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ٔروز تحمیمات تٛسع ٝاجتٕاعی  ٚارتماء سالٔت دا٘طٍا ٜعّ ْٛپزضىی ورٔا٘طاٜ
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چکیده
پژٞٚص حاضر در راستای تعییٗ راتط ٚ ٝلذرت پیصتیٙیوٙٙذٌی تیٗ ٚیژٌیٞای ضخصیتی  ٚرضاایت ن٘اضاٛیی تاٛد.
رٚش ایٗ پژٞٚص ،تٛصیفی ان ٘ٛع ٕٞثستٍی است .جأع ٝآٔاری پاژٞٚص ،ضاأُ واروٙااٖ ٔتأٞاُ ٔرواز تٟذاضات
ضٟر تثریز در ساَ ٔ 1394یتاضذ وا ٝتإٞ ٝایٗ ٔٙراٛر ٘ 107فار ان واروٙااٖ ٔراواز تٟذاضاتی ضاٟر تثریاز تاٝصاٛرت
ٌٕ٘ٝ٘ٛیری در دسترس ا٘تخاب ضذ٘ذ .ترای ٌردآٚری دادٜٞاا ان پرسطاٙأٞٝاای رضاایت ن٘اضاٛیی (ا٘اری ٚ )1989 ،
پرسطٙأ ٝضص عأُ ضخصیتی ٍٞزاو( ٛآضتِ ٚ ٖٛای )2009 ،اساتفادٌ ٜردیاذ .تحّیاُ دادٜٞاا تاا اساتفاد ٜان ضاریة
ٕٞثستٍی پیرس ٚ ٖٛسپس تحّیُ رٌرسی ٖٛچٙذ ٔتغیر ٜا٘جاْ ضذ٘ .تایج تٝدستآٔاذ٘ ٜطااٖ داد وا ٝتایٗ ٚیژٌایٞاای
ضخصیت  ٚرضایت ن٘اضٛیی راتطٔ ٝعٙاداری ٚجاٛد دارد٘ .تاایج تحّیاُ رٌرسای٘ ٖٛطااٖ داد ان تایٗ اتعااد ضخصایت،
تاٚجااذاٖ تااٛدٖ  ٚتٟیاایجپااریری ٘مااص تیطااتری در پاایصتیٙاای رضااایت ن٘اضااٛیی داضااتٙذ تٙاااترایٗ تااا تٛجاا ٝتاا٘ ٝتااایج
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ای تارای رضاایتٜاذٙٙای وٙ ضخصیت عأُ پایصتیٚ یی تا ضخصیت افراد در ارتثاط استٛ رضایت ن٘اضٜدستآٔذٝت
.یی استٛن٘اض
.ُٞاٖ ٔتأٙ وارو،یژٌی ضخصیتیٚ ،ییٛ رضایت ن٘اض:ياشههای کلیدی
An Investigation into the Relationship between Personality Traits and Marital
Satisfaction of the Health Centers’ Married Staff
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Abstract

مقدمه
ٗریه ان ایٞ ، ٘سُ را در ترٔیٌیردٝ دستوٓ سٝ یه ٘راْ اجتٕاعی طثیعی است و،ٜادٛ٘خا
ٗ اع ااای ایااٝ راتطاا.ذٙسااتٞ  ٔطاارٜادٛ٘ااً در ٘راااْ خاااٙٞفرٜاٖ یااه خااردٛااٙعٝااا تااُٞ٘ساا
،ی ٔطاترنٝ عٕاذتار تار اسااس تاریخ اٝ اسات واٝذالیٙ چٚ ای عٕیكٝ راتط1اًٞٙٞفرٜخرد
ٜ ضاذٜاادٟ٘اٙٔطاترن ت

اذاٞ اٚ ٖااٟ جٜ درتاارٜ٘ی ضذٚ درٚ ای ٔطترنٞ فرضٚ اٞادران

ُ ٔتماتاٚ  دیرپاا،ذٙٔٚیجا٘ی ٘یرٞ ایٞ دَتستٍیٚ ی عالیكّٝسیٚٝیٗ ٘رأی افراد تٙ در چ.است
ٝاا واساتٞ دَتستٍیٚ َ نٔاٖ ان ضذت ایٗ عالیكٛ در طٝىٙدایٛجٚ تا.ا٘ذٝ٘ذیافتٛتا یىذیٍر پی
1

