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مقدمه :از آنجا که افراد مختلف ،ویژگیهای ش��خصیتی متفاوتی دارند که آن را به همراه خود به س��ازمان میآورند ،ش��خصیت

کارکنان یک س��ازمان میتواند منبعی برای توسعه ،رشد ،خالقیت و پیشرفت یا در مقابل ،منشا تعارض ،ناکامی و سایر مشکالت
اجتناب ناپذیر س��ازمانی باشد .در این پژوهش به بررسی ابعاد ش��خصیتی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بر اس��اس مدل "مک کری و کوس��تا" و رابطه هر یک ازاین ابعاد با متغیرهای فرهنگ س��ازمانی ،اس��ترس شغلی ،كانون کنترل و

سازگاری با موقعیت پرداخته شده است.

روش کار :این مطالعه از نوع مطالعات تحقیقی توصیفی همبستگی است که بر روی نمونه ای  130نفره از کارکنان شاغل در حوزه

س��تادی دانشگاه علوم پزشکی ش��یراز که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ش��ده بودند ،در سال  1388انجام شد.
ابزار گرداوری دادهها پرسش��نامه ای  69س��ئوالی بود که روایی محتوا و روایی عاملی و پایایی آن برای سنجش ابعاد شخصیت
مناسب تشخیص داده شد .جهت تحليل و ارائه دادهها از آمار پارامتریک و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري 0.05

استفاده گردید.

يافتهه�ا :میانگی��ن نمره روان رنجوری در میان کارکنان ش��اغل در این س��ازمان باالتر از متوس��ط و میانگی��ن چهار بعد دیگر

ش��خصیت ،پایین تر از حد متوسط بود .س��ایر یافتهها حاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بين شخصیت با فرهنگ سازمانی،
کانون کنترل و سازگاری با موقعیت بود .تحلیل ابعاد شخصیت نشان داد که بعد درونگرایی با سازگاری با موقعیت ارتباط مثبت
و معنی دار دارد ،حال آنکه ،بعد وظیفه شناسی با سه متغير کانون کنترل ،استرس و سازگاری با موقعیت رابطه معنی دار آماری
داش��ت .ضمن ًا ابعاد س��ازگاری فردی و روان رنجوری نیز با متغيرهاي استرس و س��ازگاری با موقعیت رابطه آماری معنی دار
داشتند .در نهایت بعد گشودگی تنها با فرهنگ سازمانی و سازگاری با موقعیت ارتباط مثبت و معنی دار نشان داد.

نتيجهگيري :ش��فاف س��ازی انتظارات مديران از کارکنان و ارائه بازخور به موقع به آنها ،بهبود رابطه مديران با زیر دس��تان،

ایجاد کانالهای ارتباطی شفاف ،ضمن تشویق الگوهای مناسب وظیفه شناسی و استقبال از ایدههای نو و حمایت هر چه بیشتر از
کارکنان مي تواند منجر به كاهش بعد روان رنجوری در كاركنان و افزايش ابعاد چهارگانه ديگر گردد.

