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 چکیده

 و پژوهش توصیییی تللیلیی  . بودشاغل  معلوالنبا رضایت شغلی  شخصیت گرایی گرایی و درون برون ةهدف پژوهش حاضر بررسی رابط
اسیت  نییر   122ها  که تعداد آن بودشاغل در ادارات شهرستان الیگودرز  معلوالن همةمورد نظر شامل  ة آماریجامع. بوداز نوع همبستگی 

رضیایت   ةپرسشینام شخصیتی آیزنی  و   ةشامل پرسشنام پرسشنامة پژوهش. آوری شد ها جمع پرسشنامه از آن کارگیری اطالعات با به و
افیزار   نرم باها  هپرسشنام .یید شدأآلیای کرونباخ ت ةها با ملاسب کارگیری روش اعتبار ملتوا و پایایی آن هها با ب روایی پرسشنامه. بود شغلی

SPSS حاصیل از پرسشینامه  های  شد و برای تللیل داده ملاسبه یانگین و انلراف استانداردمهای توصییی  هبرای تللیل داد. تللیل شد 
مثبیت و معنیاداری    ةرضیایت شیغلی رابطی   گراییی و   بین بیرون نشان داد  نتایج .شد اجرا آزمون همبستگی و تللیل رگرسیون گام به گام

(12/2=r )مثبیت و معنیاداری    ةگرایی با رضایت شغلی رابطی  بین درون ،همچنین. وجود دارد(12/2=r ) وجیود دارد  (22/2≥P) .  براسیا 
ی کیه  معلیوالن بیشیتری نسیبت بیه     رضیایت شیغلی   دارنید، گرا  وندری که شخصیت معلوالنتوان نتیجه گرفت که  های پژوهش می یافته

 .کنند حس میود در ملیط کار خ دارند،گرا  رونبشخصیت 
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 مقدمه 

ههر دهدر    .کهاریرری حهحرن نرهرای انسهانی بسهاری دارد      بهه  توسعة هر سازمانی تا حد زیادی به

مهدیران در  . شهود  شوند، بالطبع به مشکالت این نررای عظرم نرهز ااها ه مهی    ها بزریار می سازمان

تصور مدیران ایهن اسهک کهه     .مسائل یونایون، سعی در کنارل مداام کارکنان خود دارندارتباط با 

ایر چهه امهرازک کارکنهان    . شود، باید همة شرایط را بپذیرد ادای شخص در یک محل اساخدام می

ها به مسائل اداصادی کار اسهک،   دلرل اینکه در  شار مالی زیادی هساند، برشار توجه ا تمایل آن به

مندنهد تها بهدین     دادن کارهایی با امنرک ا اساقالل شغلی برشار عالده تدریج کارکنان به انجام الی به

در دا دههة اخرهر توجهه بهه منهابع      . (5731اهابی، )ها دسک دهد  طریق احساس ارزشمندی به آن

ترین عوامل تأثرریذار بر مو قرک یا شکسهک   منابع انسانی از مهم. انسانی توسعة  رااان یا اه اسک

. رانهد  هر سازمانی هساند ا اامن بقا ا رمز مو قرک در رسردن به اهداف آن سازمان به شمار مهی 

ر هان سهالمای منهابع انسهانی شهوند       موجه  تحلرهل   عوامل محرطی ا  ردی مانوعی ممکن اسک

ای در مطالعهات   تهرین مسهائل انررزشهی کهه امهرازک بها حجهم یسهاردک         از مهم(. 5731 ،رحرمی)

 ،5735 ،اسهماعرلی )شناسی حنعای ا سازمانی در غرب یسارش یا اه، راایک شهغلی اسهک    راان

ههای کهاری    های مربوط به سازمان راایک شغلی یکی از مباحث بسرار مهم در پژاهش. (5-4ص

علهوی  ) کار در سازمان به خود اخاصاص دادک اسک ةها را در زمرن بودک ا برشار مطالعات ا بررسی

توانهد   هایی اسک کهه مهی   توجه به ابعاد شخصرک ا راد معلول در سازمان از مقوله. (5711ا کابلی، 

دلرهل آنکهه نقهش     راایک شغلی به دیرر یا از سو کنداری یاری  ها را در رسردن به بهرک سازمان

اری  انراشهان آن موجه  عهدم بههرک     مؤثری در پرشر ک ا بهبود سالمک نررای کار دارد، ا نادیدک

مند به ر اارهای شغلی معاقدند  شناسان عالده بر این اساس، راان. اهمرک داردمطلوب خواهد شد، 

هها در آن حر هه ارتبهاط     عمل آن ةا نحو کنند ای که اناخاب می شخصرک ا راد معلول با نوع حر ه

ههای مشهخص، مشهاغل خاحهی را اناخهاب ا در آن زمرنهه در        عبارتی ا راد دارای ایژیی به. دارد
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 ةمسهئل  ،شهدک  با توجه به مطال  برهان . (5717، 5نجا ا پراین) کنند مقایسه با دیرران بهار عمل می

یرا باشهند،   مکن اسک جزء ا راد درانم ،دلرل معلولرای که دارند ا راد معلول به که تحقرق این اسک

، با توجه به توانایی که دارند، ا  رحک شغلی کهه برایشهان   اتاز آنجا که معلوالن شاغل در ادار ا

مشخص نرسک چقدر نسبک بهه کهار خهود     معلوالنراانی در  ةایجاد شدک اسک ا با توجه به مسئل

یهرا ا   شخصهرک دران ة بهرن  ابطه ر شهود  به همرن دلرل، در این پژاهش سهعی مهی  . راایک دارند

 .بررسی شود شاغل معلوالندر  یرا با راایک شغلی بران

    :کند در این راساا این مطالعه اهداف زیر را دنبال می

 ؛مورد مطالعه ةشخصرای ا راد نمون ةتعررن یون .5

 ؛مورد مطالعه ةتعررن مرزان راایک شغلی در نمون .2

 .شاغل معلوالنیرا با راایک شغلی  ا ا درانیر شخصرک بران برن ةتعررن رابط .7

 مباني نظری پژوهش

 معلولیت 

 ای، حر هه  اجامهاعی،  جسمی، های  رزیکی، توانایی از بخشی که شود می اطالق کسی به معلول ةااژ

