماری کارکنان ستادی با مدرک  "اجتماعی

نفر بود که بصورت تصادفی طبقه  154عه لیسانس و باالتر سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران می باشد که حجم نمونه مورد مطال

عاملی آیزنک و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و ورث  16ای  انتخاب گردیدند . برای سنجش متغیرها از پرسشنامه شخصیتی 

وروشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی برای  SPSSاستفاده شده است .نتایج با استفاده از نرم افزار 

بین برون گرا تفاده شده است . نتایج نشان میدهد دو جامعه مستقل اس  T-TESTررسی فرضیات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف وب

بین برون گرا بودن و درون گرا . بودن و درون گرا بودن شخصیت با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

بین برون گرا بودن و درون گرا بودن  ؛درک تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردبودن شخصیت بارضایت شغلی بر اساس م

 شخصیت با رضایت شغلی کارکنان بر اساس سابقه خدمت  رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

 

    گرا یی، رضایت شغلی ، درونییبرون گراتیپ شخصیتی  شخصیت ، ویژگی شخصیتی، هاي کلیدي:واژه
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 مه مقد -1
 

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل داده است و هماهنگی یا نا 

های افراد باعث رضایت یا نارضایتی شغلی می گردد که در مطلوبیت ها ، نیازها ، عالیق و ارزشهماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی

ازمان و در نهایت یک جامعه موثر می باشد زیرا یک فرد  سعی دارد شغلی را انتخاب کند که عالوه بر تأمین نیازهای زندگی فرد ، س

مادی از نظر روانی نیز او را ارضاء کند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در رضایتمندی از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان 

از چگونگی اشتغال او متأثر است. کارکنان سازمانها از لحاظ استعداد، خصوصیات خلقی، خواستها، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم 

تمایالت و احتیاجات با یکدیگر متفاوتند و در اغلب آنان یکنوع انحراف و خودسردی وجود دارد که مانع اجرای وظایف شغلی و پیروی از 

و نیازهای کارکنان یکی از ضرورتها و الزامات اداری امور سازمانها است که در کارآیی ها گردد. بدین لحاظ عنایت به خواستهمدیریت  می

سازمان اثر دارد . لذا همین عامل باعث شده است که علوم مرتبط با منابع انسانی در طی سالهای معاصر تغییرات چشمگیری داشته باشد 

ویژگیهای شخصیتی منابع انسانی در رفتارهای سازمانی انان از جمله و بخصوص دانشمندان و محققین این حوزه بدنبال بررسی تاثیر 

رضایت شغلی باشند تا سازمانها بتوانند با برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مناسب بتوانند در محیطهای داخلی و خارجی سازمان 

 زمانی  تازه و رو به رشد  داشته باشند .  .شاهد پویایی ، توسعه و سود آوری باشند  تا با داشتن کارکنانی  شاد و راضی سا

بسیاری از دانشمندان در حوزه منابع انسانی ویژگیهای شخصیتی را یکی از مولفه های مهم در رضایت شغلی کارکنان می دانند زیرا 

ی با میزان رضایت شغلی انسان موجودی پیچیده می باشد .  .  در این پژوهش به بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرای

کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی  پرداخته شده است تا ثابت کند توجه به ویژگیهای شخصیتی در برنامه ریزیهای نیروی انسانی 

ظیر )جذب ،آموزش،نگهداشت و ارتقائات(  می تواند در میزان رضایت شغلی کارکنان موثر باشد  و همچنین از تبعات عدم رضایت شغلی ن

تمرد ، غیبت ،ترک خدمت ،بازنشستگی زودرس پیشگیری نموده و هزینه های حوزه منابع انسانی را کاهش و نهایتا سازمان را در نائل 

 آمدن به اهدافش کمک نماید . در این راستا این پژوهش اهداف زیر را دنبال می نماید : 

 تعین تیپ شخصیتی افراد نمونه مورد مطالعه  .1

 رضایت شغلی در نمونه مورد مطالعه تعیین میزان  .2

 تعیین رابطه بین شخصیت برون گرا و درون گرا با رضایت شغلی نمونه مورد مطالعه .3

 

