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پیش بینی رابطه سالمت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی
افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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هدف از اين تحقیق پیش بیني سالمت روان و عملکرد شغلي بر اساس ويژگي شخصیییي افسیران وظیفیه
نیروی دريايي بوده است .جامعه آماری  161نفر از کارکنان وظیفه بود که تماما به عنوان نمونه انیخاب شیده
اند .داده ها از طريق سه پرسشنامه سالمت روان ،عملکرد شغلي پاترسون و ويژگيهای شخصییي نئیو جمی
آوری و مورد تحلیل قرار گرفیه اند .روش تحقیق مورد اسیفاده از نوع همبسیگي بیوده اسیت .نییاي تحلییل
آماری نشان داده است که بین سالمت روان و عملکرد شغلي با ويژگيهای شخصییي کارکنان وظیفیه رابطیه
معناداری وجود دارد .تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داده است که از ويژگي های شخصییي ،برون گرايي،
روان رنجوری و وجداني بودن سالمت رواني را پیش بیني کردهانید و بیرونگرايیي و روانرنجیوری از توانیايي
پیشبیني عملکرد شغلي برخوردار بودهاند .برداشت کلي از اين نیاي چنین بود که بهیرين میغیر پیش بینیي
کننده برای سالمت روان و عملکرد شغلي افسران وظیفه نیروی دريايي ،بعد برون گرايي بیود .بررسیي نییاي
بیانگر ضرورت توجه به ويژگيهای شخصییي افراد در گماردن به مشاغل مخیلی نظیامي در يید دانشیگاه
نظامي مي باشد.
واژه های کلیدی :سالمت روان ،عملکرد شغلی ،ویژگی شخصیتی کارکنان وظیفه
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مقدمه
يکي از اهداف سازمان ها ،تعلیم و تربیت انسان است که در میان سازمان هايي که به امر تعلییم و تربییت
مي پردازند ،ارتش در مقوله تربیت نظامي از همه بنیادیتر مي باشد .برای تحقق امر تربییت نظیامي يکیي از
اقدامات اساسي ،بررسي شیوه رفیاری و شخصییي نظامیان است که مي توانید ،میال