 ایهن شهر    بهه  معلولرهک  ةااژ .اسهک  نرهااردک  دسک به احالً یا دادک دسک از را خود راانی یا ذهنی

 از ا مهانع  اسک ناتوانی ا نقص پرامد که  رد یک نامناس  ااعرک ا رامرکمح :اسک شدک تعریف

 طبرعهی   رهنرهی  ا اجامهاعی  جنسی، سنی، شرایط به توجه با  رد برای که شود می نقشی دادن انجام

  (.21-21، ص5715بردی، )شود  می تلقی

 جامعه  و معلولیت

 مرزان ا هساند ها آاران خانوادک نان معلوالن اکثر دهد می نشان آمارها: اجاماعی -اداصادی  های زمرنه

 بسهاری  کهار  بهه  بازیشک احامال ا دیدیی آسر  به شدت آنان برای ایجادشدک ثبات اداصادی عدم

                                                           
1. Pervin & john  
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 شهود،  شهغل ناچهار   تغررر به شاغل شخص معلولرک، بر اثر هریاک (.21-21، ص5715ی، برد) دارد

 نرهز  ای دسهامزد  یها  حقوق موارد اکثر در ا آارد یرا تر پایرن درجة با کاری به اسک نایزیر احاماالً

 زیهان  برنهد،  مهی  رنج معلولرک از زندیی ةاالر همان مراحل از که کسانی برای .کاهش خواهد یا ک

 . بود خواهد برشار مرات  به اداصادی

 اناظارات که یررند عهدک بر را نقشی ناوانند معلوالن هریاک :اجاماعی -راانی  عوارض ا ها زمرنه

 تردیهد  بهی . شهوند  می یر اه نظر در خوردک شکسک یراهی عنوان به د،کنبرآاردک  ها را آن دیرران از

ایمنهی،   احسهاس  شهدن،  اادهع  عالده مورد جمله از، راانی نرازهای ،معلوالن اساسی نرازهای یکی از

تواننهد   ینمه  آنهان  .اسهک  رایهج  ای پدیدک معلوالن مران در ناامردی ا یأس. شدن مو ق ا شدن پذیر اه

 .آیند شمار به نشرن حاشره ا مطراد ا رادی بپذیرند

 هماننهدی   راغهک،  اادهات  به مربوط های  عالرک تحرک، ا اساقالل کاهش : ردی پرامدهای -

  .جز آن ا زندیی درآمد، کرفرک اجاماعی،

 در تشهنج  اداصهادی،   شار خانوادیی، راابط در شکاف مرادبک، به نراز :خانوادیی پرامدهای -

  .جز آن ا خانوادک طمحر

 جامعه با پروندی هم در شکاف مهم، تولردی نقش نداشان مرادبک، به نراز :اجاماعی پرامدهای -

 (.21-21، ص5715بردی، ) جز آن ا

 شخصیت 

، بهه ایهن شهر     شناسان اسک مورد توجه اغل  راان شخصرک کهتعریف معمول ا نسبااً کلی  یک

 کنهد ا در  یا باداام یک  رد که اا را از دیرران مامایز مه  های نسبااً ثابک شخصرک به جنبه» :اسک

 . «شود اطالق می ااسک، ةر اار آیند بارةبرنی در ای برای پرش عرن حال پایه

یک مودعرک معرن   اار را دررشخصرک آنچه » ،اسک 5تعریف کاتل ،شخصرکدیرر از  تعریف

  (.5731براتی،  داارمنش ا)« ، اسککند ا با یک حالک عاطفی معرن تعررن می

                                                           
1. Cattel 
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یرری مافهاات از خهود    معاقد بود ا راد در تعامل با یکدیرر، دا نوع طرز تلقی ا جهک 5یونگ

اند که  ها، خصوحرات ذاتی  طری این ترپ. اسک یرایی ا دران یرایی دهند که شامل بران نشان می

کی از این دا طریق هر کس در احل به ی(. 5712، 2راس) اند در جریان زندیی دابل تغررر ا احال 

در حالهک  . مانهد  ؛ ایر چه جهک دیرر نرز همرشه برای  رد بهادی مهی  کند با جهان ارتباط بردرار می

 (.5717پهراین ا جهان،   ) یرری احلی  رد به دران ا به جان  خویشهان اسهک   درانررایی، جهک

. ار داردیرا غالبًا ماوجه عوامل درانهی ا ذهنهی اسهک ا زیهر نفهوذ ایهن عوامهل دهر         شخص دران

برند امها عوامهل درانهی ا عناحهر ذهنهی در اا       اا شرایط ا ااااع ا احوال بررانی را میتردید  بی

، 5733دربهاغی ا یراسرفرشهی،   ) برتری ا مزیهک دارنهد ا حهاکم بهر احهوال ا ر اهار اا هسهاند       

یهرا بهه برهران ا بهه جههان        رد بران. ا محااط اسک ، دادل، مافکریرا  رد دران(. 557-523ص

یرایی توجه  هرد   در حالک بران. خارج یرایش دارد ا از نظر اجاماعی دریرر،  عال ا ماهور اسک

خارج اسک ا سایر اعمال اساسی اا حر اً معلول مناسبات امور ا عوامهل بررانهی    یبه امور ا اشرا

یرایهان بهه تحریهک     از بهران  تر ییرایان دو ، دران7یزنکاز نظر آ. نیاسک ا نه حاحل ارزیابی ذه

 ةدهند ا آساان های سطن پایرن نشان می دهند ا حساسرک برشاری به محرک حسی ااکنش نشان می

یرایان دارند، که این مواوع به اخاالف در سهطن انررخارهی مغهز مربهوط      تری از بران درد پایرن