 مبانی نظري پژوهش

 رضایت شغلی(  

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی 

 . محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگونی تعریف و توجیه نموده اند . می گردد

( .رضایت شغلی نوعی 1372درجه ای از خشنودی که کارمند از ارضای نیازهای خود به وسیله شغلش تحصیل می کند )ساعتچی ، 

راد نسبت به شغلشان دارند . )شفیع آبادی , احساس فرد نسبت به شغلش است . به عبارت دیگر ، میزان کلی تاثیرات مثبتی که اف

1371) 

 (1390رضایت شغلی شامل مجموعه ای از احساسات و باورها که یک شغل خود دارد می باشد )شفیع آیادی،

 عوامل موثر در رضایت شغلی : 

 )شخصیت )ویژگیهای شخصیتی نظیر برون گرایی و درونگرایی 

  سن 

  جنسیت 

 نوع سرپرستی اعمال شده ،نوع کار،فرهنگ و جو سازمانی ( عوامل موقعیت )حقوق و دستمزد، 

 شخصیت (
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به جنبه های نسبتا ثابت یک فرد که او را از دیگران متمایز می کند و او را قابل پیش بینی "تعریف اغلب روانشناسان از شخصیت 

 ه است : در باره رفتار آیندهاش می سازد شخصیت گفته می شود. تعاریف دیگری نیز از شخصیت شد

سرشت و طبیعت معموالً به جنبه های روانی فرد اطالق می شود که در هنگام تولد و یا دست کم در اوایل رشد کودک حضور دارند 

 (2007، 1و مربوط به بیان عاطفی هستند. )هاسالم

 . 2)هیلگارد( دکنتعیین میمحیط که نحوه سازگاری شخص را با ی می باشد های تفکر شخصیت الگوهای رفتار و شیوه

شرافت، نجابت، بزرگواری و ... یا در صحبت های روزمره وقتی می گوییم فالنی آدم با شخصیتی است منظورمان این است که مقام 

 ( 1375منزلتی دارد. مورد احترام دیگران است ، کارهای ناشایست انجام نمی دهد و ... )گنجی، 

 

 ویژگیهاي شخصیتی درون گرا و برونگرا (

 ون گرایی : در 

یکی از انواع شخصیت که خشم و خصومت به آسانی در آنها برانگیخته نمی شود در کارهایشان عجله نمی کنند، آرام هستند و هیچ 

 ( 1360گونه احساس گناهی ندارند )گنجی، 

  : برون گرایی 

و تمایل به پرخاشگری دارد، احساسات  یکی از انواع شخصیت که در آن فرد ماجراجو و مغرور است ، سریعا واکنش نشان می دهد 

 ( 1381وی در کنترلش نیست و او بدون تامل و اندیشه عمل می کند. )ستوده 

 

 پیشینه پژوهش

رابطه  ابعاد شخصیت ،ویژگیهای شغلی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در تایوان "( ، پژوهشی با عنوان 2006چانگ و لی ) .1

  بعاد شخصیت همبستگی معنی دار مثبت با رضایت شغلی داشتند .انجام دادند که نتایج نشان داد ا

درصد  20که بیش از نتیجه گرفت  "رضایت کارکنان و تعهد موثر،ویژگی های شخصیتی "(،در پژوهشی با عنوان 2007ماتزلر ) .2

ان عامل واسطه بر های شخصیت آنها بوده و رضایت شغلی به عنومغایرت در رضایت شغلی کارکنان به دلیل تفاوتهای ویژگی

 . تعهد سازمانی اثر می گذارد

بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران میانی در  "(،در پژوهشی با عنوان 2020وهرا) .3

 ،نتیجه گرفت همه ویژگیهای مثبت بر تعهد سازمانی موثر و رضایت شغلی اثر می گذارد ."هند

،نتیجه "رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و رضایت شغلی در کارمندان شهر تهران  "پژوهشی با عنوان  (، در1998.سمیعی زاده)4 