كليد واژهها :شخصیت ،کارکنان ،دانشگاه علوم پزشکی

1.1دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
2.2دانشجوي دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
()p-bastani@razi.tums.ac.ir
3.3دانشیار گروه مديريت خدمات بهداشتی ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران
4.4دانشجوي دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران
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مقدمه
ش��خصیت مجموع��ه ای از صف��ات هیجان��ی و رفتاری
اس��ت که فرد را در زندگی روزمره اش احاطه و همراهی
میکند .به عبارت دیگر ،شخصیت ،خصوصیات مستمری
اس��ت که فرد از طری��ق آنها تعامل و س��ازگاری خود را
با دیگ��ران و محیط اجتماعی تنظیم مینماید ]1[.درهمین
رابطه مک ش��ین و گلینو شخصیت را الگوهای نسبتا ثابت
رفتار و حالتهای درونی سازگاری دانسته اند که تمایالت
رفتاری یک ش��خص را نش��ان میدهد ]2[.با توجه به این
تعاری��ف میت��وان گف��ت تفاوتهای فردی افراد ریش��ه
در ش��خصیت آنه��ا دارد و از آنجا که اف��راد ویژگیهای
ش��خصیتی خود را به همراه خود به سازمان میآورند ،لذا
شخصیت کارکنان یک سازمان میتواند منبع توسعه ،رشد،
خالقیت و پیش��رفت یا تعارض ،ناکامی و سایر مشکالت
اجتناب ناپذیر سازمانی باشد.
در این میان نظريههاي مختلفي براي تعيين ويژگيهاي
ش��خصيتي يا ابعاد ش��خصيت مطرح ش��ده است اما مدل
پن��ج عاملي "مک ک��ری و کوس��تا (")Mc Crae & Costa
ك��ه در س��الهاي اخي��ر در مطالعات و تحقيق��ات زيادي
م��ورد تاييد قرار گرفته ،مبناي بقيه مدلها ش��ناخته ش��ده
اس��ت ]3[.پنج عامل یا ویژگی غالب ش��خصیتی در مدل
مذک��ور عبارتن��د از درونگراي��ي در مقاب��ل برونگراي��ي
( ،)Introversion / extroversionوظيف��ه شناس��ي ی��ا
باوجداني ( ،)Conscientiousnessروان رنجوري در برابر
ثب��ات احساس��ي (،)Neuroticism / emotional stability
گشودگي یا استقبال از تجربیات ( )Opennessو سازگاری
یا تطابق پذیری (]4[ .)Agreeableness
اصط�لاح درون گرایی /برون گرایی اولین بار توس��ط
یونگ به کار برده ش��د .طبق تعریف وی ،برون گرا کس��ی
اس��ت که بیش��تر به دنیای خارج ،چیزه��ای عینی و مردم
عالقمند اس��ت در حال��ی که درون گرا بیش��تر به افکار و
احساس��ات خود دل بسته است .از نظر شخصیت و منش،
برون گرایان افرادی خون گرم ،زود آش��نا ،اجتماعی ،اهل
معاشرت و گفت و شنود هستند اما برعکس ،درون گرایان،
مردم گریز ،دیر آشنا ،محافظه کار و خیال پرورند ]5[.البته
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ایراداتی چند به نظریه یونگ وارد است از جمله اینکه حد
برون گرایی و درون گرایی به آن اندازه مشخص نیست که
بت��وان افراد را کامال از یکدیگر متمایز کرد .زیرا افرادی را
میتوان یافت که بخشی از هر یک از این ابعاد روانی را دارا
هس��تند و دیگر آنکه برون گرایی و درون گرایی روی یک
خط قرار نمیگیرند بلکه سه پیوستار را تشکیل میدهند که
هر یک ابعادی جداگانه دارند که عبارتند از:
" -1عشق به اندیشیدن " در مقابل " عشق به عمل کردن"
" -2عالقه به تنهایی" در مقابل "عالقه به اجتماع"
" -3تمایل به تحمل مش��قت در زندگی" در مقابل "تمایل
به رضایت از وضع موجود"[]6
بعد دوم مدل یعنی وظیفه شناس��ی یا باوجدانی اشاره
دارد ب��ه می��زان قابل اعتماد ب��ودن فرد .افراد ب��ا وجدان،
مس��ئوليت پذير ،پايدار ،ساختاريافته و قابل اطمينانهستند
