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Abstract
Purpose

The purpose of this paper is to investigate the personality differences of the personnel of the Strategic
Naval Personnel Department of the Army of the Islamic Republic of Iran on their job satisfaction and
analyze the impact of these differences.
method

The statistical population of the study consisted of the staff of naval Human Resources, which
includes 30 officers, 46 non-commissioned officers and 17 employees. Using Cochran's formula, the
number of sample members was determined to be 73 people and using simple random sampling
method, sample members were selected and 73 questionnaires were distributed. SPSS software
version 23 has been used.
Findings

Findings showed a significant effect of some predictor variables (tendency to be nervous, selfconfidence, degree of tendency to be with oneself, degree of dominance, sociality) on job satisfaction.
Conclusion

Based on the research results, the most basic effective strategies in realizing the impact of social
capital and organizational commitment on organizational performance were identified with emphasis
on Islamic work ethic. Based on MICMAC analysis, the variables were categorized according to the
degree of influence and dependence taken by experts.
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تاثیر تفاوتهای شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا
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چکیده
زمینه و هدف :هدف ا صلی پژوهش حاضر ،بررسی تفاوتهای شخصیتی کارکنان معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران بر میزان رضایت شغلی آنها و تحلیل تاثیر این تفاوتها است.
روششناسی :روش پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ابزار گردآوری اطالعات ،توصیفی پیمایشی است و برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا تشکیل دادند که
شامل  30افسر 46 ،درجهدار و  17کارمند میباشد .با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه  73نفر تعیین شد و با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده ،اعضای نمونه انتخاب و تعداد  73پرسش نامه توزیع شد که از این میان،پاسخ  50نفر در اختیار محقق
قرار گرفت و برای تحلیل دادههای پرسشنامه از نرم افزار  spssنسخه  23بهرهجویی شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش تاثیر معنی دار برخی متغیرهای پیشبین (میزان تمایل به عصبی شدن ،اعتماد به نفس ،میزان تمایل به با
خود بودن ،میزان سلطه جویی ،اجتماعی بودن) را بر روی ر ضایت شغلی ن شان داد .رابطه م ستقیم بین پایین بودن تمایل به ع صبی
شدن و رضایت شغلی تایید شد .همچنین وجود ارتباط مستقیم بین متغیرهای پیشبین دیگر یعنی پایین بودن میزان با خود بودن ،باال

بودن سلطه جویی ،اعتماد بنفس و اجتماعی بودن با باال بودن رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه ن شان داد که همه متغیرهای پی شبین مورد برر سی به جز برون گرایی و درون گرایی بر ر ضایت شغلی
تاثیرگذار هستند.
کلیدواژهها:

رضایت شغلی ،تفاوتهای شخصیتی ،نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا .ایران.

.1استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور.
.2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی دانشگاه آزاد واحد ساری .نویسنده مسئول ایمیل:
mgolmeymi@yahoo.com
 .3دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
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مقدمه
با در نظر گرفتن اهمیت نقش منابع انسانی در عملکرد سازمانهای نظامی و بهرهوری آنها ،توجه به رضایت شغلی کارکنان
ضروری است .موارد زیادی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است که از جمله آنها میتوان به تفاوتهای شخصیتی
اشاره کرد (سگورا و همکاران .)2020 ، 1در گزارشی که در سال  1393توسط هیئت اندیشهورزی معاونت نیروی انسانی
نداجا در خصوص فرار کارکنان صورت پذی رفت ،عوامل مربوط به پرداخت و جبران خدمت کارکنان در اولویت دوم قرار
گرفته و عوامل رفتاری و ذهنی به عنوان اولویت اول تعیین گردید که نشان از اهمیت مولفههای روانشناختی و رفتاری
داشت .اگرچه دیدگاه رایج راهحل منطقی برای کاهش خروج را ،افزایش رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و هویت سازمانی
میداند (قلی زاده  ،)1389 ،اما بر اساس مدل عارضه -ریشه 2که در آن تاکید میشود سازمانها به جای نتیجهگیری بر
اساس عارضهها به ریشهها و علل عارضهها بپردازند ،بررسی متغیرهایی که تاثیری بنیادین بر رضایت شغلی و سایر
متغیرهای حائزاهمیت برای سازمان دارند بسیار ضرروی است (ریاسودین و همکاران .)2019 ، 3تئوریهای جدیدتر در حوزه
رضایت شغلی ،معتقدند که پاداش شغلی همیشه عامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی نیست .بعضی اوقات رضایت شغلی از
انگیزه درونی ناشی میشود و آن انگیزه درونی همیشه برخاسته از محرک خارجی نیست (گنج و فارست )2008 ، 4و میتواند
ناشی از عوامل دیگر غیر مالی نیز باشد (واندرشوئر و بیردسال .)2018 ، 5نتایج تحقیقات صورت گرفته در معاونت نیروی
انسانی نداجا سبب گردید تا توجه به مقولههای غیرمشهود ،ادارکی و درونی در اولویتهای پژوهشی آن معاونت قرار گیرد.
یکی از مولفههای مورد توجه در سازمانهای امروزی پیامدهای ناشی از ویژگیهای درونی کارکنان نظیر شخصیت بر
متغیرهای کلیدی و حیاتی نظیر عملکرد ،بهرهوری ،تعهد ،رضایتشغلی ،غیبت و ترک خدمت است (چو و همکاران، 6
 .)2019انتخاب شخصیت مناسب ،میتواند عملکرد شغلی بهتری را برای سازمان فراهم آورده و بر روی نگرش کارکنان
نسبت به کارشان تاثیر گذاشته و رضایت شغلی مطلوبی را در برداشته باشد (السامارای و همکاران .)2018 ، 7که این امر
در یک سازمان نظامی با توجه به ماموریتها و شرایط خاص ماموریتی که نیازمند بهرهمندی از ویژگیهای درونی و کیفی
باالیی است به یک اولویت بایسته تبدیل میشود .هرکدام از کارکنان با ویژگیهای شخصیتی مختلف به شیوههای خاصی
رفتار میکنند و دارای انتظارات خاصی هستند ،توانایی و مهارتهای رفتاری منحصر به فرد و همچنین نیازهای متفاوتی
نیز دارند و بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها ،انتظارات ،انگیزهها ،توقعات و اهداف خاصی میباشند (سول و
همکاران .)2017 ، 8از طرفی سازمانها نیز برحسب اهداف ،وظایف و فعالیتهای جاری خود نیازها ،انتظارات و توقعات
خاصی را ارضا میکنند که بر متغیرهای کلیدی ادراکی کارکنان نظیر رضایت شغلی موثر است .بنابراین برای هر یک از
انواع شخصیتهای متفاوت ،محیط شغلی متفاوتی مناسب است .هرچه سازگاری و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر
باشد ،رضایت شغلی بیشتری را در پی خواهد داشت و هر چه این سازگاری و همخوانی کمتر باشد رضایت شغلی کمتر
بوده ،آثار و تبعات منفی متعددی را در سازمان به دنبال خواهد داشت (اروگارسر و فریرا .)2019 ، 9در ادامه تحقیقات
صورت گرفته در معاونت نیروی انسانی نداجا که منجر به اثبات اهمیت متغیرهای درونی و ذهنی بر متغیرهای عملکردی
کارکنان داشت در این مقاله سعی شده است تفاوتهای شخصیتی فردی در ارتباط با رضایت شغلی که پیامدهای مهمی
برای سازمان دارند مورد بررسی قرار گیرند .مدلهای شخصیتی که دراین مطالعه سعی شده است بررسی شوند جنبههای
مختلف شخصیت است که شامل :تمایل به عصبی بودن ،تمایل به باخود بودن ،درون گرایی  -برون گرایی ،سلطه جویی-
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سلطهپذیری ،1اعتماد به نفس 2و اجتماعی بودن  3می باشد .همچنین در بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی از مدل
 JDI4بهره گرفته شده است که در آن رضایت شغلی کارکنان در پنج بعد سنجیده میشود :شغل ،کیفیت سرپرستی ،ارتباط
با همکاران ،فرصتهای پیشرفت و پرداختها (کاستانهیرا.)2014 ، 5
همکاران