ایهن  . یرایان اسهک  تر از دران یرایان پایرن انررخاری مغز بران ةطن پایهای اا س طبق یا اه. شود می

 (. 5715، 4شولاز ا شولاز) ها مبنای ژنارکی دارند تفاات

 رضايت شغلي

دلرل نقشی اسک که این سازک در پرشر ک ا بهبود سازمان ا نرز  سو به اهمرک راایک شغلی از یک

علک آن اسک که راایک شغلی عهالاک بهر    یرر، بهبهداشک ا سالمک نررای کار دارد ا از سوی د

                                                           
1. Jung 

2. Ross 

3. Eysencks 

4. Schultz & Schultz 
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مشهارک بسهراری از    ةهای ماعدد ا یاک پرچرهدک، محهل تالدهی ا نرهز سهاز      پردازی ما مفهو ریفتع

شناسهی، اداصهاد ا سراسهک     شناسی، مدیریک، جامعه اپرارش، راان مانند آموزش های علمی  حوزک

ههایی   ا نرهرش  ،احسهاس مثبهک ا منفهی    ةکنند راایک شغلی منعکس. (5735، هومن) بودک اسک

ریم، که به تعداد زیادی از عوامل مربوط به کار اابسهاه اسهک ا از   شغل خود داة اسک که ما دربار

دامنهه  آاریهم،   مهی  جایی که ما درار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در اظایف خود به دسهک 

ای از احساس ا باارهاسک که ا هراد   راایک شغلی شامل مجموعه ،همچنرن (.5712مهداد، ) دارد

عاملی کهه موجه    : ا یکی از عوامل مهم در مو قرک شغلی اسک مشاغل کنونی خود دارند بارةدر

عنهوان   راایک شغلی به .(5711، آبادی شفرع)شود   می ا زایش کارآیی ا نرز احساس راایک  ردی

 ،شهود  مهی  معلوالنثرر دارد ا باعث ا زایش کارایی ا راایک  ردی أعاملی که در مو قرک شغلی ت

انرهاری   کهاری، غربهک ا سههل    نرز باعث کهم  ناراایای ،ف دیرراز طر. باید مورد توجه درار برررد

ها داشهاه باشهد ا آن را    ریزی بر برنامهنامطلوب ا مخربی  آثارتواند  می ا در درجات باالتر شود می

در  ،راهایک شهغلی معلهولرن شهاغل     زمرنه مناس  برای رشدید با ،بنابراین .با شکسک مواجه کند

ایر در  زیرا. خاحی دارد اهمرک ا حساسرک معلوالنشغلی  راایک .بساری مناس  حورت یررد

آن سهازمان بهه    ،دیرهر نباشهد  ههای   سازمانی خشنودی ا راایک کارکنان معلول مقهدم بهر ههدف   

    .(5717پراین ا جان، ) اسک محکوم شکسک ا زاال ا  راپاشی

 عوامل مؤثر در رضايت شغلي

 :عوامل مؤثر بر راایک شغلی به شر  زیر اسک

بنهابراین، بایهد راهبردههایی را     کند، می های  رد طی زمان تغررر نرازها ا خواساه: کشخصر -

های ا راد تحهک   مدیران باید ایژیی، برای این منظور. برای اراای این نرازها طراحی کرد

نظارتشان را مشخص کنند تا بدین اسرله باوانند مرزان راهایک بهالقوة آنهان از کارشهان را     

 .برنی کنند پرش

سال پهس   51تا  3در طی حداد )مرزان احساس راایک شغلی در برن کارکنان جوان  :سن -

یابهد، سهپس، در سهنرن     اما این احساس پس از مدتی کهاهش مهی  ، زیاد اسک( از آغاز کار

    .کند باالتر ا زایش پردا می
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حقوق )های یونایون شغلی  هایی که  رحک مرزان راایک شغلی زنان در سازمان :جنسرک -

به زنان ا مردان براساس عهدل ا  ( های مدیریای ا جز آن اایذاری پسک ارتقا، ،ا دسامزد

 . شود، مشابه اسک ساالری دادک می انصاف ا شایساه

 رهنگ ا جهو  ، شود حقوق ا دسامزد، نوع سرپرسای که بر  رد اعمال می: عوامل مودعرک -

شهرایط بهرای    ،(عی شهغل سخای ا منزلک اجامها  ،مسئولرک ،پرچردیی) نوع کار ،سازمانی

توانند باعث ا زایش یا کاهش احساس راایک شهغلی در  هرد    همری می ،ارتقا ا نظایر آن

  (.5711ساعاچی، )شوند 

 تحقیق ةپیشین

شغلی، راهایک شهغلی   های  ابعاد شخصرک، ایژیی ةرابط»، پژاهشی با عنوان (2111)چانگ ا لی 

ابعاد شخصرک همبساری معنادار مثباهی بها    جه یر اندا ناردر تایوان انجام دادند « ا تعهد سازمانی

. شهغلی همبسهاری معنهادار مثباهی بها راهایک شهغلی داشهاند        های  ایژیی. راایک شغلی داشاند

ابعهاد شخصهرک همبسهاری    . راایک شغلی همبساری معنادار ا مثبای با تعهد سهازمانی نشهان داد  

همبساری معنادار مثبای با تعههد سهازمانی    شغلیهای  ایژیی. معنادار مثبای با تعهد سازمانی داشک

ههای   در پژاهشی با مواهوع ایژیهی   (2113) ماتزلر .(Chang & Lee, 2006, pp.201–207) داشک

درحد مغهایرت در راهایک شهغلی     21برش از  نشان داد ،شخصرای، راایک کارکنان ا تعهد مؤثر

عنوان عامل ااسهطه   بودک ا راایک شغلی بهها  شخصرای آنهای  ایژییهای  دلرل تفاات کارکنان به

ههای   بها بررسهی تهأثرر ایژیهی    ( 2151) اههرا  .(Motzler, 2007) یهذارد  مهی  بر تعهد سازمانی اثهر 