رابطه وجود دارد و معتقد است افرادی که منبع کنترل درونی دارند در  غلی ش که بین ویژگی های شخصیتی و رضایت و پیشرفتگرفت 

  شغل خود رضایت بیشتری دارد. مقایسه با افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند از

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنها در سازمان آب  "(، در پژوهشی با عنوان 2004. خدادادی )5

دارد و بین اکثر ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی عاطفی مستمر و هنجاری رابطه معناداری وجود ،نتیجه گرفت که  "و برق اهواز

 . بین انواع ویژگی های شغلی باتعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت و با تعهد مستمر رابطه منفی معنادار وجود دارد

(،معتقد است رابطه شخصیت و انتخاب شغل و رضایت از شغل یکی تز جالبترین مطالب راهنمای حرفه ای است 1386.حسینیان )6

انی و روانی با یکدیگر متفاوتند،سازگاری هر دو نوع خاصی از مشاغل ممکن می شود و خصوصیات و با توجه به اینکه افراد از نظر جسم

 شخصیتی الزم نیز مانند زمینه های استعداد و معلومات برای مشاغل مختلف فرق می کند . 

 

 

 

                                                 
1 hoslam 
2 hilgard 
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 روش تحقیق 

ت و روش نمونه گیری تصادفی طبقه پژوهش حاضر کاربردی و روش  پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی  استفاده شده اس

ای می باشد .طبقات بر اساس جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت کارکنان در نظر گرفته شده است . جامعه آماری مورد پژوهش 

تعداد که  1397را کارکنان رسمی  زن و مرد ستاد سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران  با مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر در سال 

با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک  نفر می باشد . 234نفر است تشکیل داده است . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  600آنها 

پژوهش  میدانی و کاربردی است برای جمع آوری اطالعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و ابزار گردآوری داده 

 16. این پژوهش دارای سه متغیر اساسی است که سنجش متغیر تیپ شخصیتی برون گرا و درون گرا از پرسشنامه  ها پرسشنامه میباشد

درجه ای لیکرت از نمره یک)کامال مخالف (تا نمره  5عاملی آیزنک و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه بری فیلد و روث با مقیاس 

مچنین همچنین سواالت جمعیت شناختی )جنسیت ،سابقه کار،سطح مدرک تحصیلی ( در پنج )کامال موافق ( استفاده شده است .و ه

ابتدای پرسشنامه طراحی گردید و با قرار دادن آن بصورت  نرم افزار بر روی سایت نظر سنجی سازمان تامین اجتماعی نسبت به گرد 

ای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار این ضریب برای پایایی  این پرسشنامه ها از طریق آلف آوری اطالعات اقدام گردیده است .

آزمون بر اساس گزارش بری فیلد و روث پایایی پرسشنامه شخصیتی درون گرا و  0,79پرسشنامه تیپ شخصیتی درون گرا و برونگرا 

ها از روشهای آماری در می باشد . جهت تجزیه و تحلیل داده  0,77و برای پرسشنامه رضایت شغلی  0,77،رضایت شغلی 0,79برونگرا 

(و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیات از آزمون کلموگروف SPSS.24دو سطح توصیفی )میانگین و انحراف معیار و نرم افزار 

 .  استفاده شده است  T-TESTاسمیروف و 

 

 یافته ها  

 یافته های توصیفی :

نفر از کارکنان ستادی  154تحصیالت، سابقه خدمت تعداد  های گروه مخاطبان ازجمله جنسیت، میزاندر این قسمت ویژگی

 سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشد :

  درصد ( می باشند 2/92نفر مرد ) 142درصد ( و  8/7نفر زن )  12از این تعداد  1براساس  جدول شماره 

 

 فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر جنسیت - 1جدول                      

 

 فراوانی جنسیت
درصد 

 فراوانی

 7/8 12 زن 

 92/2 142 مرد

 100 154 مجموع
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  80درصد کارشناسی ارشد) 9/51نفر (،  65درصد پاسخ دهندگان کارشناسی) 3/42، مدرک تحصیلی 2بر اساس جدول شماره 