سرپرست

شغل
رضایت شغلی

پرداخت

فرصتهای
پیشرفت

شکل  .1عوامل مد نظر در بررسی رضایت شغلی بر اساس مدل JDI

در این مقاله سعی شده است که تاثیر تفاوتهای شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران سنجیده شود .عالوه بر آن از متغیرهای جمعیتشناختی اعضای نمونه مورد بررسی ،استفاده
گردیده تا ارتباط بین سن اعضا و رضایت شغلی آنان مورد بررسی قرار گیرد و همچنین افسران ،درجهداران و کارمندان به
صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند تا رضایت شغلی آنها با یکدیگر مقایسه شود .نتایج این پژوهش میتواند در
انتصابات و مسیر رشد شغلی کارکنان مورد بهرهبرداری قرار گرفته و همچنین به بخش گزینش و استخدام کمک کرده تا
در سیاستهای استخدامی خود از آنها استفاده نماید ،همچنین توجه به تفاوتهای شخصیتی و ارتباط آن با رضایت شغلی،
مدیران را قادر خواهد ساخت که از کارکنان تحت امر به شکل بهینه استفاده نمایند .از جمله اهدافی که در این مطالعه به
آنها پرداخته شده است تعیین سهم ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیرهای پیشبین درتبیین رضایت شغلی کارکنان و
همچنین بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنیدار بین رضایت شغلی و طیف رتبهای کارکنان (افسر ،درجهدار ،کارمند)
میباشد .بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنیدار بین سن کارکنان و رضایت شغلی آنها نیز از دیگر اهداف این پژوهش
میباشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت روحیات و جنبههای مختلف روحی و روانی کارکنان و فراهم نمودن نیازمندی آنها و کاستن از فشارها و دغدغههای
روزمره آنان میتواند کمک موثری به ایجاد رضایت شغلی و جلوگیری از پیامدهای منفی آن بنماید (چو 6و همکاران،
 .)2019به طور کلی مطالعه رضایت شغلی سه پیامد اساسی میتواند داشته باشد -1 :نتایج مربوط به سازمان شامل افزایش
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سازندگی ،کاهش نقل و انتقاالت کارکنان و جابهجایی آنها ،کاهش غیبت و افزایش روابطکاری خوشایند -2 .نتایج مربوط
به فرد ،شامل شادکامی بیشتر ،تحقق خود بیشتر و سالمت روانی و انگیزش باال -3 .نتایج مربوط به جامعه شامل به
کارگیری بهتر منابع انسانی ،کاهش مشکالت روانشناختی و افزایش پتانسیل سازندگی و توسعه جامعه .دیدگاه سنتی
پاداش شغلی را عامل تعیین کننده رضایت شغلی میدانست و نقش عوامل خارجی مثل انگیزه بیرونی را در رضایت شغلی
پررنگ میدانست (فاتح سهرابی و همکاران .)1398 ،در این تحقیق بر اساس رویکرد نوین که به تحلیل آسیبهای سازمانی
ناشی از عدم تطابق بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان با کارشان میپردازد؛ تاثیر تفاوتهای شخصیتی بر رضایت شغلی
کارکنان بررسی شده است .عدم رضایت شغلی کارکنان تبعات و پیامدهای منفی برای سازمان خواهد داشت که هزینههای
سنگینی برای سازمان به دنبال دارد (گلمیمی و فیاض .)1397 ،در صورت عدم انجام این تحقیق ،همچنان وزن نظریههای
سنتی در امر رضایت شغلی که متمرکز بر عوامل بیرونی و مادی هستند در تصمیمسازی و تصمیمگیری فرماندهان ستاد
نداجا باال خواهد بود و رویکردهای جدید و نوین که مبتنی بر ادراکات ،تحلیلهای روانشناختی و متغیرهای شخصیتی
کارکنان هستند نادیده گرفته خواهند شد و سبب میشود سازمان همچنان از این جنبه آسیبپذیر باشد. .شناخت ویژگیهای
شخصیتی در کارکنان و سپس بررسی تاثیر آنها در رضایت شغلی میتواند به مدیران جهت انتخاب نیروی انسانی اثربخش
و هماهنگ ساختن مشاغل سازمانی با افراد دارای خصوصیات شخصیتی گوناگون کمک کند .این تحقیق جهت کمک به
بهبود شناخت مدیران نسبت به پیامدها و تاثیرات تفاوتهای شخصیتی و رضایت شغلی و بهینهسازی فرایندهای جذب و
انتصاب در معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش انجام شده است تا در سطح کالن به اثربخش و کاراترنمودن فرایند
جذب و انتصابات در نداجا کمک نماید ،لذا از نتایج این پژوهش ،میتوان در فرایندهای مرتبط استفاده نمود.
مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
رضایت شغلی

رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطالق میشود ،یعنی هر چه فرد
رضایت شغلی باالیی داشته باشد به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته و از طریق آن نیازهای خود را ارضا نموده
و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت (سون و اکی .)2019 ، 1در تعریفی دیگر ،رضایت شغلی به مفهوم
لذت روحی ناشی از ارضای نیازها ،تمایالت و امیدها که فرد از کار خود به دست میآورد گفته میشود (اروگارسز و فریرا2
 .) 2019 ،برخی محققان به نقش عوامل شخصیتی بر متغیرهای سازمانی همچون عملکرد ،رفتارسازمانی ،رهبری و
بخصوص رضایت شغلی تأکید دارند و اعتقاد دارند که عوامل شخصیتی ،بیشترین تاثیر را در نارضایتی افراد ،تغییر شکل و
ترک حرفه دارند (تورنروس و همکاران .)2019 ، 3این ارتباط به بهترین وجه در نظریـه هالند بیان شده است .هـالند معتقد
است که در شرایط تـناسب شغل و شخصیت ،رضایت شغلی به باالترین میزان و ترک خدمت به حداقل خواهد رسید
(ولودینا و همکاران .)2019 ،4همچنین هالند اعتقاد دارد افرادی که خودشناسی بهتر و بیشتری دارند انتخابهای بهتری
نیز خواهند داشت و نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار نموده است :الف) انتخاب شغل وحرفه به نوع شخصیت
فرد بستگی دارد .ب) انتخاب شغل و حرفه رابطه مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد( .والش 5و همکاران )2019 ،
رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد میکنند و آنرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال میانگارند .یعنی اگر
شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید ،در اینجا فرد از شغلش راضی است .در مقابل چنانچه شغل مورد نظر
رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ،در اینجا فرد شروع به مذمت شغل مینماید و در صدد تغیر آن برمیآید (چان، 6
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 .)2019وروم رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا میکنند میداند (استیل 1و همکاران ،
 .)2019به طور کلی در نظریه های موجود مدیریت رفتار سازمانی ،رضایت شغلی تحت تأثیر سه حرکت اساسی مهندسی
ص نایع ،جنبش روابط انسانی و شغل غنی مطرح گردیده است (نابائل و همکاران)2019 ، 2
نظریات رضایت شغلی به سه گروه عمده به شرح ذیل تقسیم میشوند (پریمچاندران و همکاران:)2019 ، 3
 -1نظریههای محتوایی رضایت شغلی
 -2نظریههای فرایندی یا تفاوتی رضایت شغلی
 -3مدلهای وضعیتی رضایت شغلی
نظریههای مرتبط با رضایت شغلی
برای تبیین بهتر رضایت شغلی ،تاریخچهای از تئوریهای مرتبط با مفهوم نیازهای انسانی و رضایت که توسط دانشمندان
مختلف ارائه شده است مطرح میشود .آبراهام مازلو درتئوری نیازها برای اولین بار تئوری نیازهای خود را در دهه 1940
ارائه داد( .سیمونتا و همکاران .)2020 ، 4او تحت تأثیر مکتب روابط انسانی بود و عقیده داشت که انسانها و حیوانات
نیازمند هستند و دارای امیال غریزی میباشند که نیازمندی انسان به ترتیب اهمیت طبقهبندی میشوند و ابتداییترین
آنها در پایینترین پله سلسله مراتب قرار دارند ابتداییترین نیازها در این سلسله مراتب نیازهای زیستی هستند ،دومین
رده از نیازهای سلسله مراتب ،نیازهای امنیتی هستند .نیاز به تعلق ،سومین رده از سلسله مراتب نیازهاست .نیاز تعلق
نیازهای اجتماعی فرد است و شامل نیاز به عشق و عاطفه و پذیرفته شدن توسط همکاران میشوند .چهارمین رده از سلسله
مراتب نیازها ،نیاز به احترام است که به دو نوع یعنی نیاز به داشتن عزت نفس و شرافت و نیاز به مورد احترام قرار گرفتن
تقسیم میشود .در رأس سلسله مراتب نیازها ،نیازهای خود شکوفایی قرار گرفتهاند که شامل درک توان بالقوه خود و امکان
بهکار گرفتن آنچه در توان داریم ،میباشد (همان منبع) .او مهمترین نیازها ،یعنی نیازهای زیستی را در پایینترین رده قرار
داده است .تا زمانی که این نیازها برآورده نشوند دیگر نیازها نقش مهمی را در انگیزش بازی نخواهند کرد .هنگامیکه
نیازهای زیستی ارضا میشوند ،اهمیت خود را از دست میدهند و نیازهای امنیتی بهعنوان منابع اصلی انگیزش ظاهر
میشوند .این حرکت صعودی در سلسله مراتب نیازها تا جایی ادامه مییابد که نیازهای خودشکوفایی بهصورت محرک
درآید (روبنشتاین و همکاران.)2019 ، 5
آلدرفر سه دسته از نیازها را پیشنهاد مینماید :نیازهای زیستی ،تعلق و رشد که با هم تشکیل نظریه  ERGرا میدهند.
نظریه انتظار ،برمبنای تحقیقات وروم 6پایهگذاری شده است که بر این فرض استوار است که گزینشهایی که توسط یک