موفقییت يیا شکسیت

برنامه های آموزشي ارتش قرار گیرد( صابری .)1381 ،نقش و رسالت ارتش از يد سیو تبیديل انسیان هیای
خام به انسان های منظم ،وفادار ،شجاع ،خالق و خودآگاه رشد يافیه و از سوی ديگر تیامین کننیده نیازهیای
نظامي کشور است.
عملکرد انسان ،دسیخوش عواملي است که روند زندگي فردی ،خانوادگي ،اجیماعي ،و گوناگوني شغل هیا،
سالمت رواني افراد را تحت تاثیر قرار داده است .در سال_ های اخیر توجه به سالمت رواني کارکنیان و تیاثیر
سالمت رواني و جسمي در عملکرد کارکنان مورد توجه سازمان هیا قیرار گرفییه بیه نحیوی کیه بسییاری از
سازمان ها سعي مي کنند تا از طريق پژوهشهای علمي سیعي در شیناخت منیاب ايجیاد فشیار و تینش در
محیط کارکنان نمايند تا بیواند از طريق راهکارهای مناسب محیطهای شغلي مطلوب را برای کارکنان فراهم
آورند و در نییجه رضايت و عملکرد شغلي کارکنان را افزايش دهند (موسوی ده موردی.)1338 ،
افراد با هر جنبه از شخصیت به شیوه های خاصیي رفییار میي کننید و دارای انیظیارات خاصیي هسییند،
توانايي و مهارت رفیاری منحصر به فرد و نیز نیازهای میفاوتي دارند و بر اساس الگوی شخصییي خیود دارای
نیازها ،انیظارات ،انگیزه ها ،توقعات و اهداف خاصي مي باشند .از طرفي سیازمان هیا نییز بیر اسیب اهیداف،
وظاي و فعالیت های خود نیازها ،انیظارات و توقعات خاصي را ارضاء مي کننید ،بنیابراين ،بیرای هیر يید از
انواع شخصیت های میفاوت شغل های میفاوتي مناسب است(نريماني و همکاران.)1386 ،
نظر به اهمیت مطالعه شخصیت و نقش آن در شناخت رفیار ،طبیعي اسیت ،تصیور کنییم کیه در سراسیر
تاريخ روان شناسي جايگاه ويژه ای به شخصیت داده شده است .از شخصیت تعاري گوناگوني به عمیل آمیده
است که هر کدام بر يد تئوری ويژه مبیني است(کیار  1و همکیاران .)2112 ،بیه موجیب تعريی میورفي
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( ،1331ب نقل از ويیرسو )2111 ،3شخصیت عبارت است از مجموعه ای از ويژگي های مشخص که الگیوی
نسبیا پايداری از پاسخ به موقعیت های مخیل به دست مي دهد .منظور اين است که با وجود يکسان نبودن
رفیار شخص در موقعیت های مخیل  ،الگوی رفیاری او از پايايي و ثبات نسبي برخوردار است.
بدون شد يکي از مبااث اصلي و بنیادی علم روانشناسي ويژگي های شخصییي مي باشد .از آنجايي کیه
اين ويژگي ها زيربنای نظام رفیاری افراد را تشکیل مي دهند ،پرداخین به اين مقوله مي توانید ،جنبیه هیای
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خاصي از عملکرد افراد را در زمینههای مخیل روشن سازد .از مصاديق بارز اين موضوع ،تیثثیر ويژگیي هیای
شخصییي افراد بر کارکرد شغلي آنان مي باشد (نريماني و همکاران.)1386 ،
يکي از میداول ترين طبقه بندی هايي که روانشناسان بیرای شخصییت بیه کیار میي برنید ،درونگرايیي و
برونگرايي مي باشد که برای اولین بار توسط يونگ به کار رفیه است (چامورو .)2116 ،1درونگرايان درمقايسیه
برونگرايان خوددارترند و از بروز ااساسات خود بیشیر جلوگیری مي کنند .همین طور شواهد نشان میي دهید
که درونگرايان در يادگیری بیشیر تحت تثثیر تنبیه قرار مي گیرند در االي که برونگرايیان بیشییر از پیاداش
تثثیر مي پذيرند (منوچهری اردکاني.)1388 ،
به اعیقاد بسیاری از نويسندگان ،وجود تناسب بین شخصیت و ويژگي های شغلي و سازماني باعیث ايجیاد
رضايت بیشیر فرد ،ايجاد انگیزههای درونزا ،افزايش کارايي،خالقیت و مسوولیتپذيری خواهید شید .عوامیل
موقعییي دو تاثیر عمده بر شخصیت دارند -1 :بر شخصیت فرد تیاثیر میيگذارنید و  -2باعیث آشیکار شیدن
ويژگيهای فرد ميشوند ،به عبارت ديگر ،برخي ويژگي های شخصییي فقط در شرايط خیا

خیود را نشیان

ميدهند(صابری.)1383 ،
تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوام پیشرفیه بیانگر آن اسیت کیه همیه ايین کشیورها از
آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش برخوردار بوده اند .شناخت دقیق نیروی انساني شاغل در ارتش از جملیه
ضروريات برای برنامه ريزی بهیر و کارآمدی آن مي باشد .شناخت ويژگي های شخصییي کارکنان میي توانید
شرايط را جهت جذب و نگهداری آنها مطلوب تر نمايد و از طرفي با اعمال کارکرد های مخیل و مناسیب بیا
نوع ويژگي های شخصییي نظامیان عملکرد و اثربخشي آنها را افزايش دهند .بنابراين ،انیخاب و انیصاب افراد
در مشاغلي خا