 نفر ( می باشد. 9درصد دکتری) 8/5 نفر ( و

 فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر میزان تحصیالت - 2 جدول

 

 میزان تحصیالت

 درصد فراوانی فراوانی

 42/3 65 کارشناسی

 51/9 80 کارشناسی ارشد

 5/8 9 دکتري

 100 154 مجموع
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  9/29سال،  15تا  10درصد  بین 9/14سال،  10پاسخ دهندگان کمتر از درصد  9/1سابقه خدمت  3براساس جدول شماره 

 سال می باشد. 25درصد باالتر از  7/37سال و  25تا  20درصد  بین  6/15سال،  20تا  15درصد بین 

 فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر سابقه خدمت  -4 جدول

 

 سابقه خدمت 

 سال 10کمتر از 

 سال 15تا  10

 سال 20تا  15

 سال 25تا  20

 سال 25باالتر از 

 مجموع

 

 
 

 

   4/60بر اساس جدول شماره میزان فراوانی پاسخگویان از نظر تیپ شخصیتی برحسب تعداد و درصد عبارت است از 

 باشند . نفر( دارای تیپ شخصیتی برونگرا می 61درصد) 6/39نفر( و  93نفر( دارای تیپ شخصیتی درونگرا) 93درصد)

             

 

         

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بارویکرد حمایت از کارآفرینان ملی(کسب و کار)  مدرییت و  الگواهی نوین رد ملی سکنفران 

 7 
www.MBA-CONF.ir                7 

 فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر تیپ شخصیتی 4-4 جدول

 درصد فراوانی فراوانی تیپ شخصیتی

 درونگرا 
93 60/4 

 برونگرا
61 39/6 

 100 154 مجموع

 

 
           

 می باشد  567/3نگین رضایت شغلی پاسخ دهندگان بر اساس جدول شماره پنج شده است. همانطور که مالحظه می شود میا

 می باشد. 21/4و بیشترین رضایت  01/3همچنین کمترین میزان رضایت 

 آمار توصیفی رضایت شغلی - 5 جدول                                                

 میانگین حداکثر حداقل
انحراف 

 استاندارد

01/3  
21/4 3/567 192/0 

 

 ی استنباطی :یافته ها

 در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها و سپس به بررسی فرضیات پرداخته می شود. 

اسمیرنوف می توان توزیع نرمال بودن داده های یک متغیر را مورد بررسی قرار داد. نتایج این -با استفاده از آزمون کولموگوروف

 آمده است. 6آزمون در جدول شماره 

 

 اسمیرنوف-تایج آزمون کولموگوروفن - 6جدول

 تعداد داده ها متغیرها
سطح معنی  آماره آزمون

 داری

 0/121 1/185 154 رضایت شغلی
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پژوهش پذیرفته شده و می توان از روش  می باشد، ادعای نرمال بودن متغیر 05/0با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون باالتر از 

 های پارامتری برای برررسی فرضیات استفاده کرد.

 

 فرضیه اصلی : 

 دارد.  وجود داری معنی رابطه  اجتماعی تامین سازمان کارکنان شغلی رضایت و شخصیت  برونگرایی و گرایی درون  های مولفه بین

دو جامعه مستقل استفاده شده است که نتایج آن در  T-Testاز آزمون برای بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی 

 جدول زیر آمده است

 

 T-Testنتایج آزمون  -7جدول 

انحراف  میانگین   گروه 

 استاندارد
t 
 آماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معنی داري

رضایت 

 شغلی

- 0/183 403/3 درونگرا

2/746 
152 0/007 

 0/195 3/688 برونگرا

 

می باشند بنابراین می توان گفت تفاوت  05/0سطح معنی داری آزمون کمتر از  T-TESTاس نتایج به دست آمده از آزمون بر اس

معنی داری بین رضایت شغلی گروه درونگرا و برونگرا وجود دارد. به طوریکه با توجه به میانگین ها می توان گفت رضایت شغلی گروه 

( می باشد در نتیجه مشخص می گردد بین بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و 3/403رونگرا )( بیشتر از گروه د3/688برونگرا )

 رضایت شغلی ارتباط معنی دار وجود دارد و این فرضیه تایید می گردد . 
 