در ع��وض اف��راد كم وج��دان تر يعني كس��اني كه در اين
بعد نمره كمي ميگيرند غيرس��اختارمند ،غيرقابل اعتماد و
پريشان احوالاند.
بعد س��وم یا روان رنجوری/ثبات احساس��ی به ميزان
تواناي��ي ف��رد در تحمل محركهاي اس��ترس زا و عوامل
تنشزا اشاره دارد .افراد داراي ثبات احساسي ،ايمن ،داراي
اعتماد به نفس ،استوار و آرامند .در طرف ديگر طيف ثبات
احساسي ،عصبي بودن و روان رنجوري است و افرادي كه
در اي��ن طرف طيف قرار دارند ،عصباني ،نامطمئن ،نا امن،
افسرده و مضطرباند.
بع��د چهارم یعنی گش��ودگی و اس��تقبال از تجربه ،بر
عالقه و ش��يفتگي فرد به پديدهها و تجربيات جديد داللت
دارد .چنين افرادي خالق ،كنجكاو و حس��اساند .افرادي
ك��ه در آن ط��رف طيف ق��رار دارند ،پيرو س��نت بوده ،در
شرايط آشنا احساس راحتی بیشتر میکنند.
و در نهای��ت س��ازگاری ی��ا تطاب��ق پذی��ری در مدل
ف��وق ب��ه احترام به ديگران داللت دارد .ب��ه طوریکه افراد
س��ازگار داراي روحيه همكاري بیشتر ،صميمي تر و قابل
اعتمادترند و در مقابل ،افراد ناسازگار سرد ،رقابتي و ستيزه
جو هستند]7[.
ام��ا در این میان ،مطالع��ات مختلف حکایت از وجود
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روابط تأثیرگذاری میان شخصیت افراد با فاکتورهای مهمی
چون عملکرد شغلی و سازمانی ،بروز رفتارهای شهروندی
یا ضد شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی
ي دارد ،از ميان
و  ...دارن��د .ب��ه عنوان مثال كريتنر بيان م�� 
پنج بعد اصلي ش��خصيتي ،همبس��تگي مثب��ت بزرگي بين
وظيفهشناسي و عملكرد شغلي و آموزشي وجود دارد]8[.
از س��وی دیگر بورمن و موتويدلو پيشنهاد كرده اند كه
ابعاد شخصيتي در پيشبيني رفتارهاي شهروندي سازماني،
مي توانند حتي بهتر از پيشبيني عملكرد شغلي عمل كنند.
[ ]9در اين زمينه ش��واهدي نيز ارائه ش��ده است که همگی
به اين نتيجه رس��يده اند كه بعد ش��خصیتی وظيفهشناسي،
قوي ترين رابطه را با بروز رفتارهاي ش��هروندي سازماني
دارد[ ]10هر چند بین ابعاد تطابق پذیری و گشودگی نیز با
رفتار شهروندی ،رابطه معنی دار مشاهده شده است]11[.
عالوه بر این ،س��ایر مطالعات حاک��ی از وجود رابطه
معن��ی دار بین ابعاد روان رنجوری و تطابق پذیری با تعهد
کاری افراد در س��ازمان میباشند ]12[.در مورد سایر ابعاد
و متغیرها نیز مطالعات نش��ان میدهد که بعد ش��خصیتی
وجدان کاری ارتباط قوی با رضایت شغلی افراد دارد[]13
پژوهشهای دیگ��ر نیز بیانگر وجود رابطه قوی میان مدل
پنج گانه شخصیت با توانایی برقراری روابط کاری و اعتماد
در افراد است]14[.
با توجه به آنچه گفته شد ،از آنجا که هر یک از کارکنان
بر حس��ب ویژگیهای ش��خصیتی خود میتواند نگرش و
گرایش خاصی نس��بت به اهداف و وظایف سازمانی خود
داش��ته باش��د و با توجه به اینکه ابعاد مختلف ش��خصیتی
کارکن��ان میتواند موجب افزایش ی��ا کاهش تعهد آنها به
سازمان ،تالش در جهت تحقق اهداف سازمان ،یادگیری،
رضایت ش��غلی و ب��روز رفتارهای مناس��ب یا مخرب در
س��ازمان گ��ردد ،و نیز از آنجا که ش��ناخت ش��خصیت و
مؤلفههای ش��خصیتی کارکنان میتواند اطالعات ذیقیمتی
را در اختیار برنامه ریزان و مدیران منابع انس��انی قرار دهد،
در این پژوهش به بررس��ی ابعاد شخصیتی کارکنان حوزه
ستادی دانش��گاه علوم پزشکی شیراز بر اساس مدل "مک
ک��ری و کوس��تا" و رابطه هر یک ازاین ابع��اد با متغیرهای