Micro culture

فصلنامه

The current study aimed to investigate the relationship between personality traits
and marital satisfaction of the health centers’ married staff. To conduct this
descriptive and correlational study, 107 married staff of Tabriz health centers were
selected using convenience sampling. All participants were asked to complete
marital satisfaction questionnaire (Enrich, 1989) and six factors HEXACO
personality questionnaire (Ashton and Lee, 2009). The data were analyzed by
conducting Pearson correlation and regression analysis. The results showed that
there was a significant relationship between personality traits and marital
satisfaction. Regression analysis showed that the traits conscientiousness and
emotionality are the best predictors of marital satisfaction. Thus, according to the
results, marital satisfaction is closely related to the personality traits.
Keywords: Marital satisfactory, Personality dimension, Married employees
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ٔی ضٛد ،أا عالیك ٔزتاٛر در سراسار ن٘اذٌی تا ٝتماای خاٛد ادأا ٝخٛاٙٞاذ داد(ٌّاذ٘ثري ٚ
ٌّذ٘ثري .)2003 ،1إٞیت ضٙاخت  ٚتررسای عاٛأّی وا ٝساثة لاٛاْ  ٚاساتحىاْ ایاٗ ٟ٘ااد
اجتٕاعی ٔیٌرد٘ذ ٔیتٛا٘ذ ٌأی ٔفیذ در راستای ارتمای سطح فر ًٙٞجأع ٝتاضاذ .عٛأاُ
ٔختّفی تر استحىاْ  ٚدٚاْ خا٘ٛاد ٜتأثیر ٔیٌرار٘اذ وا ٝانجّٕا ٝآٖٞاا رضاایت تایٗ نٚجایٗ
است(عطاری ٕٞ ٚىاراٖ.)2006 ،
رضایت ن٘اضٛیی یىی ان اتعاد ویفیت رٚاتط ن٘اضٛیی است .ت ٝایٗ ٔعٙی و ٝیىای ان اتعااد
رٚاتط نٚجیٗ ویفیت رٚاتط ن٘اضٛیی است و٘ ٝمص اساسی در ارنیاتی ویفیت وّی ارتثاطاات
خا٘ٛادٌی دارد ،ویفیت رٚاتاط ن٘اضاٛیی ٔفٟأٛی چٙذتعاذی اسات  ٚضاأُ اتعااد ٌ٘ٛااٌٖٛ
ارتثاط نٚجیٗ ٔا٘ٙذ سانٌاری ،رضایت ،ضادٔا٘ی ،ا٘ساجاْ  ٚتعٟاذ ٔایضاٛد .اندٚا خاٛب ٚ
ٔٙاسة افراد را لادر ٔیساند تا ت ٝحسی ان ٔعٙای ٛٞیت در ن٘ذٌیضاٖ دست یاتٙاذ (ٌر٘اذٖٚ
ٕٞ ٚىاراٖ.)2004 ،
رضایت ن٘اضٛیی ،2یعٙی ا٘طثاق تیٗ ا٘تراراتی و ٝفرد ان ن٘ذٌی ن٘اضاٛیی دارد  ٚآ٘ ا ٝدر
ن٘ذٌی خٛد تجرتٔ ٝایوٙذ(ٔیاذ٘س .)1981 ،3تاٝنعآ ٚیا 4 ٙرضاایت ن٘اضاٛیی ا٘طثااق تایٗ
ٚضعیت ٔٛجٛد ٚ ٚضیعت ٔٛرد ا٘ترار است (ٚی .)1974 ، ٙترخی ان صاحة٘رراٖ در تعریف
رضایت ن٘اضٛیی ،آٖ را تاتع ٔراحُ چرخ ٝن٘ذٌی ٔایدا٘ٙاذ .راٜٞاای ٔختّفای تارای تعریاف
رضایت ن٘اضٛیی ٚجٛد دارد  ٚتٟتریٗ تعریف را ٞاویٙز ارائ ٝورد ٜاست ،ا ٚرضایت ن٘اضاٛیی
اندٚا تعریف ٔیوٙذ .وار٘ی  ٚؤٛثز ( )2000رضایت ن٘اضٛیی را ضأُ اِاف -تٛافاك نٖ ٚ
ضٞٛر در ٔٛرد أٛری ؤٕ ٝىٗ است ٔسائُ حاادی تا ٝتاار آٚرد .ب -عالیاك  ٚفعاِیاتٞاای
ٔطترن  -اتران عالل ٝعّٙی ٔىرر  ٚاعتٕاد ٔتماتُ د -ضىایت ٘اادر ان احسااس تٟٙاایی ،سایٝ
تختی ،ر٘جص ٔ ... ٚی دا٘ٙذ .رضایت یه ٔتغیر ٍ٘رضی است تٙاترایٗ ،یه خصٛصیت فردی
ترای نٖ  ٚضٞٛر ٔحسٛب ٔیضٛد (اِیسٕٞ ٚ 5ىاراٖ.)1996 ،
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را احساس خطٛٙدی ،رضایت ِ ٚرت تٛسط نٖ  ٚضٞٛر تاا در ٘رار ٌارفتٗ ٕٞاٝی جٙثاٞٝاای
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تحمیمات نیادی درتار ٜعّاُ دٚاْ  ٚیاا ٘ارضاایتی ان اندٚا ٞاا ٘طااٖ دادٜا٘اذ وا ٝویفیات
ضعیف رٚاتط ن٘اضٛیی ٔٙجر ت ٝطالق  ٚجذایی ٔیضاٛد (وااردن .)2005 ،آ٘ ا ٝدر اندٚا
ٔ ٟٓاست سانٌاری ن٘اضٛیی  ٚرضایت ان اندٚا اساتٔ .طاِعا ٝعّٕای ساانٌاری ن٘اضاٛیی
تٛج ٝجاِثی را ان د 1990 ٝٞتاو ٖٛٙپیذا ورد ٜاست (احٕذی.)1382 ،
رضایت ن٘اضٛیی تر ٔیزاٖ سالٔت رٚا٘ای ،جسإا٘ی ،رضاایت ان ن٘اذٌیٛٔ ،فمیات در ضاغُ ٚ
ارتثاطات اجتٕاعی ٔؤثر تٛد ٚ ٜیىی ان ٟٔٓتریٗ ضاخصٞاای رضاایت ان ن٘اذٌی اسات تٙااترایٗ،
تٛج ٝت ٝایٗ ٔٛضٛع  ٚتالش جٟت افزایص رضایت افراد ان ن٘ذٌی ن٘اضٛیی تارای صااحة٘راراٖ،
ٔحممیٗ  ٚرٚا٘طٙاساٖ ان إٞیت تاالیی ترخٛردار اسات .رضاایت ن٘اضاٛیی أاری ٘ساثی اسات واٝ
تحت تأثیر عٛأُ ٔختّف لرار ٔیٌیرد .یىی ان عٛأُ ٔ ٟٓو ٝدر ساَٞای اخیر ت ٝآٖ تٛجا ٝضاذٜ
است  ٚتر رٚی رضایت ن٘اضٛیی تأثیرٌارار تاٛد ،ٜضخصایت 1اسات« .ضخصایت عثاارت اسات ان
اٍِٛی ٘سثتار پایاذار ان صافاتٌ ،ارایصٞاا ،یاا ٚیژٌایٞاایی وا ٝتاا٘اذانٜای تا ٝرفتاار آدٔای دٚاْ
ٔیتخطذ»(فیست  ٚفیست 2007 ،ت٘ ٝمُ ان سیذ ٔحٕذی.)1388 ،
اٚاخر لرٖ تیساتٓ ،پژٞٚطاٍراٖ تٛافاك ورد٘اذ وا ٝتغییارات ضخصایت را تا ٝتٟتاریٗ ٚجاٝ
ٔیتٛاٖ در پٙج تعذ ٔستمُ ٚ ٚسیع ضخصایت خالصإ٘ ٝاٛد(پاالٙٞاً ،طااٞر ٘طااط دٚسات،
ِٔٛٛی 1388،آلاتاتایی .)2014 ،تالشٞای رٚا٘طٙاساٖ ضخصیت در لارٖ تیساتٓ تار ایاٗ تاٛدٜ
است و ٝساختار تٟیٝٙای ان ضخصیت را ارائ ٝدٙٞذ .در د ٚد ٝٞاخیر تغییرات ٘زدیه تا ٝتٛافاك
فصلنامه