  جنسیت  اساس بر کارکنان شغلی رضایت و برونگرایی و گرایی درون شخصیتی تیپ   بین:  1فرضیه فرعی 

 . دارد وجود داري معنی رابطه کارکنان

می باشد  05/0، در گروه زنان سطح معنی داری آزمون بیشتر از  8درجدول  T-TESTبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون 

بنابراین می توان گفت تفاوت معنی داری در رضایت شغلی در دو گروه درونگرا و برونگرا وجود ندارد ولی  در گروه مردان سطح معنی 

می باشد لذا  می توان گفت در بین مردان میزان رضایت شغلی گروه برونگرا بیشتر از گروه درونگرا می باشد در  05/0تر از داری کم

 نتیجه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا بر اساس جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد و این فرضیه تایید می گردد .

 

 نسیتمربوط به ج T-Testنتایج آزمون  -8جدول 

 

انحراف  میانگین   فراوانی گروه جنسیت

 استاندارد
t  آماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی داری

 0/224 108/3 7 درونگرا زن
/9230 10 

0/378 

  0/122 3/006 5 برونگرا 

 0/179 3/311 86 درونگرا مرد
3/328- 140 

0/001 

  0/180 513/3 56 برونگرا 

 

  تحصیلی مدرک  اساس بر  شغلی رضایت و برونگرایی و گرایی درون یتیشخص تیپ  بین:  2فرضیه فرعی  

 دارد. وجود داري معنی ارتباط کارکنان
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،  در گروه مدرک تحصیلی  کارشناسی سطح معنی داری آزمون  9در جدول  T-TESTبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون  

نی داری در رضایت شغلی در دو گروه درونگرا و برونگرا وجود ندارد.  در گروه می باشد بنابراین می توان گفت تفاوت مع 05/0بیشتر از 

می باشد بنابراین می توان گفت در این گروه میزان رضایت برونگرایان  بیشتر  05/0کارشناسی ارشد و دکتری سطح معنی داری کمتر از 

یتی درونگرا و برونگرا بر اساس مدرک تحصیلی رابطه معنی از گروه درونگرایان می باشد در نتیجه مشخص می گردد بین بین تیپ شخص

 دار وجود دارد و این فرضیه تایید می گردد . 

 

 مربوط به مدرک تحصیلی T-Testنتایج آزمون  -9جدول 

فراوان گروه مدرک تحصیلی

 ي

انحراف  میانگین  

 استاندارد
t 
 آماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معنی داري

 کارشناسی
- 0/224 300/3 39 درونگر

1/583 
63 0/119 

 0/122 370/3 26 برونگرا

کارشناسی ارشد 

 و دکتري

- 0/167 3/513 54 درونگر

2/280 
87 0/025 

 0/192 6013/ 35 برونگرا

 

 سابقه میزان  اساس بر کارکنان شغلی رضایت  و برونگرایی و گرایی درون شخصیتی تیپ  بین: 3 فرعی فرضیه 

 .  دارد وجود داري معنی هرابط کارکنان  کاري

سال و باالتر  20تا  15سال، بین  15، گروه سابقه خدمت کمتر از  10در جدول  T-TESTبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون  

می باشد بنابراین می توان گفت تفاوت معنی داری در رضایت شغلی در دو گروه  05/0سال سطح معنی داری آزمون بیشتر از  25از 

می باشد بنابراین می  05/0سال سطح معنی داری آزمون کمتر از  25تا  20نگرا و برونگرا وجود ندارد. در گروه سابقه خدمت بین درو

توان گفت در این گروه میزان رضایت برونگرایان  بیشتر از گروه درونگرایان می باشد در نتیجه مشخص می گردد بین بین تیپ 