مثبک های  ایژیی همة نشان داد ،هند شخصرای بر تعهد سازمانی ا راایک شغلی مدیران مرانی در

 .(Vohra, 2010) یذارنهد  مهی  ی ا راایک شغلی اثهر شخصرای بر تعهد سازمانی مؤثر، تعهد هنجار

/ یرایههی  دران)ههها  تعرههرن رابطههه شخصههرک»بهها عنههوان  در پژاهشههی( 5731) یههری ا همکههاران

به این ناهایج  « با راایک شغلی ا تعهد سازمانی در مراکز آموزشی درمانی شهر دزاین( یرایی بران

 ،تتعهد سازمانی با جنسرک ا تحصرال ،راایک با جنسرکهای   لفهؤبرن هرچ یک از م: دسک یا ک

نرهز بهرن نهوع     ،در نهایهک  .نوع شخصرک با جنسرک ا تحصرالت ارتباط معناداری اجود نداشهک 
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یهری ا همکهاران،   ) شخصرک با راایک شغلی ا تعهد سازمانی ارتباط معناداری اجهود نداشهک  

شخصرک ا اناخهاب شهغل ا راهایک از     ةمعاقد اسک رابط (5731) حسرنران(. 25-24، ص5733

دانهد ا بها توجهه بهه اینکهه ا هراد از نظهر         می ای ترین مطال  راهنمای حر ه شغل را یکی از جال 

ا  شهود  مهی  سازیاری هر دا نوع خاحی از مشهاغل ممکهن   ،جسمانی ا راانی با یکدیرر مافااتند

اساعداد ا معلومهات بهرای مشهاغل مخالهف  هرق      های  خصوحرات شخصرای الزم نرز مانند زمرنه

  (.5731حسرنران، ) کند می

  بررسي روش

مورد نظر  ةجامع .اسکراش پژاهش توحرفی تحلرلی از نوع همبساری تحقرق حاار کاربردی ا 

های االره حاکی  که بررسی بودندشاغل در ادارات شهرساان الررودرز  معلوالن همةدر این پژاهش 

ابزار یردآاری اطالعهات شهامل    .سرشماری اناخاب شدند که به راش ندنفر 511از این اسک که 

اسک که در این پژاهش  رم ماهداال   Bا  A دارای دا  رم موازی ، که5یزنکشخصرک آ ةپرسشنام

 رم ایرانی این پرسشهنامه توسهط محمهدنقی براهنهی بهرای      . کار یر اه شد به( A رم )آن در ایران 

بهرای ا هراد    طراحی شدک اسک که طوری پرسشنامه .دارد پرسش 13ا  بررسی شدجمعرک ایرانی 

یرری مرزان  کشنامه برای تعررن ا اندازساین پر. نرز دابل  هم اسک 31بهری معادل  سواد با هوش کم

اعابار بازآزمایی این آزمهون را  های مخالف  پژاهش. شود کار یر اه می  بهیرایی  یرایی ا بران دران

، 5734دانهش،  ) انهد  یهزارش کهردک   15/1تا  34/1کردن آن را برن  ا اعابار دانرمه 14/1تا  34/1برن 

 چهار زیرمقراس در این پرسشنامه اجهود دارد کهه سهه مهورد مربهوط بهه سهه ترهپ         .(13-13ص

 ک مهورد مربهوط بهه   ا یه  (P) پریشهی  راان ،(N) رنجهوری  راان، (E) یرایهی  شخصرای یعنی بهران 

 EPQ .همکاری ا حدادک پاسخرو اسک ةکه نشان (L) سنجی دراغ

 شهدک ا   هرم احهال    ،در اادع 2

 EPI شدک تکمرل

 بر دا مدل شخصرای مبانی بودک ا  ادد مقراسی برای سنجش یهرایش  EPI .اسک 7
                                                           
1. Eysenck 

2. Eysenck Personality Questionnaire 

3. Eysenck Personality Inventory 
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 بعدی ساخاار شخصرک انسان تداین شدک براساس مدل سه EPQ که پریشی اسک در حالی به راان

ه پرسشهنام  پرسهش  تواند در هر می پاسخرو. باشد یم Pنام  هب یررد راسمقخردک یکدارای ا اسک 

را  E کلرد یذاری ابادا  رم نمرک برای. پاسخ دریا ک کند ةا حفر را با توجه به نحو 1/1 -5نمرات 

تعلهق  نمهرک   یک به اا ردهای ماناس  با  رم کل آزمودنی یذاشاه ا به تعداد پاسخ ةبر رای پاسخنام

آزمهودنی   ةپاسهخنام  ک ا حاحل را در جایرهاک مربوطهه در  کردا نمرات ای را با هم جمع  یررد می

نمهرات براسهاس   . یرهرد  مهی همرن کار برای  رم کلردهای بعهدی انجهام    ،سپس .کنرم میشک یاددا

بهاالتر   11از  (N) در مالک نوراترک درحدی  رد ةکه هرچه رتب طوری هب شود میبندی تفسرر  رتبه

تهر اسهک ا ایهر در مهالک       هرد باثبهات   ،باشهد  تر پایرن 11تر اسک ا هر چه رتبه از  ثبات بی ،باشد

یراتر اسک ا ایر این رتبهه   بران ،برشار باشد 11درحدی  رد از ةرتب (E) یرایی دران –رایی ی بران

ا   2رکاسهم ة پرسشهنام  5راهایک شهغلی   ةپرسشهنام برای . یراتر اسک دران  رد ،کمار باشد 11از 

تهرین ابزارههای خشهنودی شهغلی      ترین ا ددرهق  یکی از رایجکار یر اه شد که  به (5111)همکاران 

 مقولهه شهامل   1در داله    JDI شهاخص راهایک از شهغل   . توحرفی دارد ةعبارات آن جنباسک ا 

ارزیهابی  حقوق ا مزایا ا شرایط محرط کهار  هرد را   ، تر رعات، همکاران، سرپرسای، ماهرک کار