همچون نظامي گری بايد با شناخت کامیل آنیان از نظیر ويژگیي هیای شخصیییي همیراه

باشد(تاهر.)2116 ،2
ارتش از جمله سازمان هايي است که در همه جوام از اساسییي خا

برخوردار اسیت .ايین اساسییت

بیشیر به آن دلیل است که عملیات داخلي آن در زمان های اساس در معرض ديد همگیان و میورد قویاوت
عام قرار مي گیرد .سیر تغییر و تحوالت و پیشرفت های اجیماعي ،نیاز به نظاميگری اثربخش را ضروری مي
سازد .از اين رو ،پژوهش های میفاوتي در اين اوزه مي تواند ،نواقص و کاسیيهای موجیود را مشیخص و راه
را برای برطرف کردن آنها هموار سازد .اایماال ،يکي از عواملي که میي توانید ،روی عملکیرد کارکنیان يید
يگان نظامي اثر گذار باشد ،ويژگي های شخصییي آنان است ،گرچه ،اطیالع از درون انسیان هیا و شخصییت
آنان کار بس مشکلي است ،اما شناخت شخصیت يد روزنه بسیار گويا دارد و آن رفیارهای بیارز افیراد اسیت.
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همچنین ،پژوهش در باب عملکرد شغلي و رف مشکالتي که منجر به افیزايش سیالمت روان میي گیردد ،در
صنعت و سازمان ها از اهمیت ويژه ای برخوردار است(ایدريان.)1388 ،
آنچه در اينجا اهمیت دارد ،اظهارات ضد و نقیض طرفداران و منیقدان نظريیه هیای شخصییت و سیالمت
روان در زمینه توانايي اين مفاهیم در پیش بیني عملکرد شغلي است .لذا ،پژوهش ااضر در راسییای همیین
تحقیقات به دنبال يافین نقش شخصیت و سالمت روان در عملکرد شغلي است تیا از ايین طريیق سیهمي در
معرفي اين عامل مهم به دست اندرکاران و میولیان اوزه نظامي به کشور ايفا نمايد .با توجه به مطالب فیوق،
هدف اساسي اين تحقیق عبارت است از :پیش بیني "سالمت روان" و "عملکرد شغلي" بیر اسیاس "ويژگیي
شخصییي" کارکنان وظیفه نیروی دريايي که پاسخ دادن به اين سوال نیازمنید يید کیار پژوهشیي عملیي و
تحقیقاتي است.
موری1بريد و ماوفت ) 2118(2در تحقیقي در رابطه با ويژگي شخصییي و عملکرد شغلي بیه ايین نییجیه
رسیده اند که وجدان کاری و برون گرايي دارای باالترين میزان ضريب در بین پین سیاخیار شخصیییي میي
باشند ،اين نیاي با يافیه هیای بريید و ماونیت( )1331در میورد اشیکال میديريیي تطیابق دارد (اییدريان،
.)1388
باری 3و اسییوارت )2113(2به بررسي برون گرايي ،وظیفه شناسي ،عملکرد و ایل مسیئله بیه دو صیورت
ذهني و انیزاعي در ارتباط با عملکرد گروه پرداخیند ،اين دو عامل شخصییت در دو سیطف فیردی و گروهیي
مورد بررسي قرار گرفیه است .اين مطالعه بر روی  63تن از دانشجويان انجام گرفیه است .نیاي ایاکي از آن
يوده است که اعوای برونگرا در به انجام رسیدن کار و عملکرد تیمي موفقترند .تیم هايي که برونگرايیي در
آنها يد میزان میوسط است ،در مقايسه با تیم هايي که تعداد چنیین افیرادی در آن هیا کیم يیا زيیاد اسیت،
عملکرد باالتری دارند(ایدريان.)1388 ،
باروز )2116( 1در مطالعهای به بررسي ويژگيهای شخصییي و سالمیي روان دانشجويان پرداخییه اسیت.
نیاي بدست آمده براسب پرسشنامه سالمت عمیومي ،فیراوانتیرين عاليیم مربیوط بیه اخییالل در کیارکرد
اجیماعي بود و همچنین ،بین ويژگیي شخصیییي و سیالمت روان دانشیجويان رابطیه م بیت و معنیي داری
مشاهده شد و سهم نمره کلي پرسشنامه سالمت عمومي غیر طبیعي در زنان بیشیر از میردان ( )p=%33میي
باشد (منوچهری اردکاني.)1388 ،
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انگلیش 1و همکاران ( )2113رابطه بین عوامل شخصیت و عملکیرد را تحلییل کردنید ،آنهیا بیه کارهیای
میفاوتي پرداخیند و به اين نییجه رسیدند که بین ويژگيهای توافق پذيری ،وجداني بودن ارتباط م بییي بیا
عملکرد شغلي وجود دارد(ایدريان .)1388،در فرا تحلیلي توسط بريد و مونت ( )2118صیورت گرفیت .بیه
اين نییجه رسیدند که با وجدان بودن بهیرين ويژگي شخصییي پیش بین عملکرد شغلي است و برون گرايیي
و روان رنجوری نیز پیش بین کننده های خیوبي بیرای خشینودی شیغلي هسییند .کیر  ،2شیمیر 3و چین
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( ) 2112در تحلیلي ارتباط بین هر کدام از پن ایطه شخصیت و عملکرد شغلي را مورد بررسیي قیرار دادنید
وجداني بودن را به عنوان قويیرين همبسیگي با عملکرد شغلي يافیند.
بیرنه و همکاران ( )2111به بررسي رابطه بین عملکرد شغلي و ويژگي شخصییي پرداخیند و نیاي نشیان
داد که وجداني بودن ،عملکرد شغلي را به صورت معنیاداری پییش بینیي میي کنید (بیه نقیل از منیوچهری
اردکاني .)1388 ،جانز 1و همکاران ( ،)2112در نخسیین بررسي رابطه بین عملکرد شغلي مديران درجیه اول
و تعهد عاطفي آنها و دوام تعهد و رضايت شغلي در يد شرکت بزرگ خدمات غذايي گزارش کردند کیه بیین
تعهد سازماني و تعهد عاطفي با عملکردهیای شیغلي کارمنیدان رابطیه معنیاداری وجیود دارد (نقیل از تیاهر،