فرهنگ سازمانی ،استرس شغلی ،کانون کنترل و سازگاری
با موقعیت پرداخته شده است.
روش پژوهش
ای��ن مطالعه از نوع مطالعات تحقیقی توصیفی همبس��تگی
اس��ت که هدف از آن ،مطالعه حدود متغیرها و همبستگی
می��ان آنهاس��ت .جامعه پژوه��ش در این مطالعه ش��امل
 N=500نفراز کارکنان ش��اغل در  8معاونت حوزه ستادی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سه سطح کارکنان (،)Staff
مدیران میانی و مدیران ارش��د بوده اس��ت که از آن میان با
استفاده از فرمول:
) N × Z a 2 2 × P(1 − P
) e 2 (N − 1) + Z a 2 2 × P(1 − P

=n

که در آن :
 :Pبرآورد نسبت صفت متغير)P=0.5( ،
 :Zمق��دار متغير نرمال واحد ،متناظر با س��طح اطمينان 95
درصد) za / 2 =1.96( ،
 :eمقدار اشتباه مجاز)e =0.06( ،
در نظ��ر گرفته ش��ده بود ،نمونه ای ب��ه حجم  n=130نفر
به دس��ت آمد ک��ه به صورت تصادفی س��اده از هر یک از
معاونتهای درم��ان ،دارو و غذا ،دانش��جویی ،فرهنگی،
آموزشی ،پژوهشی ،بهداش��تی و توسعه منابع جمع آوری
گردید.
ابزار گرداوری دادهها در این پژوهش یک پرسش��نامه
 69س��ئوالی بود که هدف آن س��نجش رابطه و همبستگی
بین ش��خصیت کارکنان با ابعاد  5گان��ه آن (درون گرایی،
س��ازگاری ،وظیفه شناس��ی ،روان رنجوری و گشودگی)
و نی��ز س��نجش رابطه می��ان هریک از این ابع��اد پنج گانه
ش��خصیتی مدل مک کری و کوس��تا با متغیرهای فرهنگ
س��ازمانی ،استرس ش��غلی ،کانون کنترل و س��ازگاری با
موقعی��ت بود .بدین منظ��ور برای طراحی پرسش��نامه در
زمینه س��ئواالت مربوط به شخصیت و فرهنگ سازمانی از
پرسش��نامههای استاندارد استفاده شد و برای سئواالت در
س��ایر حیطهها از نظر متخصصان و منابع مربوطه اس��تفاده
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گردید و در نهایت پس از بازبینی و مرور کلیه س��ئواالت،
اعتبار محتوايی پرسشنامه توسط چند نفر از متخصصان و
صاحبنظران مورد تأييد قرار گرفت.
ای��ن پرسش��نامه در دو بخ��ش کلی طراح��ی گردید.
بخش اول مربوط به سئواالت دموگرافیک پاسخ دهندگان
و بخش دوم دربردارنده  69س��ئوال بدین ش��رح بود11 :
س��ئوال در قسمت فرهنگ س��ازمانی 6 ،سئوال در قسمت
استرس شغلی 3 ،سئوال در بخش کانون کنترل و  5سئوال
در حیطه سازگاری با موقعیت .ضمن ًا  44سئوال نیز مربوط
به شخصیت و ابعاد  5گانه آن به تفکیک زیر بود 8 :سئوال
در بعد درون گرایی 9 ،س��ئوال در بعد سازگاری 9 ،سئوال
در بعد وظیفه شناس��ی 8 ،س��ئوال در بع��د روان رنجوری
و نهایت ًا  10س��ئوال در بعد گش��ودگی .شکل کلي و امتياز
بندي اين طيف بر اساس مقیاس  5رتبه ای لیکرت (بسیار
موافق= 5و بسیار مخالف = )1بوده که نحوه ارزشگذاری
برای سئواالت منفی دقیق ًا برعکس ارزشگذاری سئواالت
مثبت بوده است.
برای تعیین پایایی س��ئواالت از روش آلفای کرونباخ
به کمک نرم افزار  SPSSورژن  14اس��تفاده گردید که طی
آن براي س��ئوالت فرهنگ سازماني عدد  78درصد ،براي
س��ئوالت اس��ترس عدد  91درصد ،براي سئوالت كانون
كنترل عدد  70درصد ،براي سئوالت سازگاري با موقعيت
عدد  88درصد ،و براي سئوالت مربوط به شخصيت عدد
 71درصد به دس��ت آمد .اين اعداد نش��ان دهندة آن است
که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابليت اعتماد و يا به عبارت
ي باشد.
ديگر از پايايي الزم برخوردار م 
ضمن�� ًا ب��ر روی  14س��ئوال مرب��وط ب��ه حیطههای
اس��ترس شغلی ،کانون کنترل و سازگاری با موقعیت که از
پرسشنامه استاندارد اس��تخراج نشده بودند تحلیل عاملی
صورت گرفت که هدف از آن ،این اس��ت که آيا سئواالت
پرسش��نامه ،دقیقا ش��اخصهاي مورد نظر را اندازهگيري