در  هرم احهلی پرسشهنامه ههر     . شهود  که به هر عبارت در دال  طرف لرکرت پاسخ دادک می کند می

 ةجدا درار یر اه ا در بهاالی حهفح   ةیذاری در یک حفح اجرا ا نمرکخشنودی شغل راش  ةجنب

این پرسشنامه در ایران . عنوان آن ا در زیر آن عبارات مخالف مربوط به آن جنبه نوشاه شدک اسک

اسک که بهه   شر یذاری آن نرز به این  راش نمرک. ترجمه شدک اسک (5731) شکرکن توسط دکار

پهس از آن مجمهوع   ، شهود  دادک مهی  1تها   5ای برن  نمرک ،رف لرکرتهای به هر عبارت در ط  پاسخ

 هرد در ههر مقرهاس بهه      ةا بدین حورت نمهر  شود نمرات عبارات هر مقراس با یکدیرر جمع می

ای  کرد ا برای ههر مقرهاس نمهرک   توان آن را بر تعداد عبارات آن مقراس تقسرم  آید که می دسک می

کل را محاسبه کهرد ا   ةتوان نمر مجموع نمرات کل عبارات نرز میالباه از . دسک آارد به 1تا  5برن 

                                                           
1. Job Descriptive Index (JDI) 

2. Smith 
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اعابهار   بهارة در. دسک آارد برای کل آزمون به 1تا  5ای برن  کاز تقسرم آن بر تعداد کل عبارات، نمر

علهوم  ة دانشهکد  داناان ا اساتن از ماخصص 1با راش اعابار حوری ا نظر  شاخص توحرف شغل

 کاریرری بهاین آزمون دارای اعابار تشخرص دادک شدک اسک ا با ، هانتربرای ا اداصاد دانشراک احف

ههای   ا مقولهه  یتواند راهایک شهغل   ا نرز راش اعابار محاوایی این آزمون می اادان یادشدکنظر اس

محاسبه همبسهاری ا اسهاواری درانهی شهاخص      بارةدر. مخالف آن را در حد باالیی پوشش دهد

ماهرهک   :دسک آمهد  به این شر  به ،به ترتر  محاسبه شد که آلفای کرانباخ اری توحرف شغل 

، تر رعهات  درحهد  33، همکهاران  درحهد  31( مسهئول مسهاقرم  ) ، سرپرسکدرحد 31( شغل) کار

بهر  یر اهه   تحلرل عاملی انجهام . درحد 31ا محرط کار  درحد 11، حقوق ا مزایا درحد 11( ارتقا)

عامهل احهلی    2شاخص توحرف شغل دارای  نشان دادک اسک (5731) توسط مراثی پرسشنامهاین 

 ،حقوق ا مزایا ،های تر رع لفهؤا م کند درحد ااریانس کل آزمون را تبررن می 51/74« شغلی ةبازد»

درحهد   14/23اسهک کهه   «  هردی  بهرن »عامل دام . برشارین بارهای عامل در آن هساند ،محرط کار

راهایک از سرپرسهک ا همکهاران در آن     ،ماهرک کار ةلفؤا م کند ااریانس کل آزمون را تبررن می

 .(27-24ص ،5731 ر، یا شجاع یکوهساان) را دارد برشارین بارهای عاملی 

بعد از کس  مجوز از دانشراک ا سازمان بهزیسهای اسهاان لرسهاان، بهه     دادن تحقرق  برای انجام

مربوطهه ا توجرهه    ةا با کس  اجازک از مسهئول ادار  شدمراجعه  کردند، کار می معلوالنمراکزی که 

راهایک  شخصهرای ا  های  ترپهای  پرسشنامه ،پژاهش دادن شاغل برای انجام معلوالنمسئوالن ا 

را تکمرل کننهد  ها  شد پرسشنامه ها  رحک دادک شاغل درار یر ک ا به آن معلوالندر اخارار  شغلی

را در هها   ههای آن  پاسهخ کنند، محقهق   تکمرلرا ها  ساند پرسشنامهتوان ا در حورتی که معلوالن نمی

یرری بهه   برای تحلرل ا نارجه آاری شدک ا جمعها  پرسشنامه بعد از تکمرل،. کرد میپرسشنامه اارد 

 ههای  برای تحلرل توحهرفی دادک . شد تحلرل 21 ةنسخ SPSSا زار  شناس دادک شد ا توسط نرم راان

آزمون همبساری ا تحلرل  ها دادک ا برای تحلرل اسانباطی کار یر اه، به اردمرانررن ا انحراف اسااند

یرهری ا پرکهردن    اطالعهات ا نمونهه   همهة در ایهن پهژاهش   . شد کار یر اه بهیام  به ریرسرون یام

ان در پهژاهش رعایهک   یکننهد  حقوق شرکک ا یر ک انجامبا رعایک موازین اخالدی ها  پرسشنامه

                                           .دادک شدندش تمامی ا راد را در جریان انجام پژاهش درار شد ا دبل از انجام پژاه
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 ها  يافته

که ناهایج نشهان داد    معلول شاغل در ادارات شهرساان الررودرز بررسی شدند 511در این پژاهش 

 معلهوالن تعهداد  . نهد دبو (درحهد  77)نفر زن  77ا  (درحد 13) نفر مرد 13 شاغل معلوالنبرن  در

، (درحد 51)نفر  51 دیپلم ، تحصرالت  وق(درحد 71) نفر 71، داشاندشاغلی که تحصرالت دیپلم 

. بهود  (درحهد  1) نفهر  1 ا تحصرالت کارشناسی ارشهد ( درحد 45) نفر 45تحصرالت کارشناسی 

، سهال  51تا  1 ریة کا، سابق(درحد 1) نفر 1 سال دارند 1تا  5کار  ةشاغلی که سابق معلوالنتعداد 

تا  51 ة کاریسابق( درحد 51)نفر  51 سال، 51تا  55 سابقة( درحد 1)نفر  1، (درحد 21)نفر  21