.)2116
ويیرسو )2111( 6به بررسي رابطه بین بي ثباتي هیجاني بیا روان رنجیوری و برونگرايیي بیا سیالمت روان
پرداخت .نیاي اين پژوهش نشان داد که نوروزگرايي رابطه م بیي با رضايت از زندگي و عاطفه م بیت رابطیه
منفي با عاطفه منفي دارد .برونگرايي رابطه معناداری با رضايت از زندگي ،عاطفه م بت و نمیره کیل سیالمت
روان دارد ،اما ،بین برونگرايي و عاطفه منفي رابطه وجود ندارد .عالوه بر ايین ،هنگیامي کیه اثیر نیوروزگرايي
کنیرل گرديد ،رابطه بین برونگرايي و سالمت روان کاهش يافت .نیاي تحلیل رگرسییون نییز نشیان داد کیه
نوروزگرايي و برونگرايي به ترتیب  38و  32درصد نمرات سالمت روان را پیش بیني مي کنند.
چامورو 3و فارنهام )2116(8در بررسي رابطه بین ويژگي های شخصیت و عملکرد تحصیلي در دو نمونیه از
دانشجويان انگلیسي نشان دادند که نمرات بدست آمده از ويژگي های شخصییي افیراد در طیول هفییه هیای
سال اول تحصیلي با نییاي آزمیون نهیايي رابطیه دارد .بیر ايین اسیاس ،آن هیا دريافینید کیه ويژگیي هیای
شخصییي 11تا  23درصد واريانس عملکرد تحصیلي را تبیین مي کند .دينو 3و کوپر )1338(11فرا تحلییل در
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مورد ويژگي شخصییي که با سالمت روان ارتباط دارد ،انجام دادند .آن ها دريافینید کیه بیرون گرايیي و نیوروز
گرايي بهیرين پیش بیني کننده برای سالمیي روان است و وجداني بودن رابطه م بت و قوی با آن دارد.
ويیرسو )2111(1به بررسي رابطه بین روان رنجیوری و برونگرايیي بیا سیالمت روان پرداخیت .نییاي ايین
پژوهش نشان داد که روان رنجوری رابطه م بیي با رضايت از زندگي و عاطفه م بت رابطیه منفیي بیا عاطفیه
منفي دارد .برونگرايي رابطه معناداری با رضايت از زندگي ،عاطفه م بت و نمره کل سالمت روان دارد اما بین
برونگرايي و عاطفه منفي رابطه وجود ندارد .عالوه بر اين ،هنگامي که اثر روان رنجوری کنیرل گرديد ،رابطیه
بین برونگرايي و سالمت روان کیاهش يافیت .نییاي تحلییل رگرسییون نییز نشیان داد کیه روان رنجیوری و
برونگرايي به ترتیب  38و  32درصد نمرات سالمت روان را پیش بیني مي کنند.
گرينبرگ 2و بارون )1333(3به بررسي اين مسئله پرداخیند که ابعاد ويژگیي هیای شخصیییي و عملکیرد
شغلي مانند وجداني بودن ،برونگرايي و روان رنجوری مي توانند به عنوان شیاخص هیای معیبیری بیه پییش
بیني میزان عملکرد شغلي و تمام معیارهای شغلي بپردازد .اما توافق پذيری از جمله شاخصیي اسیت کیه بیه
نظر ميرسد تنها در مشاغلي مي تواند ،عملکرد شغلي را پیش بیني کند که عوامل بین فیردی نقیش مهمیي
دارند .ایدری انارکي( )1333به اين نییجه رسید که بین عملکرد شغلي و برونگرايي ،عملکرد شیغلي و پیذيرا
بودن نسبت به تجربه رابطه معناداری وجود دارد .مسیند به ادبیات پژوهشي فوق ايین مطالعیه فرضییه هیای
زير را مورد بررسي قرار داده است.
 -1بین سالمت روان و عملکرد شغلي کارکنان وظیفیه بیا ويژگیي هیای شخصیییي آنهیا رابطیه
معناداری وجود دارد.
 -2بین مولفه های ويژگي شخصییي و مولفه های سالمت روان(عاليم جسماني ،عالئم اضیطرابي
و اخیالل خواب ،کارکرد اجیماعي ،عالئم افسردگي) رابطه معناداری وجود دارد.
 -3ابعاد و ويژگي های شخصییي مي توانند ،سالمت روان و عملکرد شغلي را پیش بیني کنند.
روش تحقیق
روش انجام اين پژوهش توصیفي از نوع همبسیگي است و جامعه آماری در اين پژوهش کلیه افسران
وظیفه يگان های مسیقر در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) شهر نوشهر در سال  1333به تعداد 161
نفر مي باشد که به علت کوچد بودن مقدار اجم جامعه تمام افراد به عنوان نمونه انیخاب شدند .بنابراين،
اجم جامعه و نمونه با هم مساوی است و تمام افراد به صورت سرشماری در تحقیق مشارکت داشیه اند .در
اين تحقیق برای جم آوری داده ها از سه پرسشنامه اسیفاده شد.
1 Vitterso
2 Grinberg
3 Barun
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 .1پرسشنامه«سالمت روان» :ازفرم  28سؤالي پرسشنامه سالمت عمومي 1که توسط گلدبرگ2و
هیلر )1333(3معرفي شده اسیفاده شد ،که دارای چهار مقیاس فرعي بوده و هر مقیاس  3پرسش
دارد که عبارت است از -1 :نشانگان جسماني -2نشانگان اضطرابي -3کارکرد اجیماعي  -2نشانگان
افسردگي که به صورت  2گزينه ای طرااي شده است .در همه گزينه ها ،درجات پايین ااکي از
سالمیي ،و درجه باال نشان دهنده فقد ان سالمیي يا وجود ناراایي در افراد است .برای نمره گذاری
از مقیاس لیکرت(1و1و2و )3اسیفاده مي شود .پايايي فرم  28سوالي پرسشنامه سالمت عمومي
توسط پاالهنگ  ،نصر  ،براهني و شاه محمدی گزارش شده است .همچنین ،روايي اين پرسشنامه
طبق گزارش گلدبرگ فراتحلیلي که تا سال  1388به روی  23مطالعه در باب اعیبار  GHQدر
نقاط مخیل