ميکن��د يا خير .نتیجه حاصل از تحلیل عاملی نش��ان داد
که عامل اس��ترس در حدود هفت��ادو پنج درصد واریانس
س��ئواالت مربوط به اس��ترس را تبیین میکند که در واقع
این درصد روایی س��ئواالت اس��ترس را نشان میدهد که
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این درصد به طریق مشابه برای سئواالت بعد کانون کنترل
و س��ازگاری ب��ا موقعیت به ترتیب برابر ش��صت و پنج و
شصت و دو بود.
کلیه پرسش��نامهها پس از اخذ موافقت شفاهی آگاهانه
و داوطلبان��ه در اختیار اف��راد قرار گرفت .با توجه به اینکه
س��ئواالت در مورد جنبههای شخصیتی افراد طراحی شده
بود به منظور حفظ محرمانگی دادهها ،هر پرسشنامه در یک
فولدر دربس��ته و به همراه ی��ک خودکار در اختیار هر فرد
قرار گرفت .این امر هم موجب جلب اعتماد بیشتر افراد و
هم افزایش نرخ بازگش��ت ( )Response rateپرسشنامهها
گردی��د .بع��د از گ��رداوری پرسش��نامهها ،دادهها پس از
امتیازبن��دی در نرم افزار  SPSSورژن  16وارد گردید و از
ضریب همبستگی پیرس��ون برای آزمون ارتباط بین آنها
در سطح معنی داری  0.05استفاده شد.
یافتهها
در ای��ن پژوهش به بررس��ی ابعاد مختلف ش��خصیت بر
اساس مدل  5بعدی مک کری و کوستا در کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی شیراز و بررسی ارتباط هر یک از این ابعاد با
متغیرهای فرهنگ س��ازمانی ،استرس شغلی ،کانون کنترل
و سازگاری با موقعیت پرداخته شده است.
یافتهها حاکی از آن بود که  50درصد از افراد ش��رکت
کنن��ده در پژوه��ش زن و  50درصد دیگ��ر مرد بوده که از
بی��ن آنها  66.9درصد متاهل و  33.1درصد مجرد بودند.
بررس��ی وضعیت تحصیلی ای��ن افراد نش��ان داد که 9.4
درص��د آنها دارای م��درک تحصیلی دکترای تخصصی،
 8.6درص��د دارای م��درک کارشناس��ی ارش��د و دکترای
حرفه ای50 ،درصد دارای مدرک کارشناسی 16.4 ،درصد
دارای مدرک فوق دیپلم و  15.6درصد دیپلم داشتند.
بررسی وضعیت استخدامی این افراد نشان داد که 31. 7
درصد افراد مورد مطالعه به صورت رس��می 30. 2 ،درصد
ب��ه صورت پیمان��ی 30. 2 ،درصد به ص��ورت قراردادی
مش��غول به کار بوده و مابق��ی جزء نیروهای طرحی (5. 6
درصد) و نیروهای ش��رکتی ( 2. 4درص��د) بودند .از نظر
پس��ت سازمانی 77. 2 ،درصد پاسخ دهندگان جزء پرسنل
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و زنان ش��رکت کننده به ترتیب برابر با 118. 5 ± 9. 5و 8
 119. 3 ± 11.بوده است .ضمن ًا ميانگين و انحراف معيار
نمرات هر يك از ابعاد شخصيت ،به تفکیک اجزای  5گانه
مدل مک کری و کوستا در جدول  1گزارش شده است.
به منظور بررس��ی ارتباط بین ابعاد مختلف شخصیت
ش��امل درونگرایی ،وظیفه شناسی ،سازگاری ،گشودگی و
روان رنجوری و همچنین بررس��ی ارتباط بین شخصیت و
ابعاد آن با فرهنگ سازمانی ،استرس شغلی ،کانون کنترل و
سازگاری با موقعیت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
گردید .تحلیل ضریب همبس��تگی در سطح آلفای  0. 05با
فاصله اطمینان  95درصد نشان داد که :
بين ش��خصیت با فرهنگ س��ازمانی ،کان��ون کنترل و
س��ازگاری با موقعی��ت رابطه معنی دار و مثبت مش��اهده
گردید .این در حالی اس��ت که بین ش��خصیت با استرس
هیج ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت (جدول .)2
جدول سه رابطه بین ابعاد مختلف شخصیت را که طبق
مدل مک کری و کوس��تا شامل اجزای درونگرایی ،وظیفه
شناسی ،سازگاری ،گشودگی و روان رنجوری بوده است
با یکدیگر نشان میدهد.
با بررس��ی ارتباط بین ابعاد مختلف شخصیت با سایر
متغیرهای مورد بررس��ی شامل فرهنگ سازمانی ،استرس