 4 در برن نمونهه   رااانی نوع معلولرک نابرنا .داشاند سال 21سابقه باالی  (درحد 43) 43، ا سال 21

 نفهر  37 ی معلول با اخهاالل جسهمی  رااانا  ، (درحد 7) نفر 7ناشنوا  معلوالن،  رااانی (درحد 4) نفر

ی کهه شهغل   معلهوالن ، (درحد 11)نفر  11داشاند، ی که شغل رسمی معلوالنتعداد  .بود (درحد 37)

 .بود (درحد 21)نفر  21 ،ی که شغل دراردادیمعلوالنا تعداد  (درحد 21)نفر  21 ،پرمانی

 5جدال همان طور که در ا  شدبررسی ها  در این تحقرق مرانررن ا انحراف اسااندارد در ماغرر

 ةدهنهد  بود کهه نشهان   42/41ا  71/45ترتر   یرایی به یرایی ا دران مرانررن بران، شود  می مشاهدک

مرهانررن   ،یرایهی برشهاری برخوردارنهد، ا همچنهرن     این اسک که کارکنان معلهول شهاغل از بهران   

لهول از ماوسهط مرهانررن    بود ا از آنجا که مقدار راایک شغلی کارکنان مع 21/223 راایک شغلی

 .ها باالسک دهد راایک شغلی آن می نشان ،باالتر اسک
 

 شاغل معلوالندر بین گرایی  و درونگرایی  تیپ شخصیتی برون و میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 11/72 21/223 راایک شغلی

 11/1 71/45 یرایی بران

 31/1 42/41 یرایی دران

یرایهی ا راهایک شهغلی     یرایی ا دران برن بران» ،شود می مشاهدک 2جدال طور که در  همان

 ةیرایهی ا راهایک شهغلی رابطه     برن بران ،بنابراین(. P≤11/1)  «شاغل رابطه اجود دارد معلوالن
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مثبهک ا   ةغلی رابطیرایی با راایک ش برن دران ،همچنرن .اجود دارد( r=21/1)مثبک ا معناداری 

یرایهی   بهران  ا یرایی راایک شغلی با ابعاد دراندهد  می  اجود دارد، که نشان( r=21/1)معناداری 

 . مثبک ا معناداری دارد ةرابط
 

 شاغل معلوالنرضایت شغلی در گرایی با  درونگرایی و  ضریب همبستگی پیرسون بین برون .2جدول 

 رضایت شغلی متغیرها

 (P≤11/1) 21/1 یرایی بران

 (P≤11/1) 21/1 یرایی دران

، برابهر  یرا با راایک شغلی اری  همبساری بران ،شود  می مشاهدک 7جدال طور که در  همان

که در کهل بها ا هزایش ایهن دا ماغرهر در       اسک 24/1برابر با  ،یرا یا راایک شغلی ا دران 25/1 با

 . شود می کارکنان معلول مقدار راایک شغلی برشار
 

 گرا با رضایت شغلی برونو  گرا ضریب تعیین درونة مدل خالصجدول  . 3ول جد

 خطای انحراف استاندارد شده تعدیلضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی مدل

 35/2 115/1 111/1 241/1 یرا با راایک شغلی دران

 42/5 171/1 144/1 252/1 یرا با راایک شغلی بران

یهرا بها راهایک شهغلی      یرا ا بران ، ریرسرون درانشود می مشاهدک 4جدال طور که در  همان

یرایی ااریهانس راهایک شهغلی را     بران -یرا مدل ریرسرونی دران دهد که نشان میدار اسک امعن

       . کند تبررن می
 

 گرا با رضایت شغلی برونو  گرا شخصیت درون ةراه تحلیل واریانس یک .4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات ت آزادیدرجا مجموع مجذورات مدل متغیرها

راایک 

 شغلی

 ریرسرون

 بادرماندک

11/1724 

12/13111 

5 

13 

11/1724 

52/5111 
23/1 15/1 

 
 11 11/514124 کل
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با راایک شهغلی  یرا  درانشخصرای  اری  مسرر، شود می مشاهدک 1جدال طور که در  همان

یهرا   اسهک کهه شخصهرک دران    ابدین معن .ار اسکدامعن( P≤11/1)که در سطن  اسک 241/1برابر 

درحهد ااریهانس    21 در اادهع ، کنهد  برنهی مهی   را پرش راایک شغلیدوی،  ةکنند برنی عنوان پرش به

          . کند راایک شغلی را تبررن می
 

 شاغل معلوالنبا رضایت شغلی در  گرا شخصیت درونمسیر  ضرایبجدول  . 5جدول 

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

 Pمقدار  آمارة تی ضرایب استاندارد
B رداخطای انحراف استاند 

 15/1 11/2 241/1 17/24 372/1 راایک شغلی

بها راهایک شهغلی     یهرا  بران ، مقدار باای شخصرایشود  می مشاهدک 1جدال طور که در  همان

شخصهرک   اسهک کهه   ادار اسک ا بدین معنامعن( P≤11/1)در سطن  ،در اادع اسک که 214/1برابر 

درحد ااریانس راایک شهغلی را تبرهرن    21، در اادع ،دکن  برنی می را پرش راایک شغلی یرا بران

          . کند می
 شاغل معلوالنبا رضایت شغلی در  گرا شخصیت برون مسیرضرایب جدول  .6جدول 

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

 Pمقدار  آمارة تی ضرایب استاندارد
B رداندخطای انحراف استا 

 17/1 41/7 214/1 74/52 115/1 راایک شغلی

 و نتیجه  بحث

شخصهرک بها راهایک شهغلی در      یرایهی  یرایی ا بران دران ةحاار بررسی رابط ةهدف از مطالع

یرایهی ا راهایک شهغلی     بهرن دران پهژاهش حااهر نشهان داد    ناهایج  . شاغل بودک اسک معلوالن

نجهارپور ا   ،(5712) تحقرقهات دیرهر بخشهایش    ایجناه  بها کهه  شاغل رابطه اجهود دارد،   معلوالن