شخص از میان راهکارهای گوناگون بهعمل میآید ،مربوط به رویدادهای روانی و روانشناختی است که همزمان با آن
رفتار رخ میدهد .بهعبارت دیگر این انتخابها با ادراک و شکلگیری نگرشها و عقاید مرتبط است (پارک.)2020 ،7
نظریه برابری معتقد به تأثیر عوامل خارجی بر رضایت شغلی است ،این نظریه اولین بار توسط آدامز در سال  1993ارائه
شد ،به عقیده وی هرگاه شخص احساس کند که نسبت درون دادههای او به بازدههایش در مقایسه با نسبت دروندادههای
دیگری به بازدههای او نابرابر است ،احساس نابرابری پدید میآید .آدامز اظهار میدارد که دروندادها چیزهایی هستند که
شخص ممکن است در کار خود سرمایهگذاری کند مانند(کوشش ،تحصیالت ،وقت) و بازدهها چیزهایی هستند که ممکن
است عاید وی گردد مانند (پول ،شناسایی حقوق و مزایا و غیره)  .اگر دروندادها با بروندادها برابر باشد ،شخص فاقد تنش
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و دارای احساس رضایت شغلی است .در صورتی که دروندادها از بروندادها بیشتر باشد ،شخص دچار تنش شده و این
میل در او بهوجود میآید که تنش خود را با کاستن دروندادهای خود به سازمان مثل (کاهش فعالیت و عملکرد) از بین
ببرد .اگر بروندادها از دروندادها بیشتر شود فرد بازهم دچار تنش میشود ،اما در این حالت برای رفع تنش ،واکنش خود
را به صورت مثبت و با ارائه فعالیت بیشتر به سازمان در جهت رفع تنش وارده نشان خواهد داد (چیه 1و همکاران.)2016 ،
پورتر و الولر معتقدند کارکرد و رضایت شغلی ممکن است به یکدیگر ربط داشته یا نداشته باشند که به شماری از عوامل
بستگی دارد .اندازه مطلق پاداش که در پی انجام دادن کار میآید ،تعیین کننده میزان رضایت و خشنودی نیست ،بلکه
مقدار و اندازه ،خواه زیاد یا کم ،باید از دید کارمند منصفانه باشد تا او را راضی کند (همان منبع).
گینزبرگ به دو نوع رضایت درونی و بیرونی اشاره میکند:
 -1رضایت درونی :که خود از دومنبع حاصل میشود ،الف) احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش
میشود .ب) لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت یا انجام برخی از مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی فرد
ممکن است ،به انسان دستدهد.
 -2رضایت بیرونی :که با شرایط کار و اشتغال در ارتباط است .عوامل رضایت بیرونی عبارتند از :محیط کار ،میزان دستمزد
و پاداش ،روابط موجود میان کارگر و کارفرما (چوبینه و همکاران.)2016 ،
رضایت شغلی به میزان احساس منفی یا مثبت یک فرد درباره شغلش اطالق میشود .رضایت شغلی یک پاسخ احساسی و
یا نگرش فرد به وظایف شغلیاش ،محیط فیزیکی یا اجتماعی کارش است .مدیران باید با مشاهده دقیق و گوش دادن به
حرفهای زیردستانشان به میزان رضایت کارکنان از شغلشان پیببرند .ولی اگر تعداد کارکنان زیاد باشد نیاز به استفاده از
ابزار دقیقتر و کاربردیتری است ،در این راستا معموال از پرسشنامههای استاندارد برای اندازهگیری میزان رضایت شغلی
کارکنان استفاده میشود .از بین پرسشنامههای متعددی که طی سالیان متمادی از آنها استفاده شده است ،شاخص توصیفی
شغل  JDIدر جهان و ایران بیشتر رایج است .این شاخص رضایت شغلی کارکنان را از منظر پنج بعد زیر میسنجد
(کاستانهیرا .)2014 ،
شغل :حدی که شغل ،مورد عالقه فرد است و فرصت را برای رشد و پذیرش مسئولیت فراهم میآورد .در اینجا ارزیابی از
میزان رضایت شاغلین از مواردی نظیر :تنوع و جذابیت شغل ،شفافیت مسئولیتها و آزادی عمل صورت میپذیرد.
کیفیت سرپرستی :کمکهای فنی و حمایتهای اجتماعی رییس در اینجا ارزیابی از میزان رضایت شاغلین از مواردی
نظیر :دانش و خبرگی رئیس ،کیفیت روابط با رئیس و حمایت رئیس ،صورت میپذیرد.
ارتباط با همکاران :احترام و توازن اجتماعی بین همکاران .در اینجا ارزیابی از میزان رضایت شاغلین از مواردی نظیر:
روابط با همکاران ،کمک همکاران و رفتار همکاران ،صورت میپذیرد.
فرصتهای پیشرفت :شانس ترقی و قابلیت دسترسی به فرصتهای پیشرفت .در اینجا ارزیابی از میزان رضایت شاغلین از
مواردی نظیر :وجود فرصتهای ارتقا ،آموزشهای سازمانی و توجه به ایدهها ،صورت میپذیرد.
پرداختها :کفایت پرداختها و احساس برابری در مقایسه با دیگران در اینجا ارزیابی از میزان رضایت شاغلین از مواردی
نظیر :میزان حقوق ،کیفیت مزایا و عدالت در پرداختها ،صورت میپذیرد.
شخصیت و تفاوتهای شخصیتی
جان هالند 2نظریه خود را بر پایه دو اصل مهم قرار داد:
 -1انتخاب شغل با نوع شخصیت فرد در ارتباط است.