س��ازمان19. 7 ،درصد در زمره مدی��ران میانی و تنها 3. 2
درصد آنها جزء مدیران عالی سازمان محسوب میشدند.
میانگین س��نی شرکت کنندگان در این مطالعه± 7. 7 ،
 35س��ال و میانگین س��ابقه خدمت آنها در دانشگاه علوم
پزش��کی شیراز 108 ± 88. 1 ،ماه بود .این در حالی است
که سابقه خدمت این افراد در حوزه ستادی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز دارای میانگین  84 ± 76. 9ماه بود.
نمراتی که ش��رکت کنندگان ،ب��ه هر یک از متغیرهای
فرهنگ سازمانی ،استرس شغلی ،کانون کنترل ،سازگاری
با موقعیت و ش��خصیت ،داده بودن��د ،به صورت میانگین
و انحراف اس��تاندارد ،محاسبه گردید که نتایج آن در ذیل
آمده است:
میانگین فرهنگ س��ازمانی در مردان  30. 56 ± 5. 2و
در بین زنان 30. 49 ± 6. 2بوده است در حالی که میانگین
اس��ترس ش��غلی در میان م��ردان 20. 44 ± 4. 5 ،و برای
زن��ان 20. 04 ± 4. 2گزارش ش��ده اس��ت .در عین حال
مق��دار میانگین برای کانون کنت��رل مردان 8. 05 ± 1. 6و
ب��رای زنان 8. 06 ± 1. 56بوده اس��ت .به عالوه میانگین
نمره س��ازگاری با موقعیت در م��ردان 13. 36 ± 2. 02و
بین زنان 13. 05 ± 2. 5به دست آمد .در نهایت میانگین و
انحراف اس��تاندارد نمره کلی شخصیت افراد در بین مردان

جدول  :1مقايسه ميانگين مؤلفههاي شخصیت در كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
متغير

ميانگين

انحراف معيار

درونگرایی

2. 5

0. 38

وظیفه شناسی

2. 78

0. 3

گشودگی

2. 61

0. 42

روان رنجوری

3. 1

0. 37

سازگاری فردي

2. 69

0. 32

جدول  :2رابطه بین شخصیت با متغیرهای فرهنگ سازمانی ،کانون کنترل ،سازگاری با موقعیت و استرس
فرهنگ سازمانی
شخصیت

r

p

0.28

0.001

r

کانون کنترل

0.26

سازگاری با موقعیت

p

r

p

0.003

0.34

0.001

استرس

r
0.17

p
0.062

نظام سالمت 1389؛ )1,2( 2

71

ابعاد شخصیت كاركنان و مؤلفههای تعیین کننده آن ...