همسهو اسهک ا   ( 2111)چانهگ ا لهی   ا  ،(2113)مهاتزلر   ،(5733) شپو مأمن ،(5731) همکاران

شهاغل رابطهه معنهادار     معلوالنیرایی با راایک شغلی  درانهای  حاکی از آن اسک که برن ایژیی

یراها احاراج بهه   باشد که دراندلرل این  این ناایج شاید به یفکتوان  می بر این اساس. اجود دارد
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یرایان  ر اار دران. توانند بهار کار کنند چالش کماری دارند ا در یک مدیریک آمرانه ا حمایای می

طهور   دوی تحریک اسک، ر ااری که بهه های  اعرف بازداری ا پاانسرلهای  تولرد پاانسرل ةبه نارج

تهر اسهک    ، مطلهوب شود طور بررانی برانررخاه می ه بهنسبک به ر ااری ک د،شو درانی برانررخاه می

ا بهه آن ارزش   دادکمهارت را در پرشر ک ترجرن ها  درانی. زیرا تقویک همرشه در دسارس نرسک

بهه ههر حهال ا هرادی کهه      . داننهد  شانس تصادف را برتر میها  دهند در حالی که بررانی برشاری می

ا  داشهاه یرا انرژی برشاری  ا راد بران. رشاری دارندکنارل درانی دارند در کارهای خود پرشر ک ب

 ةتهر کارههای خهود را انجهام دهنهد ا چهون در زمرنه        ا سهریع  تر توانند راحک ریزی می طبق برنامه

 شهود  ها راایک برشاری دارند ا این مسئله باعث می آن کارکنانکنند،  رجوع بهار برخورد می ارباب

 ةدر بررسهی رابطه  ( 5731) نجارپور ا همکهاران . شاه باشنداز کار خود راایک برشاری دا معلوالن

شخصرای ا باارهای غررمنطقی با راایک شغلی در برن کارکنان شرکک سهامی خاص های  ایژیی

 ةشخصهرای ا راهایک شهغلی رابطه    ههای   مخابرات اساان آذربایجان شردی نشان دادند برن ایژیی

بهرن   امها  اایک شغلی ا راد رابطه اجهود نهدارد  دار اجود ندارد ا برن باارهای غررمنطقی ا رامعن

برن  یداراتفاات معن. دار اجود داردامثبک ا معن ةشخصرای ا باارهای غررمنطقی رابطهای  ایژیی

ا برن دا یراک زنان ا مردان از نظر راهایک   داشاهزنان ا مردان از نظر باارهای غررمنطقی اجود 

پهوش   مهأمن  .(71-13، ص5731نجارپور اساادی ا همکهاران،  ) دار اجود ندارداشغلی تفاات معن

داری ایرا بها راهایک شهغلی تفهاات معنه      برن ترپ شخصرای بران نشان داددر پژاهشی ( 5733)

یرا ا ا هرادی کهه دارای ترهپ     ترپ شخصرای بران ا رادی که مرزان راایک شغلی در. اجود دارد

یهرا برشهار از ا هراد     ا هراد دران  ایک شهغلی در مرزان را. مافاات اسک دارند،یرا  شخصرای دران

شخصرک ا اناخاب شغل ا راایک از  ةرابط (5731) حسرنران. (5733، پوش منأم)یرا اسک  بران

دانهد ا بها توجهه بهه اینکهه ا هراد از نظهر         می ای ترین مطال  راهنمای حر ه شغل را یکی از جال 

ا  شهود  مهی  سازیاری هر دا نوع خاحی از مشهاغل ممکهن   ،جسمانی ا راانی با یکدیرر مافااتند

اساعداد ا معلومهات بهرای مشهاغل مخالهف  هرق      های  رز مانند زمرنهخصوحرات شخصرای الزم ن

ابعهاد شخصهرک همبسهاری معنهادار     نرز نشهان داد   (2111) چانگ ا لی .(5731حسرنران، ) کند می
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. شغلی همبساری معنادار مثبای با راایک شغلی داشاندهای  ایژیی. مثبای با راایک شغلی داشاند

ابعهاد شخصهرک همبسهاری    . راایک شغلی همبساری معنادار ا مثبای با تعهد سهازمانی نشهان داد  

شغلی همبساری معنادار مثبای با تعههد سهازمانی   های   ایژیی. با تعهد سازمانی داشک معنادار مثبای

توان نارجه  می این پژاهشهای  یا اه ، براساسبنابراین(. Chang & Lee, 2006, pp.201-207) داشک

ی کهه  معلهوالن ا  دارد معنهادار  ارتبهاط مثبهک ا   یرایهی  یرایی ا بران درانیر ک راایک شغلی با 

برشهاری   راایک شغلی دارند،یرا  رانبی که شخصرک معلوالنبه نسبک  دارند،یرا  راندشخصرک 

 .دارند

 هاپیشنهاد

 .شود یج تحقرق، پرشنهادهای زیر بران میناابر مبنای 

ههای     ایژیهی  همچنهرن ، هساند دااطل به شخصرک ا راد معلولی که برای شغل مورد نظر  -

 . شغلی ا تناس  آن با نوع شخصرک توجه شود

شاغل اندیشردک شهود   معلوالنا زایش راایک شغلی در محرط کار برای  برایراهکارهایی  -

 .جز آن پاداش ا ،مدیریایهای  شروکاز جمله تغررر در 

 .سازی محرط کار معلوالن توجه برشاری شود به مناس  -

 .دک شودمدیران ا کارمندان سازمان با ا راد معلول اندیشر ةراهکارهایی به منظور بهبود رابط -



  6212                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 
 

 و مآخذ منابع

 .اناشارات تدبرر :تهران .تعهد سازمانی (.5735) کوراش ،اسماعرلی .5

ثر بر اسارس شغلی در کارمندان دارای معلولرک ؤمرزان ا عوامل م ةمقایس (.5715) ساار، بردی .2