 اساس میزان سابقه خدمت  رابطه معنی دار وجود دارد و این فرضیه تایید می گردد . شخصیتی درونگرا و برونگرا بر 

 

 مربوط به سابقه خدمت T-Testنتایج آزمون  -10جدول

سابقه 

 خدمت

انحراف  میانگین   فراوانی گروه

 استاندارد
t 
 آماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معنی داري

 15کمتر از 

 سال

 18 درونگرا
385/3 0/170 

-0/650 24 
0/522 

  0/174 432/3 8 برونگرا 

 20تا  15بین 

 سال

 28 درونگرا
405/3 0/186 -

1/302 
44 

0/200 

  0/150 473/3 18 برونگرا 

 25تا  20بین 

 سال

 17 درونگرا
390/3 0/217 -

2/088 
22 

0/039 

  0/184 585/3 7 برونگرا 

 25باالتر از 

 سال

 30 درونگرا
3/320 0/174 -

1/315 
56 

0/94 

  0/226 3/389 28 برونگرا 

 

  بحث و نتیجه گیري
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هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه درون گرایی و برون گرایی شخصیت با رضایت شغلی در کارکنان ستادی سازمان تامین 

ضایت شغلی رابطه مثبت اجتماعی در شهر تهران بوده است و نتایج نشان داد که بین ابعاد برونگرایی و درونگرایی شخصیت کارکنان و ر

معنی دار وجود دارد و کارکنان برونگرا رضایت شغلی بیشتری نسبت به کارکنان درونگرا دارند که این به ویژگیهای رفتاری برونگرایان 

انجام دهند و  ارتباط دارد بطوریکه افراد برونگرا دارای انرژی بیشتری بوده و با برنامه ریزی راحتتر و سریعتر می توانن کارهای خود را

چون ارباب رجوع بعلت برخورد مناسب آنان رضایت بیشتر ی دارند این مسئله باعث احساس رضایتمندی بیشتر از شغل  برای کارکنان 

برونگرا می شود . یکی دیگر از نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که ارتباط تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا با رضایت شغلی در 

 کارکنان نمونه مورد مطالعه با توجه یه جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت کارکنان متفاوت است و می توان نتیجه گرفت : بین 

 در کارکنان مرد ارتباط تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی و رضایت شغلی تفاوت معنی دارتری نسبت به گروه زنان دارد .  .1

سی ارشد و باالتر ارتباط تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی و رضایت شغلی تفاوت در کارکنان با مدرک تحصیلی کارشنا .2

 معنی دارتری نسبت به گروه کارشناسی دارد .

ارتباط تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی و رضایت شغلی تفاوت معنی دار  25تا  20تنها در کارکنان با سابقه خدمتی  .3

 وجود دارد . 

( 2000،( و چانگ ولی ورنیکو)1389(، نجارپور و همکاران )2007(،ماتزلر)1392ر در این زمینه نظیر بخشایش)نتایج پژوهشهای دیگ

همسو می باشد . بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید میزان رضایت شغلی در کارکنان برونگرا و درونگرا متفاوت است ومیزان 

( رابطه شخصیت و انتخاب 1386تیپ شخصیتی درونگرا بیشتر می باشد . حسینیان ) رضایت شغلی کارکنان برونگرا نسبت به کارکنان با

( نیز بر این عقیده بود که ابعاد شخصیت 2007شغل و رضایت شغل را یکی از جالبترین مطالب راهنمای حرفه ای می داند . چانگ و لی)

های این پژوهش می توان نتیجه گرفت  رضایت شغلی با همبستگی معنادار مثبتی با رضایت شغلی ارند . بنابراین براساس یافته 

درونگرایی و برونگرایی شخصیت ارتباط مثبت و معنی دار دارد و کارکنانی که شخصیت برونگرا دارند نسبت به کارکنانی که شخصیت 

 درونگرا دارند از رضایت شغلی باالتری برخوردارند . 