جدول  :3بررسی ارتباط بین ابعاد پنج گانه شخصیت طبق مدل مک کری و کوستا
ابعاد

درونگرایی

وظیفه شناسی

سازگاری

روان رنجوری

گشودگی

درونگرایی

1

r=0.34
p=0.000

r=0.35
p=0.000

r=0.22
p=0.015

r=0.52
p=0.000

وظیفه شناسی

r=0.59
p=0.000

1

r=0.47
p=0.000

r=0.41 p=0.000

r=0.28
p=0.002

سازگاری

r=0.42
p=0.000

r=0.27
p=0.002

1

r=0.22 p=0.014

r=0.21
p=0.021

روان رنجوری

r=0.22
p=0.015

r=0.41
p=0.000

r=0.22
p=0.014

1

r=0.22
p=0.017

گشودگی

r=0.52
p=0.000

r=0.28
p=0.002

r=0.21
p=0.021

r=0.22 p=0.017

1

شخصیت

ابعاد س��ازگاری ف��ردی و روان رنجوری با متغيرهاي
فرهنگ س��ازمانی و نیز با کانون کنترل رابطه آماری معنی
دار نداشتد اما در مقابل با استرس و سازگاری با موقعیت
ارتب��اط مثب��ت و معنی دار نش��ان دادن��د .در نهایت بعد
گش��ودگی تنها با فرهنگ سازمانی و سازگاری با موقعیت
ارتباط مثبت و معنی دار نش��ان داد .اما با اس��ترس و کانون
کنترل رابطه آماری معنی دار نداشت (جدول .)4

ش��غلی ،کنترل درونی ،س��ازگاری با موقعی��ت ،نتایج زیر
مشاهده گردید:
درونگرایی با فرهنگ سازمانی ،استرس و کانون کنترل
رابطه اماري معنی دار نداش��ت در حالیکه با س��ازگاری با
موقعیت ارتباط مثبت و معنی دار نشان داد.
بين بعد وظیفه شناس��ی ،تنها با متغير فرهنگ سازمانی
رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد در حالیکه ميان اين بعد
با کانون کنترل ،استرس ( )CI=95%و سازگاری با موقعیت
( )CI=99%ارتباط مثبت و معنی دار گزارش شد.

جدول  : 4ارتباط دو به دو بین ابعاد پنج گانه شخصیت با متغیرهای فرهنگ سازمانی ،کانون کنترل ،سازگاری با
موقعیت و استرس شغلی

درونگرایی

r=0.19
p=0.097

r=0.21
p=0.019

r=0.22
p=0.01

r=0.005
p=0.96

وظیفه شناسی

r=0.12
p=0.097

r=0.26
p=0.004

r=0.23
p=0.01

r=0.19
p=0.036

سازگاری فردی

r=0.09
p=0.304

r=0.18
p=0.05

r=0.22
p=0.013

r=0.22
p=0.014

روان رنجوری

r=0.13
p=0.157

r=0.025
p=0.78

r=0.16
p=0.069

r=0.44
p=0.000

گشودگی

r=0.21
p=0.023

r=0.16
p=0.076

r=0.24
p=0.009

r=0.05
p=0.59
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متغیرها

فرهنگ سازمانی

کانون کنترل

سازگاری با موقعیت

استرس
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بحث و نتیجه گیری
يافتههاي پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه ميانگين نمرات
درون گرايي ،وظيفه شناسي ،گشودگي نسبت به تجربيات
و س��ازگاري فردي در بين كاركنان شاغل در حوزه ستادي
دانش��گاه علوم پزشكي شيراز پايين تر از حد متوسط (سه)
و ميانگي��ن بعد روان رنجوري در آنها اندكي باالتر از حد
متوسط بوده است .در همين رابطه ،در پژوهشي كه توسط
خنيفر و همكاران بر روي مديران دانش��گاه علوم پزشكي
قم انجام شد مشخص گرديد كه ابعاد وظيفه شناسي ،برون
گرايي و گشودگي در آن سازمان باالتر از حد متوسط و بعد
روان رنجوري پايين تر از متوسط بوده است[]15
با توجه به نتايج فوق چنین به نظر مي رسد كه دانشگاه
علوم پزش��كي ش��يراز مي بايس��ت در تقويت ابعاد وظيفه
شناسي ،گشودگي نس��بت به تجربيات و سازگاري فردي
در كاركنان خود اهتمام بیشتری ورزد .از آنجا كه مطالعات
مختل��ف نیز داللت بر وجود رابطه همبس��تگي مثبت ميان
وظيفهشناس��ي و عملك��رد ش��غلي و آموزش��ي دارند []8
و ني��ز حاك��ي از وج��ود رابطه قوي ميان بعد ش��خصیتی
وظيفهشناس��ي با بروز رفتارهاي مناسب سازماني هستند.
[ ]10ضروري است كه ضمن تشويق الگوهاي مثبت نظم
و وقت شناس��ي در كاركنان ،به تقويت رفتارهای مبتنی بر
هدف و حل مس��ئله در راستای دس��تیابی بهینه به اهداف
س��ازماني پرداخته و به تالش جهت اش��اعه و تقویت هر
چه بیشتر فرهنگ وظيفه شناسي در سازمان مبادرت نمود.
به عالوه سایر مطالعات حاکی از وجود رابطه معنی دار
میان ابعاد گش��ودگی نسبت به تجربیات و سازگاری فردی
با رضایت ش��غلی باالتر در محیطهای کاری هس��تند[]16
در ای��ران نیز رضاییان و همکاران ،در مطالعه خود بر روی
کارکنان و مدیران صنعت نفت به این نتیجه دست یافتند که
بین ابعاد شخصیتی سازگاری ،گشودگی و وظیفه شناسی
با رضایت ش��غلی همبس��تگی مثبت وجود دارد ]17[.لذا
گس��ترش فرهن��گ انتقادپذی��ری در کارکن��ان و پذیرش
ایدهه��ای نو و نی��ز ترغیب و تش��ویق خالقیت در جهت
گسترش بعد گشودگی و نیز آموزش روابط بهتر و مؤثرتر
با محیط و دیگران به همراه تاکید بر وظیفه شناسی میتواند