1. Chieh
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 -2انتخاب شغل و حرفه رابطهی مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد.
هالند در طبقهبندی خود از شخصیت افراد را به شش دسته تقسیم میکند:
واقع بین ،معنوی ،اجتماعی ،قراردادی یا سنتی ،تهوری ،هنرمند
هالند اعتقاد دارد افرادی که خودشناسی بهتر و بیشتری دارند انتخابهای بهتری نیز خواهند داشت .از طریق نظریه هالند
مشاوران میتوانند با مطالعهی خصوصیات شخصیتی افراد آنها را در مشاغلی به کار گمارند تا بیشترین بهرهوری و
رضایتمندی حاصل شود (چو 1و همکاران .)2019 ،
تعریف گیلفورد از شخصیت بدین گونه است« :شخصیت عبارت است از الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی» (همان
منبع) .جای تردید نیست که ویژگیهای شخصیتی کارکنان در سازگاری آنها با محیط کار و بازده کاری آن اهمیت
بهسزایی دارد .یکی از عللی که در انتخاب کارمندان از آزمونهای شخصیت کمک گرفته نمیشود این است که اکثر مدیران
تصور میکنند که آزمونها تنها به اندازهگیری هوش و استعداد و مهارتهای دستی محدود میشوند .آنها مطلع نیستند که
ممکن است کارمندان برای تصدی یک شغل تواناییهای ذهنی ،جسمی و حرکتی بسیار باالیی داشته اما از نظر ویژگیهای
اخالقی مناسب نباشند .به عنوان مثال رئیس واحدی که نمیتواند با مراجعه کنندگان ،مالیم صحبت کند ،خیلی زود
خشمگین میشود و مشتریان را میرنجاند ،حتی اگر باالترین توانایی کاری را داشته باشد ،برای این کار مناسب نخواهد
بود .لذا ویژگیهای شخصیتی نیز باید در مصاحبهها و آزمونهای شغلی مورد توجه قرار گیرد (بهروزی و همکاران .)1387 ،
از نظر شلدون شخصیت شامل جنبههای ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی انسان است .دیدگاه روانکاوی مبتنی بر این
تصور است که شخصیت مجموعهای از نیروهای درونی را دربر میگیرد ،که با هم رقابت میکنند و گاه با یکدیگر در
تعارضند و اینکه رفتار چگونه از این پویایی درونی پدیدار میشود کانون توجه این دیدگاه را تشکیل میدهد .از این دیدگاه
انسان مجموعهای از فشارهای درونی را که گهگاه با هم عمل میکنند و گهگاه با هم در جنگ هستند در بردارد .دیدگاه
گرایشی بر پایه این تصور است که افراد دارای خصوصیات (گرایشها) نسبتاً ثابتی هستند که در انواع محیطهای گوناگون
نمایش داده میشود .این گرایشها به طرق مختلف در ظاهر فرد آشکار میشوند ،اما به نحوی در اعماق وجود فرد وجود
دارند .از این دیدگاه طبیعت انسان متشکل از مجموعهای از خصوصیات دائمی است که از فردی به فرد دیگر تفاوت دارند
(همان منبع).
مدل پنج عامل شخصیت در مخالفت با سیستمهای ساختاری شخصیت آمدهاند و نشان میدهد که بسیاری از صفات را
میتوان بر حسب ابعاد اساسی روان رنجورخویی ،برونگرایی ،انعطاف پذیری ،دلپذیربودن و با وجدان بودن نشان داد( .چو و
همکاران  ) 2019 ،با توجه به مطالب فوق هدف از اجرای این تحقیق تعیین تاثیر صفات شخصیتی بر رضایت شغلی
کارکنان سازمان میباشد.
پژوهشهای انجام شده
نسبتا پژوهشهای زیادی پیرامون این موضوع صورت گرفته است که اکثر آنها به وجود ارتباط مثبتی بین پاداش های مالی
و رضایت شغلی افراد اشاره کرده اند .برخی دو دسته از افراد را در در نظر گرفته اند ،دسته ای که رضایت شغلی در آنها با
پاداشهای مالی و روانشناسانه مرتبط است و دسته دیگر که فقط عوامل روانی در رضایت شغلی آنها تاثیرگذار است و
یابرخی دیگر به بررسی تاثیر متفاوت تفاوتهای شخصیتی بر رضایت شغلی در گونههای مختلف سازمانها پرداختهاند.
سیر تاریخی پژوهشها مبین آن است که اکثر پژوهشهای قدیمی ارتباط مثبت بین پاداش مالی و رضایت شغلی را هدف
قرار داده اند و مطالعات اخیر نقش عوامل روانی و شخصیتی را در رضایت شغلی در نظر گرفتهاند .مطالعات موردی در
1 .chu
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سازمانهای ایرانی هم درباره این موضوع صورت گرفته است .مثل بررسی ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان
دانشگاه اردبیل که اجتماعی بودن و اعتماد به نفس آنها راعاملی در ایجاد رضایت شغلی در بینشان در نظرگرفت و یا
تحقیقات مشابهی که در سازمانهای مختلف دیگر انجام شد.
پژوهشهای انجام شده در حوزه نظامی
پژوهشهایی در این حوزه در سازمانهای نظامی نیز انجام شده است .در برخی از آنها به عوامل فردی موثر بر رضایت
شغلی پرداخته شده است( .عبادی و مزروعی )1389 ،همچنین (میرزایی و همکاران  )1385 ،عوامل موثر بر رضایت شغلی
افسران در یک واحد نظامی را مورد مطالعه قرار دادهاند .در برخی دیگر از پژوهشها نیز به رضایت شغلی به عنوان یک
متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تاثیر عوامل مختلف بر آن سنجیده شده است که از جمله میتوان به (قلیزاده و همکاران
 )1389 ،اشاره کرد که تاثیر سبکهای رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی را بررسی کردهاند .همچنین در
پژوهشی دیگر (جعفریان و دعاگویان  )1396 ،تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان پلیس امنیت اخالقی بررسی
شده است که بر خالف پژوهشهای پیشین ،رضایت شغلی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته بود .رابطه بین
ویژگیهای شخصیتی با کارایی پلیس و همچنین ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در افسران پلیس راهور
تهرانبزرگ توسط (مصطفایی و روشن  )1389 ،بررسی شده است .بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی با میزان خود
کارآمدی کارکنان یکی از یگانهای نظامی شهر تهران توسط (محمدزاده و همکاران  )1397 ،مورد بررسی قرار گرفته
است .ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با مورد مطالعه یک سازمان نظامی توسط (دهقان و همکاران)1391 ،
مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهش دیگری نیز با مورد مطالعه سازمانی نظامی توسط (حراقی و همکاران )1393 ،صورت
پذیرفته است که در آن رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه رضایت سازمانی
بررسی شده است .همچنین پیشبینی رضایت شغلی در بین افسران سازمانهای نظامی اسپانیا با توجه به ارتباط عواملی
مثل هوش هیجانی ،ارتباطات تیمی و نگرشهای شغلی توسط (اینماکوالدا 1و همکاران  )2020 ،بررسی شده است .خالصه
نمونه پژوهشهای اشاره شده در جدول  1آورده شده است.
جدول .1پژوهشهای انجام شده در حوزه نظامی
عنوان پژوهش