عٕ ْٛحاصُ ضذ ٔثٙای تار ایٙىا ٝضخصایت را ٔایتاٛاٖ در پاٙج عأاُ تازري ،ترٍ٘ٚرایای،2
سااانٌاری ،3تاٚجااذاٖ تااٛدٖ ،4ثثااات ٞیجااا٘ی( 5در ٔماتااُ رٚاٖ٘ژ٘ااذی ٚ )6خاارد /پٙااذار( 7یااا
ٌطٛدٌی ت ٝتجرت )8ٝخالص ٝورد(ِی  ٚآضت .)2004 ،ٖٛتاایٗٚجٛد تٝتانٌی رٚا٘طٙاساٖ اتعااد
دیٍری ان ضخصیت را فراتر ان ٔذَ پٙج عأّی ت ٝدست آٚرد٘ذ .ترای ٔثاَ پاائ ٚ ٗ٘ٛجىساٖٛ
( ) 2000د ٜصفت را ت ٝدست آٚرد٘ذ و ٝلثالر در ٔذَ پٙج عأّی ٕٞثستٍی پاییٗتری داضتٙذ ٚ
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ِی  ٚآضت )2001( ٖٛضص تُعذ دیٍری را ت ٝدست آٚرد٘ذ و ٝتا ٔذَ پٙج عاأّی ٔتفااٚت تاٛد
ؤ ٝذَ ٍٞزاو( 1ٛترٌرفت ٝان حر

ا َٚضص تُعذ) ِماة ٌرفات .اتعااد ضاصٌا٘ا ٝایاٗ ٔاذَ

ضأُ صذالت – تٛاضع ،)H( 2تٟییجپریری ،)E( 3ترٍ٘ٚرایی ،)X( 4دِپریر تٛدٖ( ،)Aتاٚجذاٖ
تٛدٖ(ٌ ٚ )Cطٛدٌی ت ٝتجرت٘ .)O(ٝرری ٝضخصیت تا استفاد ٜان دیذٌاٜٞای صفت ٙ ٕٞ ٚیٗ
دیذٌاٜٞای نیستی-رٚا٘ای پیطاٟٙاد ٔای وٙٙاذ وا ٝضخصایت ٘ماص حساسای تارای پایصتیٙای
سانٌاری دارد ،یعٙی عٛأُ خاصی ان ضخصایت ٔثاُ ترٍ٘ٚرایای  ٚرٚاٖر٘جٛرخاٛیی دارای
ٌرایصٞای تادٚاْ  ٚتاثثاتی ٞستٙذ و ٝت ٝویفیت ٔثثت یا ٔٙفی سانٌار  ٚآرأاص رٚا٘ای خاتٓ
ٔیض٘ٛذ  ٚسایر اتعااد ضخصایت ٔا٘ٙاذ ساانٌاری ٔ ٚسا ِٛیتپاریر تاٛدٖ در دِپاریر تاٛدٖ ٚ
آرأص رٚا٘ی دارای ٘مص غیرٔستمیٓ  ٚاتازاری ٞساتٙذٞ .ار فارد دارای یاه ساطح تعاادَ در
سانٌاری  ٚسالٔت رٚا٘ی است .ایٗ ساطح تعاادَ تاٚٝسایّٚ ٝیژٌایٞاای ضخصایتی تاٚٝیاژٜ
ترٍ٘ٚرایی ،رٚاٖر٘جٛرخٛیی  ٚدَپریر تٛدٖ در تراتر تجرتیات جذیاذ لاتاُ پایصتیٙای اسات.
تٝعثارتدیٍرٞ ،رچٙذ سطح آرأص رٚا٘ی  ٚسانٌاری ٔیتٛا٘ذ در اثر تغییرات  ٚرٚیاذادٞای
جذیذ ٔثثت ٙٔ ٚفی ان حاِت تعادَ خار ضٛد ،أا ٚیژٌیٞای ضخصایتی ٔایتٛا٘اذ تاٝعٙاٛاٖ
عأااُ ترلراروٙٙااذ ٜسااطح تعااادَ تٟٙجااار ٘مااص ٔٙاسااة خااٛد را ایفااا وٙااذ(لّی ناد.)1389 ،ٜ
تحمیمات ٘طاٖ داد ٜاست و ٝاتعاد ٔختّف ضخصیت تاا رضاایت ن٘اضاٛیی ارتثااط دارد٘ ،تاایج
پژٞٚص استرٚدٕٞ ٚ 5ىاراٖ ( )2010اثرات ٔعٙاداری را تارای رٚاٖر٘جاٛری  ٚترٍ٘ٚرایای در
و ٝثثات ٞیجا٘یٌ ،طٛدٌی  ٚتاٚجذاٖ تٛدٖ راتطٔ ٝثثت ٔ ٚعٙادار تا رضایت ن٘اضاٛیی داضاتٝ
 ٚرٚاٖر٘جٛری  ٚعالیٓ سایىٛتیه راتطٙٔ ٝفی ٔعٙادار تا رضایت ن٘اضٛیی دار٘اذٔ .ایىاُٚ 7
ٕٞىاراٖ ( )2007در پژٞٚص خٛد ٘طاٖ داد٘ذ و ٝضخصیت ٘مطی اساسی در رضایت ن٘اضٛیی
داضت ٚ ٝان تیٗ پٙج عأُ تزري ضخصیت د ٚعأُ تاٚجذاٖ تٛدٖ  ٚترٍ٘ٚرایی تیطاتریٗ سآٟ
را در پیصتیٙی رضایت ن٘اضٛیی دار٘ذ .رضٛیٕٞ ٚ ٝىاراٖ ( )1389در تررسای نٚجایٗ ضااغُ
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5
Stroud
6
Aluja
7
Michelle
2
3