دنیا انجام شده است (يعقوبي و همکاران  .)1332،پايايي اين آزمون در پژوهش ااضر

از طريق آلفای کرونباخ  1/82و از روش بازآزمايي  1/86به دست آمد.
 .2پرسشنامه عملکرد شغلی :توسط پاترسون( )1331ساخیه شده و توسط شکرکن ( )1381ترجمه
گرديده ،و دارای  11سوال مي باشد که هر سوال از يد مقیاس 2درجه ای(همیشه ،اغلب ،گاهگاهي،
بندرت) تشکیل شده است .صالحي ( )1333به منظور سنجش پايايي اين پرسشنامه از روش تصنی
و آلفای کرونباخ اسیفاده کرده که ضريب بدست آمده برای هر کدام به ترتیب  1/38و 1/86گزارش
شده است(به نقل از شکر کن و نعامي  .)1381،در پژوهش ااضر آلفای کرونباخ  1/81و باز
آزمايي 1/83به دست آمده است .
 .3پرسشنامه 5عاملی شخصیت :پرسشنامه ای  61سالي است و برای نخسیین بار در سال،1381
ساخیه شده و در سال  ، 1331مورد بررسي مجدد قرار گرفیه است که در آن پن عامل اصلي
شخصیت شامل نوروزگرايي ( )Nبرون گرايي ( ،)Eباز بودن نسبت به تجربه ( )Oتوافق پذيری( )Aو
وجداني بودن( )Cمي باشد .هر يد از ويژگي های مذکور در اين آزمون با  12سوال مورد اندازه
گیری قرار مي گیرند( .مد کری و کوسیا  .)1332نحوه پاسخگويي مخیل

يد طی پن درجه ای

از نوع لیکرت( کامالً مخالفم ،مخالم ،نظری ندارم ،موافقم،کامآل موافقم) انیخاب مي کند .پايايي آن
در پژوهش ااضر از طريق آلفای کرونباخ برای بعد روان رنجوری ،1/81برون گرايي ،1/36پذيرا بودن
نسبت به تجربه  ،1/31توافق پذيری1/33و وجداني بودن  1/83و از طريق بازآزمايي برای بعد روان
رنجوری ،1/82برون گرايي ،1/83پذيرا بودن نسبت به تجربه  ،1/82توافق پذير1/88و وجداني بودن
 1/83به دست آمده است.