 ةنامه  پایهان  .شمرراناتری ا  ،تهرانهای  جسمی حرکای ا  ادد آن در مراکز بهزیسای شهرساان

 .دانشراک علوم بهزیسای ا توانبخشی ،مدیریک توانبخشی کارشناسی ارشد

محمهدجعفر  رجمهة  ت .نظریهه ا پهژاهش  : شخصهرک (. 5717) پی الرور ،جان ا الرنس ،پراین .7

 اناشارات آیرژ: ، تهرانکدیور پراین اجوادی 

ههای تههران    عوامل مؤثر در ترایج تعهد سازمانی کارکنان کالناهری  (.5731)شهامک  ،حسرنران .4

 .1-21، حفخات 2، شمارة 1، دارة نامة دانش اناظامی  صل .بزرگ

: تههران . بخشی معلهوالن  نی بر احول تواا مقدمه(. 5731) رید  ،عباس ا براتی سدک ،داارمنش .1

 .اناشارات رشد

/ یرایههی درانهههای شخصههرای  تضههاد در ایژیههی/ تههأثرر هماننههدی(. 5734)عصههمک  ،دانههش .1

، 51، شهمارة  52، سهال  مجلهة دانشهور ر اهار دانشهراک شهاهد     . بر راایک زناشویی یرایی بران

 .13-13حفحات 

،  هر  ترجمهة سهرااش جمهال    (. راینهدها ها ا  نظریه)شناسی شخصرک  راان .(5712)لن آ ،راس .3

 .اناشارات راان: تهران

رابطة منابع ا شدت اسارس شغلی با  رسهودیی شهغلی ا   (. 5731)محمدعلی  ،مبارکی رحرمی .3
، دانشهراک  مشاارة توانبخشی نامة کارشناسی ارشد پایان. نشانی تهران سالمک راان مأموران آتش

 .علوم بهزیسای ا توانبخشی

 .نشر ایرایش: تهران. شناسی حنعای ا سازمانی انرا. (5711)محمود  ،یساعاچ .1

 .های اناخهاب شهغل   ی ا نظریها حر هراهنمایی ا مشاارک شغلی ا  .(5711) بداهللع ،آبادی شفرع .51

 .اناشارات رشد: تهران



   6216                                             ن شاغلگرايي با رضايت شغلي شخصیت معلوال گرايي و درون برون ةبررسي رابط  
   

 

یحرههی  ةترجمهه .هههای شخصههرک تئههوری .(5715)سههردنی آلههن ، زشههولا پههی ا ااند ،شههولاز .55

    .نشر ایرایش: تهران ،سردمحمدی

مهدیریک   مرکز آمهوزش اناشارات : تهران. معلوالنشاغال ا (.5711)، مجرد کابلی علوی، امرن ا .52

 .دالای

مدل پنج عاملی شخصهرک  بررسی رابطة برن (. 5733)، مررتقی  رشی  یراسیحسرن ا دراباغی، .57

شهناخای   مجلهة دسهاااردهای راان  . ا خشنودی شغلی در کارکنان کارخانة تراکاورسازی تبریز

 .557-523حفحات ، 2، شمارة 4دارة  ،دانشراک شهرد چمران

هها   رابطة راایک شغلی مدیران دانشکدک(. 5731)اهلل   ر، حبر  شجاعی ا کوهساانی، حسرنعلی .54

حهفحات   ،57شهمارة   مجلة دانش ا توسهعه، . در دانشراک  رداسی مشهدبا تعهد سازمانی آنان 

21-55. 

 ،سهاریچلو ا  احهغر  علهی  ،کهاربرا  ،پریسها  ،ابویی ،مرنا ،نجاتی ،راحله ،زادبود ،الدین سرج ،یری .51

با راهایک شهغلی ا   ( یرایی بران/ یرایی دران)ها  تعررن رابطة شخصرک(. 5733)محمدابراهرم 

 ،54شهمارة   ،مجلة ادراک. درمانی شهر دزاین -اری در مراکز آموزشیتعهد سازمانی کادر پرسا

 .25-24حفحات 

با راایک شهغلی ا  ( یرا دران /یرا بران)های شخصرای  بررسی ترپ(. 5733) ریمپوش، م مأمن .51
کارشناسی راانشناسی، دانشراک پرام نور  ةنام نپایا .تهعد سازمانی در کارکنان ذاب آهن احفهان

 .احفهان

 .اناشارات جنرل: تهران. شناسی حنعای ا سازمانی راان(. 5712)علی  ،مهداد .53

 ةبررسی رابطه . (5731)شعله  ،هادی ا لروارجانی ،نژاد اسمخانی اکبری ،سعرد ،نجارپور اساادی .53
منطقی با راایک شغلی در برن کارکنهان شهرکک سههامی    های شخصرای ا باارهای غرر ایژیی

   .71-13 فحات، ح57، شمارة مجلة  راسوی مدیریک. یذربایجان شردآخاص مخابرات اساان 

نامهة   پایهان . ههای شخصهرای ا راهایک شهغلی     بررسی رابطة برن ترهپ . (5731)اهابی،  رشاه  .51

 .، دانشراک عالمه طباطبائیراانشناسی ارشد کارشناسی



  6210                                                 1315زمستان ، 4، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

مرکهز   :تهران. تهره ا اساانداردساخان مقراس سنجش راایک شغلی (.5735) حردرعلی، هومن .21

 .آموزش مدیریک دالای

21. Chang, S. & Lee, M. (2006). Relationships among Personality Traits, Job 

Characteristics, Job Satisfaction and Organizational Commitment. The Business Review, 

6, 201–207. 

22. Motzler, K. & Renzl, B. (2007). Personality traits, employee satisfaction and effective 

commitment. Journal of Total Quality Management & Business Exellence, 18(5), 589-

598. 

23. Vohra, N. & Abhishek, G. (2010). Influence of positive characteristics on organizational 

commitment and job satisfaction of India middle manager. Journal of Positive 

Psychology for Publication. Retrieved from http://www.iimcal.ac.in/res/upd. 

 