ضوبرُیی دّن
یبسدّن  //بْبر
9595
95 
 1394
1395
سهستبى1395
بْبر
یبسدّن/
چْبرم//ضوبرُ
پٌجن
سبل پٌجن
سبل

راتط ٝتیٗ نٚجیٗ را ٘طاٖ داد ٜاست٘ .تایج پژٞٚص آِجإٞ ٚ 6ىاراٖ ( )2007حاوی ان آٖ تٛد
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در تٙیاااد ضااٟیذ  ٚأااٛر ایثااارٌراٖ ضااٟر ضاایران ٘طاااٖ داد٘ااذ واا ٝرضااایت ن٘اضااٛیی تااا
رٚاٖر٘جٛرخااٛیی ارتثاااط ٔٙفاای ٔعٙااادار  ٚتااا ترٍ٘ٚرایاای ،دِپااریر تااٛدٖ ،ا٘عطااا پااریری ٚ
ٔس ِٛیتپریری ارتثاط ٔثثت ٔعٙادار دارد .لّاینادٕٞ ٚ ٜىااراٖ ( )1389در پاژٞٚص خاٛد تاٝ
ایااٗ ٘تیجاا ٝدساات یافتٙااذ واا ٝان پااٙج عأااُ تاازري ضخصاایت عأااُٞااای رٚاٖر٘جٛرخااٛیی
تٝصٛرت ٔٙفی  ٚدِپریر تٛدٖ تٝصٛرت ٔثثت لادر ت ٝپیصتیٙای ٔعٙاادار رضاایت ن٘اضاٛیی در
افراد ٔتأٔ ُٞطغ َٛت ٝواار در آٔاٛنش ٚپارٚرش ضاٟر تثریاز ٞساتٙذ .جٙاا آتاادی ( )1394در
پژٞٚص خٛد ت ٝایٗ ٘تیج ٝرسیذ و ٝتیپ ضخصیتی  ،Aتیپ ضخصیتی  ٚ Dتیپ ضخصایتی  Tتاا
رضایت ن٘اضٛیی ٕٞثستٍی ٔٙفی ٔ ٚعٙاداری داضتٙذِٚ ،ای تایٗ تیاپ ضخصایتی  ٚ Bرضاایت
ن٘اضٛیی ٕٞثستٍی ٔعٙاداری ٚجٛد ٘ذاضت.
ان تیٗ تٕاْ حٛنٜٞای ن٘ذٌی ،ضایذ اندٚا  ٚرٚاتاط خاا٘ٛادٌی پایاذارتریٗ چااِصٞاای
ٞیجا٘ی تاضٙذ (ٔیر ٌاایٗ  ٚواٛردٚا ،)2007 ،پاس تعجاة آٚر ٘یسات وأ ٝطاِعاات ٘راری ٚ
تجرتی فراٚا٘ی ،عٛأُ ٔٙجر ت ٝرضایت ان راتطٞٝای صٕیٕا٘٘ ٚ ٝزدیه را ٔاٛرد تررسای لارار
دادٜا٘ذ .یىی ان اٞذا

اصّی تحمیمات درتار ٜرٚاتط تیٗ نٚجیٗ پیصتیٙای رضاایت ن٘اضاٛیی

تا ٔطخص وردٖ عٛأّی است و ٝتر ویفیات تعأاُ تایٗ نٚجایٗ تاأثیر ٔایٌارارد (چرا٘یاا ٚ
آیىسٔ .)2007 ،طخص ضذ ٜاست و ٝعٛأُ ضخصیتی ٌطٛد ٜتٛدٖ ٚ ٚجاذا٘ی تاٛدٖ ،رٚاٖ
ر٘جٛرخٛیی (تاارپی  ٚالٍ٘ارِٙ 2005 ،اارت ٘ ٚیارٛٞ ،)2006 ،یات رساص یافتا( ٝپارسا٘ٛز ٚ
فصلنامه