)1 General Health Questionnaire(GHQ
2 Goldberg
3 Hiller
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از آزمون اسینباطي پیرسون جهت تجزيه و تحلیل رابطه میغیرهای سالمت روان ،عملکرد شغلي و ويژگي
های شخصییي مورد مطالعه قرار گرفیه است.
یافته های تحقیق
فرضیه اول پژوهش :بین سالمت روان و عملکرد شغلي کارکنان وظیفه با ويژگي های شخصییي آنها رابطه
وجود دارد.
جدول( : )1ضرایب همبستگی پیرسون متغیر ویژگی های شخصیتی با عملکردشغلی و سالمت روان

مال
پیش بین

سالمت روان

عملکرد شغلي

روان رنجوری

1/33

-1/23

برون گرايي

1/38

1/33

پذيرابودن نسبت به تجربه

1/18

-1/12

توافق پذيری

-1/11

1/11

وجداني بودن

1/26

1/11

همانطور که مشاهده مي شود ،بین روان رنجوری و سالمت روان( ،(r=-1/33رابطه منفي و بین برون
گرايي و سالمت روان) ،)r=1/38بین وجداني بودن و سالمت روان ( ،)r= 1/26رابطه م بت در سطف 1/11
وجود دارد .ضرايب همبسیگي بین میغیر عملکرد شغلي با میغیر های روان رنجوری ،برون گرايي
معنادار( )P ≥1/11است.
فرضیه دوم پژوهش :بین مولفه های ويژگي های شخصییي و مولفه های سالمت روان (عالئم جسماني،
عالئم اضطرابي و اخیالل خواب ،کارکرد اجیماعي ،عالئم افسردگي) رابطه معناداری وجود دارد.
ج

جدول( : )2ضریب همبستگی بین مولفه های ویژگی های شخصیتی و مولفه های سالمت روان

سالمت روان

میغیر
ويژگي های
شخصیت

عالئم
جسماني

عالئم اضطرابي ،اخیالل
خواب

کارکرد
اجیماعي

عالئم
افسردگي

نمره کل

روان رنجوری

-1/12

-1/13

1/33

1/13

-1/33

برون گرايي

1/83

1/23

1/22

1/11

1/38

پذيرابودن نسبت به تجربه

1/18

-1/18

-1/11

1/11

1/18

توافق پذيری

1/12

-1/11

1/11

-1/11

-1/11

وجداني بودن

1/31

1/12

1/11

1/11

1/26
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همانطورکه مشاهده مي شود از بین ابعاد ويژگي های شخصیت ،برون گرايي با عالئم جسماني(1/83
= ،)rعالئم اضطرابي و اخیالل خواب( ،)r= 1/23کارکرد اجیماعي ( ،)r= 1/22رابطه م بت نسبیاً قوی دارد و
روان رنجوری با کارکرد اجیماعي( ،)r=1/33و همچنین ،وجداني بودن با عالئم جسماني( ،)r= 1/31رابطه
م بت نسبیاً ضعیفي وجود دارد .بنابراين ،ضرايب همبسیگي بین میغیر ويژگي شخصیت با میغیر های عالئم
جسماني ،کارکرد اجیماعي معنادار است .)P ≤1/11(.همچنین ،ضرايب همبسیگي بین میغیر سالمت روان با
میغیر های روان رنجوری ،برون گرايي ،وجداني بودن معنادار است( .)P ≤1/11به عبارتي ،بین روان رنجوری و
سالمت روان( ،)r= -1/38رابطه منفي ضعیفي و بین برون گرايي و سالمت روان ( ،) r = 1/38بین وجداني
بودن و سالمت روان( ،) r=1/26رابطه م بت ضعیفي در سطف  1/11وجود دارد .
فرضیه سوم پژوهش :ابعاد ويژگي های شخصییي مي توانند ،سالمت روان و عملکرد شغلي را پیش بیني
کنند.
جدول( : )3مقادیر رگرسیون مرحله ای ابعادشخصیت و سالمت روان

مراله

1

2

3

میغیرهای

سطف

R2

R
ضريب

ضريب

چندگانه

تعیین

-

-

-

1/12

23/83
-

F

ضريبb

ضريب بیا

مقدار t

(ثابت)

13/63

------

3/31

1/111

برون گرايي

1/63

1/33

1/23

1/111

1/33

(ثابت)

28/12

--------

1/12

1/111

-

-

برون گرايي

1/13

1/31

2/22

1/111

-

-

-

روان رنجوری

-1/61

-1/26

-3/31

1/111

1/21

1/21

21/82

(ثابت)