عالوه بر بهبود عملکرد ،موجب ارتقای رضایت شغلی در
کارکنان س��ازمانها از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نیز بشود.
عالوه بر آنچه گفته ش��د ،مطالعات وو و همكاران نيز
در سال  2008حاکی از آن بود كه بين ابعاد شخصيتي برون
گرايي و س��ازگاري با ايجاد روابط صميمي و ارتباط كاري
گس��ترده ،رابطه مثبت معني دار وجود دارد ]18[.تحقيقات
جالب ديگري نیز توس��ط ليري و همكاران انجام ش��ده كه
مويد تاثير مثبت برون گرايي و گشودگي بر هوش عاطفي
كاركنان است]19[.
البته تحقیقات س��اووير و همكاران در س��ال  2009بر
روي كاركنان مركز تلفن نتایج متنوع تری داشت به عنوان
مثال آنها گزارش کردند كه بين بعد ش��خصيتي سازگاري
با مس��ئوليت پذيري افراد همبس��تگي مثبت وجود دارد در
حالیک��ه بي��ن بعد روان رنجوري و گش��ودگي با عملكرد
ش��غلي اين كاركن��ان رابطه منف��ي دیده ش��د ]20[.علت
همبس��تگي منفي گش��ودگي با عملكرد در اين كاركنان را
م��ي توان ماهيت كار اين افراد و روتین بودن نوع کار آنان
دانس��ت به طوریکه در چنین فضایی نیاز زیادی به استقبال
از ایدهها و تجارب نو احساس نمیشود.
در مطالعه صفر زاده و ديگران مش��اهده ش��د که رابطه
همبس��تگی منفی بین بع��د روان رنج��وری (عصبیت) با
عملک��رد افراد وجود دارد حال آنکه برون گرایی و وظیفه
شناسی دارای تأثیر مثبت بر عملکرد کارکنان است[ ]21لذا
در ای��ن رابطه با توجه به باال بودن میانگین روان رنجوری
نس��بت به سایر ابعاد ش��خصیت در کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی شیراز و با توجه به اینکه نتایج مطالعه حاضر موید
رابطه همبس��تگی مثب��ت بین روان رنجوری ،و اس��ترس
ش��غلی است ،به نظر میرسد اندیش��یدن تمهیداتی جهت
ارتقاء س�لامت روانی و آس��ایش و آرامش خیال کارکنان
این دانش��گاه در کنار برنامههای رفاهی و امنیت ش��غلی و
نیز اصالح روابط رئیس و مرئوسی میتواند به کاهش میزان
روان رنجوری ناش��ی از اس��ترس کمک ک��رده و موجب
ارتقاء عملکرد افراد گردد.
در نهای��ت از آنجا که عم��ده پژوهشها متضمن رابطه
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