موضوع

عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروهای
نظامی

بررسی عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در
یک واحد نظامی

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی
افسران در یک واحد نظامی

بررسی تاثیر سبکهای رهبری بر رضایت
شغلی کارکنان نیروهای انتظامی

در نظر گرفتن رضایت شغلی به عنوان یک
متغیر وابسته و سنجش عوامل تاثیرگذار بر
آن

نتیجه
رضایت شغلی متغیری است که از عوامل و
ویژگیهای فردی چون سابقه ،تحصیالت،
نوع عضویت و رسته خدمتی تاثیرپذیر است
و این عوامل در باالبردن رضایت و در نهایت،
افزایش عملکرد موثر هستند.
هرچه سالمت روان بیشتر باشد رضایت
شغلی نیز افزایش مییابد .به عالوه سه عامل
کارکرد اجتماعی ،کنترل غرایز و سن
بیشترین سهم را در پیشبینی رضایت شغلی
افسران دارند.
بین سبک رهبری و رضایت شغلی رابطه
معنیداری وجود دارد.

1 . Inmaculada
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عنوان پژوهش

موضوع

بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
کارکنان پلیس امنیت اخالقی

تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و
رضایت شغلی در افسران پلیس راهور تهران
بزرگ
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و
نوع منبع کنترل با میزان خودکارآمدی
کارکنان یکی از یگان های نظامی شهر
تهران
بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و
رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه یک
سازمان نظامی)
بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار
شهروند سازمانی (با در نظر گرفتن نقش
واسطه رضایت سازمانی و هویت سازمانی –
مطالعه در مرکز نظامی)

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با کارایی و
همچنین ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی
با رضایت شغلی
بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی با
میزان خودکارآمدی
بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و
رضایت شغلی

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی (با در نظر گرفتن
رضایت سازمانی به عنوان واسطه)

نتیجه
به غیراز متغیر رضایت از حقوق ،سایر متغیرها
یعنی رضایت از نوع کار ،رضایت از مافوق،
رضایت از همکار ،رضایت از نحوة ارتقا بر
تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار بوده اند.
رضایت شغلی در افراد با وظیفهشناسی باالتر
بیشتر است.
رابطه معنیداری بین تیپهای شخصیتی و
میزان خودکارآمدی کارکنان وجود دارد.

تایید فرضیه پژوهش که حاکی از ارتباط
معنیدار بین رعایت عدالت سازمانی و میزان
رضایت شغلی کارکنان سازمان نظامی بود.
عدالت سازمانی هم به صورت مستقیم و هم
به شکل غیر مستقیم بر رفتار شهروند
سازمانی تاثیرگذار است( .به شکل غیر
مستقیم عدالت سازمانی با تاثیر بر رضایت
شغلی در افراد باعث بروز رفتار شهروند
سازمانی در آنها میگردد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تفاوت شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران و متناسبسازی و سازگاری آن با فرهنگ و ساختار نداجا میباشد و از جنبههای نوآورانه این پژوهش میتوان
به تفکیک افسران ،درجهداران و کارمندان در سازمان و مطالعه متغیرها در آنها به صورت جداگانه اشاره کرد .همچنین
ارتباط بین سن و رضایت شغلی در این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
روش شناسی تحقیق
این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی همبستگی است و برای جمعآوری اطالعات موردنیاز ،از
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه مورد بررسی ،کارکنان معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش میباشند که شامل
 30افسر 46 ،درجهدار و  17کارمند میباشد .با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه  73نفر تعیین شد و با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،اعضای نمونه انتخاب و تعداد  73پرسش نامه توزیع شد که از این میان ،پاسخ 50
نفر در اختیار محقق قرار گرفت و برای تحلیل دادههای پرسشنامه از نرم افزار  spssنسخه  23بهرهجویی شده است.
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تفاوت شخصیتی  0.97محاسبه گردید و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به رضایت
شغلی  0.75بدست آمد.
شیوه جمعآوری اطالعات به صورت انفرادی بوده و توسط محقق در محل اشتغال آزمودنیها انجام شده و نمرهگذاری
آزمون برای تفاوت شخصیتی از طریق کلید ویژه آزمون برن رویتر صورت گرفته است  .دادهها پس از جمعآوری با
استفاده از ابزارهای آماری ضریب همبستگی ،درنرم افزار  spssنسخه  23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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جهت جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.یک پرسشنامه جهت بررسی ویژگیهای شخصیتی
و یک پرسشنامه جهت بررسی میزان رضایت مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه اول پرسشنامه شخصیتی برن
رویتر1میباشد که در کل دارای  125سوال بوده و به جوانان و بزرگساالن اختصاص دارد و این پرسشنامه در آن واحد
شش جنبه شخصیت را اندازه میگیردکه این شش بعد و تعریف مربوط به هرکدام در جدول  1آمده است.
جدول  .2شش جنبه شخصیتی در پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
Tendency neurotic
Introversion-extroversion
Self-sufficiency
Domination-submission
Self-confidence
Sociability

تمایل به عصبی شدن(عصبی بودن و بیثباتی یا تعادل هیجانی)
اندازه درون گرایی و برون گرایی
اندازه با خود بودن (میزان توجه به همدلی و تشویق دیگران)
اندازه سلطهجویی -سلطهپذیری
اندازه اعتماد به نفس
اندازه اجتماعی بودن

 -1اندازه تمایل به عصبی شدن 2که رتبه درصدی باال در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر
هیجانی میباشد و کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان میدهد -2اندازه درون گرایی و برون گرایی،3که
اخذ رتبه درصدی باال تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد -3 . .اندازه با
خود بودن 4که افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی باال می آورند کمتر به همدلی ها و تشویقهای دیگران توجه می
کنند ،نظرات سایرین را ندیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند .برعکس آنهایی که رتبه درصدی پایین
کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویق های دیگران اهمیت می دهند و غالبا به دنبال مشاوره هستند -4
اندازه سلطه جویی -سلطه پذیری،5که رتبه درصدی باال نشانگر سلطه گری وپائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می
دهد -5 .اندازه اعتماد به نفس که اخذ رتبه درصدی باال نشانگر احساس خودکم بینی و داشتن تصویر ناخوشایند از خود
وخویشتنپنداری منفی میباشد و دریافت نمره کم ،سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد .و  -6اندازه
اجتماعی بودن که کسب رتبه باال تمایل به استقالل طلبی ،تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم
نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است .در این پرسشنامه هر سوال سه پاسخ دارد :بلی ،خیر و  .و برای
پاسخ به هر سوال در هر یک از ابعاد ششگانه امتیازی در نظر گرفته شده است .به این صورت که پاسخ هر سوال شش
بار ارزیابی می شود تا شش جنبه متفاوت سنجیده شود .برن رویتر در تنظیم نمره گذاری ،ارزش تشخیص هر یک از سه
پاسخ ممکن به یک سوال را برای هر یک از صفات تعیین کرده است و این ارزش ها به صورت امتیاز عددی میباشند.
ارزش های تشخیصی سوالی نسبت به سوال دیگر و هر سوال برای جنبه ای مختلف متفاوت است .ولی دامنه تغییر ضرایب
در مورد چهار جنبه اول بین  +7تا  -7و در مورد دو جنبه بعدی بین  +9تا  -9است .برای تصحیح پرسشنامه با توجه به
دستورالعمل باال برای هر یک از سواالت از  1تا  ،125امتیازات مربوط را با توجه به پاسخ بلی یا خیر و ؟ در نظر گرفته
میشود .سپس در هر ستون همه ضرایب منفی و مثبت مربوط به پاسخ بلی با هم جمع میشود .همین کار را برای پاسخهای
خیر هم انجام می شود جمع جبری ضرایب مثبت و منفی نمره خام هر مقیاس را نشان می دهد .روشی را که برای صفت
اول به کار برده شد در مورد سایر صفات نیز به کار میرود و نمرات خام هر شش صفت مشخص شده و سپس قابل تعبیر
و تفسیر میباشد.
4 . Self-confidence
5 . Sociability