ٕٞىارأٖٟ ٚ )2007 ،ارتٞای ٞیجا٘ی (ٔیرٌایٗ  ٚوٛردٚا )2007 ،تا رضایت ن٘اضٛیی راتطٝ
دار٘ذ .تٝطٛروّی ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝرفت و ٝعٛأُ ضخصیتی  ٚاتعادش ٘مص ٕٟٔی در رضاایت
ن٘اضٛیی دار٘ذ .تا تٛج ٝت ٝتأثیر ضخصیت تر رضایت ن٘اضٛیی  ٚترجسات٘ ٝثاٛدٖ ٘ماص اساسای
ضص عأُ ضخصیت ت ٝدِیُ تانٌی ایٗ اتزار ،تر رضاایت ن٘اضاٛیی در پاژٞٚصٞاای ٌرضاتٝ
داخّی  ٚخارجی ،پژٞٚص حاضر در پی تررسای راتطا ٝتایٗ رضاایت ن٘اضاٛیی  ٚضاص عأاُ
تزري ضخصیت در تیٗ نٚجیٗ است.
ريش
انآ٘جاو ٝپژٞٚص حاضر تا ٝتررسای راتطا ٝدٔ ٚتغیار ضخصایت  ٚرضاایت ن٘اضاٛیی پرداختاٝ
استِ ،را در نٔر ٜپژٞٚصٞای تٛصیفی  ٚان ٘ٛع ٕٞثساتٍی ٔایتاضاذ .جأعا ٝآٔااری تحمیاك

رابطِ بیي رضبیت سًبضَیی ٍ ٍیژگیّبی ضخصیتی کبرکٌبى ...

ضااأُ وّیاا ٝواروٙاااٖ ٔراوااز تٟذاضااتی تثریااز در ساااَ  1394تااٛد واا ٝان تاایٗ آٖٞااا ٘ 107فاار
(ٔرد; ،51نٖ;  )56تا ٔیاٍ٘یٗ سٙی  27/5ساَ تاٝصاٛرت ٕ٘٘ٛاٌٝیاری در دساترس ا٘تخااب ٚ
ٔٛرد ٔطاِع ٝلرار ٌرفت.
ابسار
1

پرسطٙأ ٝرضایت ن٘اضٛیی ا٘ری  :ایٗ پرسطٙأ ٝتٛسط اِٚسٗ ٕٞ ٚىاراٖ در ساَ  1989تٟیاٝ
ضذ ٜاست و ٝدر لاِة ٔ 47اد 9 ٚ ٜنیر ٔمیاس ٔٛضٛعات ضخصیتی ،ارتثااط ن٘اضاٛیی ،حاُ
تعارضٔ ،ذیریت ٔاِی ،فعاِیتٞای اٚلاات فراغات ،اندٚا  ٚفرن٘اذاٖ ،تساتٍاٖ  ٚدٚساتاٖ ٚ
جٟت ٌیری ٔرٞثی ت ٝارنیاتی ٔطىالت تاِم ٜٛنٞ ٚا ٔیپارداند .رٚش ٕ٘ارٌٜاراری آنٔاٖٛ
تٝصٛرت پٙج ٌزیٝٙای ان ٘ٛع ٔمیاس ِیىرت ٔیتاضذ .ایٗ آنٔ ٖٛدر ایراٖ تٛسط ٟٔذٚیاٖ در
ساَ  1375اعتثاریاتی ضذ ٜو ٝاعتثار آٖ را تا استفاد ٜان رٚش تانآنٔایی (ت ٝفاصاّ ٝیاه ٞفتا)ٝ
ٔحاسث ٝضذٕٞ ٚ ٜثستٍی دٔ ٚرحّ ٝاجرای آنٔ 0/94 ٖٛتٝدستآٔذ ٜاست.
پرسطٙأ ٝضخصیتی ٍٞزاو :ٛپرسص ٘أ ٝضخصیتی ٍٞزاو ٛپی.آی ٔذِی ان اتعاد عاأّی
ضخصیت (ِی  ٚآضات ٚ ) 2009 ،ٖٛدارای صاذ ساؤاَ اسات  ٚضاص تعاذ ٚسایع :صاذالت –
تٛاضع ،تٟییج پریری ،ترٍ٘ٚرایی ،سانٌار تاٛدٖ ،تاٚجاذاٖ تاٛدٖ ٌ ٚطاٛدٌی تا ٝتجرتا ٝرا
ضأُ ٔی ضٛدٕ٘ .رٌ ٜراری ایٗ پرسطٙأ ٝتٝصاٛرت ِیىارت ان واأالر ٔخااِف (ٕ٘ار )1 ٜتاا
وأالر ٔٛافك (ٕ٘رٔ )5 ٜی تاضذِ .ای  ٚآضات ) 2004(ٖٛاعتثاریااتی آٖ را تاا اساتفاد ٜان آِفاای
ترٍ٘ٚرایاااای( ،)0/92سااااانٌاری( ،)0/89تاٚجااااذاٖ تااااٛدٖ(ٌ ٚ )0/89طااااٛدٌی ()0/90
ت ٝدست آٔذ ٜاست .ایٗ آنٔ ٖٛتٛسط ٔیّر ٕٞ ٚىاراٖ (٘ )2009یز ،اعتثاریااتی ضاذ ٜاسات ٚ
آِفای ور٘ٚثام ترای اتعاد ضص عأّی در دأٝٙی  0/87تا  ٚ 0/94تارای رٚیاٞٝاا ان  0/71تاا
 0/92در ٘ٛساٖ تٛد ٜاست .در اعتثاریاتی ایرا٘ی ایاٗ پرسطاٙأ(ٝتطایری ٕٞ ٚىااراٖ)2011 ،
آِفای ور٘ٚثام تیٗ  0/71تا ٌ 0/81زارش ضذ ٜاست.
دادٜٞای تٝدستآٔذ ٜتا استفاد ٜان ٘رْافزار  Spss21در لسإتٞاای آٔاار تٛصایفی(ٔیااٍ٘یٗ ٚ
ا٘حرا

ٔعیار) ٕٞ ٚثستٍی پیرس ٚ ٖٛسپس تحّیُ رٌرسیٛٔ ٖٛرد تجزیٚٝتحّیُ لرار ٌرفتٙذ.
Olson

1

ضوبرُیی دّن
یبسدّن  //بْبر
9797
97 
 1394
1395
سهستبى1395
بْبر
یبسدّن/
چْبرم//ضوبرُ
پٌجن
سبل پٌجن
سبل