18/28

------

2/31

1/113

-

-

-

برون گرايي

1/26

1/21

3/22

1/111

-

-

-

روان رنجوری

-1/62

-1/23

-3/32

1/111

-

-

-

وجداني بودن

1/36

1/13

2/26

1/111

1/28

1/23

13/12

پیش بیني کننده

معناداری

از پن بعد شخصیت ،برون گرايي ،روان رنجوری و وجداني بودن به عنوان میغیر های پیش بین وارد معادله
شدند و بر اساس ضرايب ااصله دو میغییر پذيرا بودن نسبت به تجربه و توافق پذيری اذف و سه بعد برون
گرايي ( ،)B= 1/33روان رنجوری ( )B= 1/26و وجداني بودن ( )B=1/13میغیر مال

سالمت روان را

پیش بیني کردند .روی هم رفیه  %23از واريانس سالمت رواني به واسطه آنها تبیین مي گردد .
همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود ،برون گرايي  %12درصد واريانس ،سالمت روان را تبیین مي
کند و در مراله دوم نوروز گرايي % 21درصد واريانس سالمت روان را تبیین مي کند که با توجه به مقايسه
میزان تبیین برون گرايي و نوروز گرايي( در مراله دوم) تنها  %6درصد به قدرت پیش بیني اضافه مي شود
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و در مراله سوم که وجداني بودن اضافه مي گردد ،میزان تبیین به  %23درصد مي رسد که وجداني بودن
تنها  %3درصد به قدرت پیش بیني اضافه مي نمايد.
با توجه به جدول فوق معادله رگرسیون را برای اين سه میغییر مي توان به صورت زير نوشت که (Yسالمت
روان) x1 ،برون گراييx2 ،روان رنجوری و  x3وجداني بودن مي باشد.

میغیرهای پیش بین :روان رنجوری  ،برون گرايي ،پذيرا بودن نسبت به تجربه ،توافق پذيری ،وجداني بودن
جدول( : )4مقادیر رگرسیون مرحله ای ابعاد شخصیت و عملکرد شغلی

مراال

1

2

R
ضريب
چندگانه

R2
ضريب
تعیین

F

-

23/11

میغیرهای
پیش بیني کننده

bضريب

(ثابت)

23/82

----

برون گرايي

1/16

1/38

1/33

(ثابت)

33/11

------

3/63

1/111

برون گرايي

1/12

1/32

2/33

1/111

-

روان رنجوری

-1/31

-1/11

-2/12

1/131

1/21

ضريب بیا

مقدار t

سطف معناداری

8/13

1/111

-

1/111

1/38

1/12

-

-

-

-

-

1/13

13/13

از پن بعد شخصیت ،برون گرايي و روان رنجوری به عنوان میغیر های پیش بین وارد معادلیه شیده انید و
سه میغییر وجداني بودن ،پذيرا بودن نسبت به تجربه و توافق پذيری اذف و دو بعد برون گرايیي ()B=1/38
 ،روان رنجوری ( )B= 1/31میغیر مال

عملکرد شیغلي را پییش بینیي میي کنید و روی هیم رفییه  %13از

واريانس عملکرد شغلي به واسطه آنها تبیین مي گردد .
همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود ،بر اساس نیوع جامعیه بیرون گرايیي  %12درصید واريیانس
عملکرد شغلي تبیین مي کند و در مراله دوم روان رنجوری %13درصد واريانس عملکرد شغلي را تبیین میي
کند که با توجه به مقايسه میزان تبیین برون گرايي و نوروز گرايي( در مراله دوم) تنها  %3درصد به قیدرت
پیش بیني اضافه مي شود .با توجه به جدول  2معادله رگرسیون بیر اسیاس ايین دو میغییر را میي تیوان بیه
صورت زير نوشت که (y :عملکرد شغلي) x1 ،برون گرايي x2 ،روان رنجوری.