1 . roiterz
2 . Tendency neurotic
3 . Introversion-extroversion
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به منظور اندازه گیری میزان رضایت شغلی از بین پرسشنامههای متعددی که طی سالیان متمادی از آنها استفاده شده
است ،شاخص توصیفی شغل  JDIدر جهان و ایران بیشتر رایج است .این شاخص رضایت شغلی کارکنان را از منظر پنج
بعد زیر میسنجد؛ شغل ،کیفیت سرپرستی ،ارتباط با همکاران ،فرصت های پیشرفت ،پرداختها .در این مقاله نیز از این
پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است .نمرهگذاری این آزمون نیز به صورت طیف لیکرت بوده است که در هر زیرمقیاس
در داخل پرسشنامه قرار داده شده است .در هر زیرمقیاس نمرات مادهها را جمع مینماییم تا نمره آن زیرمقیاس بهدست
آید .همچنین پرسشنامه دارای یک نمره کل نیز هست که با جمعبندی نمرات تمام سواالت بهدست میآید .در نهایت
دادهها پس از جمعآوری با استفاده از ابزارهای آماری ضریب همبستگی ،درنرم افزار  spssنسخه  23مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند تا تاثیر متغیرهای پیشبین ،یعنی تفاوتهای شخصیتی بر رضایت شغلی و همچنین ارتباط بین سن و رضایت
شغلی و ارباط بین درجه کارکنان و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گیرد.
یافته های پژوهش
در مطالعه حاضر  30افسر 46 ،درجهدار و  17کارمند مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان ،پاسخهای  50نفر در اختیار
محقق قرار گرفت که همه آنها بین  24تا  45سال بودند .همچنین تحصیالت 55درصد از افراد کارشناسی32،درصد دیپلم
و مابقی کارشناسی ارشد بوده اند .باالترین درصد مکتسبه کارکنان  ،مربوط به سه متغیر تمایل به عصبی شدن پایین ،اندازه
با خود بودن کم و سلطهپذیری باال میباشد که به ترتیب با کسب نمره میانگین  -209در تمایل به عصبی بودن-105 ،
در با خود بودن و  149در سلطه گری جزو  98درصد افراد جامعه بودند.

جدول .3متوسط نمرات مکتسبه کارکنان از آزمون برن رویتر
ردیف
1
2
3
4
5
6

ویژگیهای شخصیتی
تمایل به عصبی بودن
درون گرایی برون گرایی
با خود بودن
سلطه جویی سلطه پذیری
اعتماد بنفس
اجتماعی بودن

میانگین
-209
50
-105
149
-139
-46

درصد
98
60
98
98
90
60

کارکنان از نظر میزان اعتماد به نفس نمره  -139را کسب کردندکه با توجه به تعریف آزمون برن رویتر  ،نمره پایین در
این شاخص نشان دهنده اعتماد به نفس باالست و در نتیجه کارکنان از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند .همچنین از
لحاظ درون گرایی و برون گرایی با کسب نمره میانگین  60 ، 50درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند .میانگین نمرات
کسب شده از لحاظ اجتماعی بودن هم  -46بود که با توجه به تعریف آزمون ،حاکی از باال بودن این ویژگی در بین کارکنان
است(.جدول) 2
تحلیل همبستگی نشان میدهد که بین متغیرهای پیشبینی (متغیرهای برن رویتر) و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد.
(جدول)3
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جدول .4ضریب همبستگی بین میزان شش متغیر بررسی شده و رضایت شغلی

رضایت
شغلی

تمایل به
عصبی بودن

درون گرایی برون
گرایی

با خود بودن

سلطه جویی سلطه
پذیری

اعتماد بنفس

اجتماعی بودن

-0.903

0.682

-0.894

0.886

-0.892

-0.86

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ضریب همبستگی  -0.903بین تمایل به عصبی بودن و رضایت شغلی نشان
دهنده این است که رابطه معکوس بین این دو متغیر وجود دارد و هرقدر تمایل به عصبی بودن در افراد کمتر باشد و به
عبارتی تعادل هیجانی بیشتری داشته باشند میزان رضایت شغلی در آنان بیشتر است .این تفسیر در مورد متغیر با خود بودن
نیز صدق میکند ،یعنی افرادی که به تشویقهای دیگران اهمیت میدهند و غالبا به دنبال مشاوره هستند از رضایت شغلی
باالتری برخوردارند .به همین ترتیب رضایت شغلی در افراد با اعتماد به نفس باال و اجتماعی بیشتر است(.همانطور که قبال
اشاره شد کسب نمره پایین در این دو متغیر به معنای باال بودن اعتماد به نفس و اجتماعی بودن است ).همچنین ضریب
همبستگی  0.886بین سلطه جویی و رضایت شغلی حاکی از باالتر بودن رضایت شغلی در افرادی است که تمایالت
سلطهجویی در آنها بیشتر از سلطهپذیری است .اما با توجه به جدول  3نمیتوان در مورد تاثیر برون گرایی و درون گرایی
بر رضایت شغلی با اطمینان صحبت کرد .زیرا ارتباط معنی داری بین این دو مشاهده نمیشود.
همچنین ارتباط معنی داری بین سن و درجه افراد با میزان رضایت شغلی در آنها مشاهده شد .ضریب همبستگی برای
سن افسران و کارمندان و رضایت شغلی آنها  0.79بدست آمد و همچنین این عدد برای درجهداران  -0.81بود .نتایج
حاصل از بررسی این ارتباط را میتوان به صورت ماتریس زیر خالصه کرد.
جدول .5ارتباط بین سن و درجه کارکنان با رضایت شغلی
افسر و کارمند