ور٘ٚثااام ٔحاسااثٕ٘ ٝااٛدٜا٘ااذ واا ٝتاارای تٛاضااع – فرٚتٙاای( ،)0/92تٟیاایج پااریری(،)0/90
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یافتهها
در ایااٗ تخااص اتتااذا ضاااخصٞااای تٛصاایفی ٔتغیر ٞاای پااژٞٚص سااپس تحّیااُ رٌرساایٚ ٖٛ
ٕٞثستٍی ٌزارش ضذ ٜاست.
جذٍل .1هیبًگیي ،اًحزاف هعیبر ،کوتزیي ٍ بیطتزیي ًوزُ هتغیزّبی ٍیژگیّبی ضخصیتی ٍ رضبیت سًبضَیی ٍ هؤلفِّبی آىّب

فصلنامه

هتغیزّب

هیبًگیي

اًحزاف هعیبر

کوتزیي ًوزُ

بیطتزیي ًوزُ

گطَدگی بِ تجزبِ
ببٍجذاى بَدى
سبسگبری
بزًٍگزایی
تْییجپذیزی
صذاقت-تَاضع
هَضَعبت ضخصیتی
رضبیت سًبضَیی (ًوزُ کلی)
هَضَعبت ضخصیتی
ارتببط سًبضَیی
حل تعبرض
هذیزیت هبلی
اٍقبت فزاغت
رٍابط جٌسی
اسدٍاج ٍ فزسًذاى
بستگبى ٍ دٍستبى
جْتگیزی هذّبی

49/75
49/93
48/93
42/29
45/25
41/76
13/60
125/35
12/15
12/46
14/96
14/74
15/64
17/26
10/68
13/82
12/17

4/52
5/41
5/41
4
4/63
4/59
3/28
12/35
4/35
4
1/93
2/07
1/92
3/34
1/96
2/64
2/94

40
39
39
32
34
29
8
90
6
5
11
10
8
9
8
6
6

62
63
63
53
57
52
22
158
23
24
20
19
20
24
17
20
21

جذ 1 َٚضاخصٞای تٛصیفی ٔیاٍ٘یٗ ،ا٘حرا

ٔعیار ،وٕتریٗ  ٚتیطتریٗ ٕ٘رٔ ٜتغیرٞاای

ٔٛردتررسی را ٘طاٖ ٔیدٞذ .در ایاٗ ٔیااٖ ٔؤِفا ٝتاٚجاذاٖ تاٛدٖ ان ضاص عأاُ ضخصایت ٚ
رٚاتط جٙسی در ٔؤِفٞٝای رضایت ن٘اضٛیی دارای تیطتریٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیتاضٙذ.
جذٔ 2 َٚاتریس ٕٞثستٍی تیٗ ٔتغیرٞای ٔٛردتررسای را ٘طااٖ ٔایدٞاذٕٞ .ااٖطاٛر واٝ
ٔطاااٞذٔ ٜاایضااٛد تاایٗ ٔٛضااٛعات ضخصاایتی تااا ٌطااٛدٌی تاا ٝتجرتاا ،ٝتاٚجااذاٖ تااٛدٖ ٚ
تٟییج پریری تیٗ ارتثاط ن٘اضاٛیی تاا تاٚجاذاٖ تاٛدٖ ،ترٍ٘ٚرایای  ٚتٟیایج پاریری تایٗ حاُ

رابطِ بیي رضبیت سًبضَیی ٍ ٍیژگیّبی ضخصیتی کبرکٌبى ...

تعارض تا ساانٌاری ،ترٍ٘ٚرایای ،تٟیایجپاریری  ٚصاذالت  -تٛاضاع تایٗ ٔاذیریت ٔااِی ٚ
تاٚجذاٖ تٛدٖ تیٗ اٚلات فراغت  ٚتاٚجذاٖ تٛدٖ تیٗ رٚاتط جٙسای  ٚتٟیایجپاریری ارتثااط
ٔثثت ٔ ٚعٙادار  ٚتا ٌطٛدٌی ت ٝتجرت ٚ ٝتاٚجذاٖ تٛدٖ ارتثااط ٔٙفای ٔعٙاادار ،تایٗ تساتٍاٖ ٚ
دٚستاٖ تا ٌطٛدٌی ت ٝتجرت ،ٝتاٚجذاٖ تٛدٖ  ٚصذالت  -تٛاضع تیٗ جٟتٌیاری ٔارٞثی تاا
ٌطٛدٌی ت ٝتجرت ،ٝترٍ٘ٚرایی  ٚتٟییج پریری در پایاٖ تیٗ ٕ٘ار ٜوّای رضاایت ان ن٘اذٌی ٚ
تاٚجاذاٖ تاٛدٖ ،ساانٌاری ،ترٍ٘ٚرایاای ،تٟیایجپاریری  ٚصااذالت  -تٛاضاع ارتثااط ٔثثاات ٚ
ٔعٙاداری ٚجٛد دارد.
جذٍل  .2هبتزیس ّوبستگی پیزسَى بیي هتغیزّبی ٍیژگیّبی ضخصیتی ٍ رضبیت سًبضَیی ٍ هؤلفِّبی آىّب

هتغیزّب

**0/25
**0/26
**0/29
0/090
0/065
*0/19
0/093
0/11
**0/33
**0/39

0/17
0/096
**0/25
0/019
-0/13
0/16
0/057
*0/21
0/18
*0/24

*P<0/01** P<0/05

جذٍل ً .3تبیج رگزسیَى رضبیت سًبضَیی بز اسبس ضص عبهل ضخصیت

هذل
گطَدگی بِ تجزبِ
ببٍجذاى بَدى
سبسگبری
بزًٍگزایی
تْییجپذیزی
صذاقت-تَاضع
=0/001Sig