بحث و نتیجه گیری
نیاي تحقیق نشان داده است که میان ابعاد ويژگي شخصییت و عملکیرد شیغلي و سیالمت روانیي رابطیه
معناداری بدست آمد .نیاي ااصله از فرضییه ی1و  2بیا نییاي موريبريید میچیل ،ماوفیت ( ، )2118بیاری
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اسییوارت ( ،)2113باروز ( ،)2116انگلییش و همکیاران ( ،)2113چیامورو و فارنهیام ( ،)2116دينیو و کیوپر
( ،)1338ويیرسو ( )2111گرينبرگ و بارون( ،)1333ایدری انارکي( ،)1333همسويي دارد.
درتفسیر اين نیاي ميتوانگفت ،افراد برون گرا افرادی اجیماعي ،با اراده و مصیمم ،دقییق و خیوش قیول
هسیند که اين ويژگي ها ميتواند با سالمت رواني بهیر در ارتباط باشد .همچنیین ،افیراد بیا وجیدان افیرادی
سخت کوش ،دارای انگیزش موفقیت ،مسوو لیت پذير و قابل اتکاء هسیند که مي تواند بیا سیالمت روانیي در
ارتباط باشد .بدين معني که اعوای برون گرا افرادی اجیماعي ،دقیق و خوش قول ،هدفمنید و در بیه انجیام
رسیدن کار و عملکرد سهیم هسیند .تیم ها يا سازمان هايي که بیرون گرايیي در آن هیا بیه انیدازهی مییزان
میوسط مشاهده ميشود در مقايسه با تیم هايي که تعداد چنین افرادی در آن ها کم يا زياد اسیت ،عملکیرد
باالتری دارند .همچنین ،هر چه فرد در نمره نیوروز گرايیي نمیره پیايینتیری بگییرد ،نشیان دهنیده فقیدان
افسردگي ،نداشین اضطراب و نبود غمگیني و نگراني است که اينگونه ويژگيهیا میي توانید ،باعیث عملکیرد
مناسب افراد شود ،بین ديگر ابعاد شخصیت يعني توافق پذيری ،پذيرا بودن نسبت به تجربه و وجیداني بیودن
با عملکرد شغلي رابطه معنيداری مشاهده نشد.
همچنین ،با توجه به رابطه منفي و معنادار بین برونگرايي و سالمت روان (عالئم اضطرابي) مي توان گفت
افراد برونگرا با ويژگيهای گفیه شده کمیر دچار عواملي همچون پايین آمدن سطف کیارايي و فعالییتهیای
اجیماعي ،کمرويي ،خجالیي بودن ،نگراني و دلشوره ،واشت و ترس مي شوند که اين باعیث سیالمت روانیي
افراد مي شود .افراد برون گرا به دلیل اجیماعي بودن ،ارتباطات با ديگران و به دلییل اينکیه فعالییت سیريعي
دارند و در تالش خود قدرت و انرژی بیشیری صرف ميکنند ،میيتواننید بیا کیارکرد اجیمیاعي و در کیل بیا
سالمت روان در ارتباط باشند ،همچنین ،با توجه با رابطه بین روان رنجیوری و کیارکرد اجیمیاعي میي تیوان
گفت افرادی که در بعد روان رنجوری نمرات پايین تری گرفیه اند ،عدم افسردگي ،نداشین غمگیني و نگراني
است که اين خود باعث مي شود ،کارکرد اجیماعي آن ها بهیر شود و باعث سالمت روان افراد شیود .افیرادی
که در بعد وجداني بودن نمره بااليي مي گیرند ،افرادی میمرکز ،میعادل و با روش هدفمندانه اهیداف کلیي را
دنبال مي کنند ،همچنین ،نمره باال در وجداني بودن با موفقیت شغلي و تحصیلي همراه است کیه ايین خیود
مي تواند با عالئم جسماني و در کل با سالمت رواني در ارتباط باشد.
پیشنهادهای کاربردی
 .1انجام تست های روانشناسي شخصیت از افراد هنگیام گیزينش آنهیا و نسیبت دادن يید ضیريب
مشخص اسیخدامي به نییجه آن که در نییجه آن افرادی به اسیخدام سازمان در آيند که ويژگیي
های شخصییي الزم برای انجام وظاي محوله در شغل خود را دارا باشند.
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 .2در االي که سالمت روان عملکرد شغلي تثثیر بسزايي در رفیار های سیازماني دارنید ،مییزان آنهیا
همیشه در افراد ثابت نمي باشد و به همین دلیل الزم است ،سازمان ها به طیور دائمیي از مییزان
آنها آگاهي داشیه باشند .با توجه به ويژگي افراد برون گرا (اجیماعي ،هدفمند ،با اراده و مصیمم،
دقیق و خوش قول و فعال) و وجداني بودن (سخت کیوش ،دارای انگیزشیي موفقییت ،مسیوولیت
پذير ،دنبال کردن هدفمندانه اهداف کلي ،میعادل) و نوروز گرايي که رابطه منفي و معنا داری بیا
سالمت روان داشیه و ا فراد نمرات پايیني در اين بعد گرفیه اند (عدم افسردگي ،نداشین اضطراب،
نگراني و غمگیني) ،مي توان گفت که بهیرين پیش بین برای سالمت روان هسیند و مي تیوان در
جهت افزايش عملکرد شغلي و بهره وری سازمان بر توانمندسازی افراد بر ابعاد فوق پافشاری کرد.
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