 

 

 

 پیشنهادات 

 ای زیر ارائه می گردد : بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاده

به دلیل اهمیت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی بخصوص در برخورد با ذینفعان سازمان در گزینش و استخدام  .1

 کارکنان جدید در آزمونهای استخدامی از مصاحبه روانشناختی و پرسشنامه های شخصیتی استفاده شود . 

 دد که از شخصیت برونگرایی باالتری برخوردار هستند . در ارتقائات شغلی از کسانی استفاده گر .2

 برای مشاغل حساس و مدیریتی سازمان افرادی انتخاب گردند که از شخصیت برونگرایی باالتری برخوردار هستند .  .3

 واحد آموزش سازمان نسبت به برگزاری کارگاههای مختلف مشاوره روانی برای کارکنان اقدام نماید . .4

که درونگرایی و برونگرایی افراد مطلق نمی باشد و قابلیت تغییر دارد با توجه به نتایج پژوهش ارتقائ با توجه به این .5

آموزشی کارکنان می تواند در تغییر شخصیت درونگرایی به برونگرایی و درنتیجه افزایش رضایت شغلی کارکنان موثر 

 باشد . 

سال است برونگرا تر بوده و  25تا  20وابق خدمتی آنان بین با توجه به اینکه بر اساس نتایج پژوهش کارکنانی که س .6

دارای رضایت شغلی بیشتری می باشند برنامه ریزان نیروی انسانی سازمان باید نسبت به ایجاد برنامه های مناسب  جهت 

 نگهداشت  این کارکنان  اقدام نمایند .  
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 منابع

 

( . شخصیت : نظریه و پژوهش . ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور ، تهران : 1393پروین ،الرنس و جان،الیور پی ) .1

 انتشارات آییژ 

 ( روانشناسی شخصیت )نظریه هاو فرآیندها(. ترجمه سیاوش جمالفر ، تهران: انتشارات روان . 1392راس،آلن) .2

 سید محمدی ، تهران : نشر ویرایش  ( . تئوریهای شخصیت . ترجمه یحیی1391شولتز، دوان پی و شولتز ،سیدنی آلن ) .3

( بررسی تیپ های شخصیتی )برونگرا و درونگرا( با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ذوب 1388مامن پوش ،مریم) .4

 آهن اصفهان . پایاننامه کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه پیام نور اصفهان 

( .بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای 1389و لیوارجانی ، شعله )نجارپور استادی ، سعید، اسمخانی اکبری نژاد، هادی  .5

غیر منطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی . مجله فراسوی مدیریت 

 58-39صفحات 13،شماره

ایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه ( . بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی و رضایت شغلی . پ1357وهابی فرشته ) .6

 عالمه طباطبایی . 

( . بررسی رابطه عوامل شخصیتی و رضایت 1391دکتر رحیم بدری گرگری،دکتر غالمرضا گل محمد نژاد ،رحمان عباس پور ) .7

 7-22صفحات 21شغلی کارکنان بانگ سپه تبریز . مجله فراسوی مدیریت ،شماره

( . بررسی رابطه بین ویژگیهای  شخصیتی و 1390رزاده عبدالجبار ، فاطمه حسین پور لنگرودی )نسرین مصباح ، حسن اکب .8

 13جمعیت شناختی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز )زن و مرد(. مجله زن و مطالعات خانواده ، شماره 

 99-124صفحات 

ی رابطه برونگرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت ( . بررس1395حسین عبدالهی، محمد کمالی ، حسین مبارکی . ) .9

 1025-1042معلوالن شاغل . مجله مدیریت فرهنگ سازمانی صفحات 

برونگرایی با میزان رضایت شغلی  –(. رابطه بین درونگرایی 1393امیر سبزی پور ،بهزاد رشنودی،سمیه امیری،علی کرم الهی .) .10

پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،شماره -و تعهد سازمانی معلمان .فصلنامه علمی

 181-194صفحات  2

( . مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1387هومن، حیدر علی ) .11

 60-110دانشگاهها ،تهران، صفحه 

 ( . تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی . تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی 1381هومن، حیدر علی ) .12
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