B

SE

0/153
0/514
0/112
0/258
0/886
0/162
=5/27F

0/260
0/218
0/264
0/288
0/284
0/277

Beta

0/056
0/225
0/042
0/084
0/332
0/060
= 0/240R2

t

Sig

0/55 0/590
0/05 2/357
0/67 0/425
0/37 0/894
0/01 3/122
0/56 0/584
=0/490R

ضوبرُیی دّن
یبسدّن  //بْبر
9999
99 
 1394
1395
سهستبى1395
بْبر
یبسدّن/
چْبرم//ضوبرُ
پٌجن
سبل پٌجن
سبل

 -1هَضَعبت ضخصیتی
 -2ارتببط سًبضَیی
 -3حل تعبرض
 -4هذیزیت هبلی
 -5اٍقبت فزاغت
 -6رٍابط جٌسی
 -7اسدٍاج ٍ فزسًذاى
 -8بستگبى ٍ دٍستبى
 -9جْتگیزی هذّبی
 -10رضبیت سًبضَیی (ًوزُ کلی)

گطَدگی
بِ تجزبِ
*0/19
0/18
0/11
0/011
0/017
*-0/22
-0/045
*0/24
*0/20
0/15

ببٍجذاى
بَدى
**0/079 0/17 0/34
**0/26** 0/14 0/37
0/25** 0/30** 0/18
0/18
*0/18 0/22
**0/098 0/036 0/31
**-0/16 -0/019 -0/53
-0/024 -0/004 -0/083
0/11
**0/18 0/33
0/19* 0/17 0/085
**0/21* 0/25** 0/25

سبسگبری بزًٍگزایی تْییجپذیزی صذاقت  -تَاضع
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تٙٔٝرٛر تررسای سا ٟٓضاص عأاُ ضخصایت در پایصتیٙای رضاایت ن٘اضاٛیی ان تحّیاُ
رٌرسی ٖٛچٙذٌا٘ ٝت ٝضیٚ ٜٛرٚد ٓٞنٔاٖ استفاد ٜضذ ٜاست  ٚضص عأُ ضخصایت تاٝعٙاٛاٖ
ٔتغیر پیصتیٗ  ٚرضایت ن٘اضٛیی تٝعٙاٛاٖ ٔتغیار ٔاالن ٚارد تحّیاُ ضاذ٘ذ وا٘ ٝتاایج آٖ در
جذ 3 َٚارائ ٝضذ ٜاست.
طثك ارلاْ ٔٙذر در جذ َٚفٛق ٔمذار  Rتراتر  0/49است وا ٝدر ساطح ٔ P≤0/01عٙاادار
ٔی تاضذ  ٚایٗ أر حاوی ان آٖ است و ٝضص عأُ ضخصیت در تعأُ تا یىاذیٍر ٔایتٛا٘ٙاذ
تغییارات ٕ٘ار ٜدر ٔمیااس رضاایت ن٘اضاٛیی را پایصتیٙای وٙٙاذ  24 ٚدرصاذ () R2 =0/24
تغییرات ٕ٘ر ٜدر رضایت ن٘اضٛیی تر اساس ضص عأُ ضخصیت لاتُ پیصتیٙی است.
تررسی تفىیىی سٞ ٟٓریه عٛأُ ضخصیت ٘طاٖدٙٞاذ ٜآٖ اسات وا ٝعٛأاُ تاٚجاذاٖ
تٛدٖ  ٚتٟییجپریری تیطتریٗ س ٟٓرا در پیصتیٙی رضایت ن٘اضاٛیی دار٘اذ .تاٚجاذاٖ تاٛدٖ تاا
ضریة تتای  ٚ 0/22تا اطٕیٙاٖ آٔاری ٔ ٚ 0/95تغیر تٟیایجپاریری تاا ضاریة تتاای  ٚ 0/33تاا
اطٕیٙاٖ آٔاری  0/99لاذرت پایص تیٙای وٙٙاذٌی رضاایت ن٘اضاٛیی دار٘اذ وا ٝدر تایٗ سآٟ
تٟییجپریری تیطتر ان تاٚجذاٖ تٛدٖ است.
بحث ي وتیجهگیری
تحمیك حاضر تا ٞذ تررسی ارتثاط  ٚپایصتیٙای رضاایت ن٘اضاٛیی تار اسااس اتعااد ضخصایتی تاا
فصلنامه