درجهدار

سن و درجه (رتبه)
باال

رضایت باال

رضایت پایین

پایین

رضایت پایین

رضایت باال

همانطور که مشاهده میگردد رابطه بین سن و درجه (رتبه) در افسران و کارمندان ،رویهای معکوس نسبت به درجهداران
داشته به گونهای که در طیف افسری و کارمندی سن و درجه (رتبه) باال دارای ارتباط مثبت با رضایت شغلی باال بوده در
حالیکه در درجهدارن این ارتباط بالعکس میباشد.
بحث و نتیجهگیری
از تفسیر جداول در قسمت قبل میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین پایین بودن تمایل به عصبی شدن و رضایت
شغلی وجود دارد .همچنین بین متغیرهای پیشبین دیگر یعنی پایین بودن میزان با خود بودن ،باال بودن سلطه جویی ،اعتماد
بنفس و اجتماعی بودن با باال بودن رضایت شغلی ارتباط مستقیم وجود دارد .نتایج مطالعه نشان داد که همه متغیرهای
پیشبین مورد بررسی به جز برون گرایی و درون گرایی بر رضایت شغلی تاثیرگذار هستند .بر این اساس میتوان نتیجه
گرفت کارکنانی برای انتقال به ستاد نداجا و تصدی مشاغل در معاونتهای تخصصی ستاد نداجا مناسب هستند که از نظر
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شخصیتی واجد شرایط فوق بوده تا بتوانند سازگاری بهتری با شرایط محیط کاری خاص ستاد نداجا داشته باشند .در این
صورت هم سازمان از مزایای بهرهمندی از کارکنانی با رضایت شغلی باال برخوردار شده و از پیامدهای منفی احتمالی ناشی
از عدم رضایت شغلی در امان خواهد ماند ،هم کارکنان به سازگاری مناسب با محیط خدمتی خود دست یافته دارای رضایت
شغلی و عملکرد بهتری خواهند بود .الزم به ذکر است که این مطلب با توجه به فرهنگ حاکم بر محیط نظامی نداجا و در
جامعه کوچکتر معاونت تخصصی ستاد نداجا می تواند توجیه گردد و ممکن است در سایر یگانها و مناطق با توجه به
متفاوت بودن شرایط زمینهای نتیجه دیگری داشته باشد.
همچنین ارتباط معنی داری بین سن و درجه افراد با میزان رضایت شغلی در آنها مشاهده شد که این نیز میتواند با ماهیت
کار و شرایط زمینه ای حاکم بر جامعه مورد بررسی توجیه شده و قابل تعمیم به سایر سطوح خدمتی نداجاها نباشد .بر این
اساس با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان ،سیاست نداجا در نقل و انتقاالت و چرخش در محل خدمتی کارکنان ،مسیر
رشد حرفهای و برخورداری از جایگاه سازمانی و میزان دسترسی به مزایای مختلف متناسب با سنوات کارکنان (سن) میتوان
این ارتباط را تحلیل کرد .در محیط ستاد فرماندهی نداجا غالب کارکنان دارای سنوات (سن) و درجات باال بوده و پس از
چرخش شغلی در مناطق مختلف نداجا در ستاد نداجا مستقر میشوند و طبعا دارای مشاغل حساستر و دسترسی به مزایای
بیشتر هستند در مقابل کارمندان و افسران جوان با درجات پایینتر به علت سنوات پایینتر (سن کمتر) فاقد ویژگیهای
فوق بوده و به مزایای کمتری دسترسی داشته و در جایگاههای مدیریتی و تصمیمگیری قرار ندارند .در خصوص درجهداران؛
درجهدارن با سن پایین (سنوات کمتر) با توجه به ماهیت وظایف محوله و شرایط جغرافیایی محل خدمت و میزان دسترسی
به امکانات نسبت به همردههای خود در مناطق و پایگاهها از جایگاه بهتری برخوردار هستند که این امر میتواند رضایت
شغلی باالی آنها در ابتدای سنوات خدمتی را توجیه کند .همچنین با افزایش سنوات با توجه به نوع و جایگاه مشاغل
موجود در ستاد ،چندان رشد عمودی نداشته و در طیف مشخصی از مشاغل قرار میگیرند که میتواند توجیهکننده سطح
رضایت پایین آنها با توجه به افزایش سن و درجه باشد.
با توجه به اثبات تاثیر عوامل مورد بررسی بر رضایت شغلی پیشنهاد میشود:
 -1آزمون های شخصیتی در بین نفرات واجد شرایط انتقال به ستاد نداجا (معاونت نیروی انسانی) صورت گرفته و در بین
امتیازات الزمه برای انتقال کارکنان به ستاد نداجا مورد استفاده قرار گیرد.
 -2برای ایجاد رضایت شغلی به ابعاد شخصیتی و ویژگیهای درونی کارکنان توجه شده ،شیوه های افزایش اعتماد به
نفس به صورت گروهی به کارکنان آموزش داده شود ،ضمن آنکه به مدیران توصیه شود حس احترام و ارزشمندی را در
کارکنان زیرمجموعه خود رشد دهند تا پیامد آن افزایش اعتماد به نفس و باال رفتن رضایت شغلی درکارکنان باشد.
به نظر میرسد سطح انتظارات کارکنان و فرایندهای مقایسه اجتماعی میتواند در رضایت شغلی تاثیرگذار باشد .لذا به
پژوهشگران آتی توصیه میشود نقش انتظار و ادراک کارکنان از برابری سازمانی را در رضایت شغلی آنان مورد بررسی قرار
دهند.
همچنین جهت تحقیقات آینده به محققین پیشنهاد میشود تاثیر این عوامل را در مناطق و پایگاهها و در مشاغل با ماهیت
متفاوت بررسی کنند تا تاثیر هر متغیر با توجه به شرایط زمینهای یگان خدمتی و ماهیت شغلی سنجیده شود.
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