استفاد ٜان پرسطٙأ ٝتانٔ ٜعرفیضذٍٞ ٜزاو(ٛآضتِ ٚ ٖٛی )2001 ،در تیٗ وارٔٙذاٖ ٔراوز تٟذاضاتی
تثریز ت ٝاجرا درآٔذ٘ .تایج ٘طاٖ داد و ٝتیٗ ٕ٘ر ٜوّی رضایت ن٘اضٛیی  ٚخاردٔ ٜمیااسٞاای آٖ تاا
 ٕٝٞاتعاد ضصٌا٘ ٝضخصایت ٍٞزاوا ٛراتطأ ٝعٙااداری ٚجاٛد دارد٘ .تاایج ایاٗ یافتا ٝتا٘ٝاٛعی تاا
پژٞٚصٞای فٙی اْٞ ،ارِٚذ ٌ ٚا٘ٛفیّیپس ( ،)2000فرا٘ه  ٚویٓ (ٕٞ )1998سا ٛاسات .یافتاٞٝاای
پااژٞٚص فٙی اااْٞ ،ارِٚااذ ٌ ٚااا٘ٛفیّیپس ( )2000حاااوی ان آٖ اساات وااٚ ٝیژٌاایٞااای ضخصاایتی
پیصتیٙی وٙٙذ ٜی سالٔتی ،رضایت ن٘اضٛیی ،طاالق ٛٔ ٚفمیات ضاغّی تاٛد ٜاسات .تحمیمااتی واٝ
تٛسط فرا٘ه  ٚویٓ ( )1998ا٘جاْ ضذ ٜاست ،تر ایٗ ٔطّة تأویذ دارد وٚ ٝیژٌیٞاای ضخصایتی،
خّمی  ٚرفتاری ان عٛأُ پیصتیٙی وٙٙذ ٜآیٙاذٜی رٚاتاط ن٘اضاٛیی اسات ٔ ٚرتثاٝی ٘خسات را در
ٔیاٖ سایر عٛأُ دارا ٔیتاضذ .پس ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝضخصایت افاراد در رضاایت ن٘اضاٛیی آٖٞاا
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٘مص دارد .ضص عأُ ضخصیت در تعأُ تا یىاذیٍر لاادر تا ٝپایصتیٙای رضاایت ن٘اضاٛیی افاراد
ٔیتاضٙذ .تر اساس ٘تایج تٝدستآٔذ ٜتعذ تاٚجذاٖ تٛدٖ  ٚتٟیایجپاریری در ٔمایسا ٝتاا اتعااد دیٍار
تیطتریٗ ٘مص را در پیصتیٙی رضایت ن٘اضٛیی دار٘ذ  ٚایٗ ٔیتٛا٘ذ ٘طااٍ٘ر إٞیات ایاٗ د ٚتعاذ در
تیٗ نٞ ٚای ایرا٘ی ٙ ٕٞ ٚیٗ رٚایی ساان  ٜایاٗ د ٚتعاذ تاضاذ .ضارٚرت ن٘اذٌی در یاه جأعاٝ
اسالٔی و ٝدر آٖ خا٘ٛاد ٜیه ٟ٘اد تسیار ٔمذس تّمی ضذ ٜاست ٞ ٚرٌ٘ٛا ٝا٘حارا ان اصا َٛآٖ
تغییرات عاطفی ضذیذ  ٚاحساس ٌٙا ٜدر ٞروذاْ ان نٚجیٗ تٚ ٝجٛد ٔیآٚرد ٔیتٛا٘ذ تثییٗ خاٛتی
ترای ایٗ یافت ٝتاضذ.
٘مص ٞیجاٖ ،تٝعٛٙاٖ یىی ان اتعاد نیستی ا رٚاٖضٙاختی ا٘ساٖ در ن٘اذٌی ن٘اضاٛیی حاایز
إٞیت است .در ایٗ ٔیااٖ ،ثثاات یاا تایثثااتی ٞیجاا٘ی تاٝعٙاٛاٖ یاه خصیصا ٝدر ٌساترٜی
ضخصیتٔ ،یتٛا٘ذ حٛن ٜی ٕٟٔی ان ٔسائُ ٔرتاٛط تا ٝرٚاتاط خاا٘ٛادٌی را در لاِاة رٚاتاط
عاطفی تیٗ فردی ،رٚضٗ وٙذٛٔ .ضٛعی و ٝوٕتر در پاژٞٚصٞاا تا ٝآٖ پرداختا ٝضاذ ٜاسات.
ثثاات ٞیجاا٘ی عثاارت اسات ان :رضاذ یاافتٍی ٞیجاا٘ی ،پایاذار تاٛدٖ ان٘رار ٞیجااا٘ی ،آراْ ٚ
ٚالعٍ٘ر تٛدٖ در ن٘ذٌی٘ ،ثٛد خستٍی عصثی  ٚداضتٗ آرأص٘ .تاایج تحمیاك رجثای ()1387
٘طاٖ داد و ٝتیٗ تاٚجذاٖ تٛدٖ تٝعٛٙاٖ یىای ان ٚیژٌایٞاای ضخصایتی  ٚرضاایت ن٘اضاٛیی
راتطٔ ٝثثت ٚجٛد دارد.
پژٞٚص حاضر ٔا٘ٙذ ٞر پژٞٚص دیٍری دارای ٔحذٚدیتٞایی ٔیتاضذ انجّٕ ٝوٓ تاٛدٖ
رٚاتط تیٗ ٔتغیرٞا تأثیرٌرار تاضاذٙ ٕٞ ،ایٗ ٘اٛع ٔطااروتوٙٙاذٌاٖ پاژٞٚص ٕٔىاٗ اسات
یافتٞٝای ایٗ پژٞٚص را تحت تأثیر لرار دٞذ .در ٕٞیٗ راستا در تعٕیٓ ٘تایج یافتاٞٝاای حاضار
ت ٝجٕعیت عٕأٛی النْ اسات دلات النْ ا٘جااْ ٌیارد .عاال ٜٚتار ایاٗ ،پرسطاٙأ ٝضخصایتی
ٍٞزاو ٛتا تٛج ٝت ٛ٘ ٝتٛدٖ آٖ ٘سثت ت ٝسایر پرسطٙأٞٝای ٔتذا َٚلثّی ٔا٘ٙذ ٘  ٛتایذ تااحتیاط
ٔٛرد استفاد ٜلرار ٌرفت٘ ٚ ٝتایج حاصُ آٖ تااحتیاط تعٕیٓ داد ٜضٛد.
مىابع
احٕذی ،خذاتخص ( .)1382تررسی عٛأُ ٔؤثر تر سانٌاری نٚجیٗ ٔ ٚمایس ٝد ٚرٚش ٔذاخّٝای تغییر ضی ٜٛن٘اذٌی
 ٚحُ ٔطىُ خا٘ٛادٌی در واٞص ٘اسانٌاری ن٘اضٛیی ،پایاٖ٘أ ٝدوتری ،دا٘طٍا ٜعالٔ ٝطثاطثایی.
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