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بررسی رابطه بین ویژگیهای تطبیق پذیری ،روان رنجوری ،گشودگی و عملکرد شغلی
(مطالعه موردی :کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان)
ناهید عسکریان  ،سید مهدی عروجی
چکیده
ابعاد شخصیتی افراد همیشه موضوع مهمی در تحقیقات بوده است و نقش مؤثری در اثربخشی عملکرد افراد دارد.
اين پژوهش با هدف شناسايی رابطه بین ابعاد شخصیتی تطبیق پذيری  ،روان رنجوری ،گشودگی و عملکرد شغلی
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان انجام شده است .برای انجام اين پژوهش مبانی نظری در اين زمینه
مورد بررسی قرار گرفت .روابط خاص پژوهش حاضر براساس پیشینه علمی و مراجعه به نظر صاحب نظران شکل
گرفت و تمامی فرضیه های اين پژوهش بر اين اساس بنا نهاده شدهاند ،رابطه بین اين ويژگیهای شخصیتی عملکرد
شغلی تحلیل شد .جامعه آماری اين پژوهش شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به تعداد 333
نفر است .داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است و با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس
اس در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزيه و تحلیل شدند .نتايج نشان داد که بین عملکرد شغلی و ويژگیهای
شخصیتی تطبیق پذيری  ،روان رنجوری،گشودگی ارتباط معنیداری وجود دارد ،به گونهای که اين ويژگیهای
شخصیتی با متغیر عملکرد شغلی به صورت مثبت و مستقیم رابطه دارند.
کلمات کلیدی :تطبیق پذيری  ،روان رنجوری،گشودگی ،عملکرد شغلی ،اداره کل آموزش و پرورش.
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مقدمه
بیشتر تحقیقات در زمینه شخصیت درباره ویژگیهای شخصیتی و الگوهای رفتاری بوده است (مککرا وکوستا .) 991،
صفات شخصیتی بازتابی است از آنچه که یک فرد انجام خواهد داد (فرنهام و چامرو  .) 00 ،مردم با ویژگی تطبیق
پذیری وابسته به تشریک مساعی هستند و تمایل به بروز همدلی و انگیزه دارند (گرازیانو و همکاران  .) 001 ،آنها
تجربه احساسات مثبت بیشتر و احساسات منفی کمتر در روابط کاری خود را دارند .روان رنجوری تمایل به نشان دادن
تعادل عاطفی ضعیف و تجربه عواطف منفی است .افراد روان رنجور تا حدودی شرایط تولید عواطف منفی را انتخاب
میکنند (جاج و همکاران  .) 00 ،از آنجا که افراد روان رنجور تمایل به سمت چیزهای منفی دارند (بونو و جاج،1
 ) 00میتوانند وقایع خنثی را به عنوان مشکل نمایش دهند (دافی و همکاران  ) 00 ،و مستعد نوسانات منفی و خشم
هستند (اوزر و همکاران ،) 00 ،9فرسودگی (زیمرمن و همکاران، 0

 ) 0و رضایت کم از ارتباط با همکاران دارند

(وایت و همکاران .) 00 ،
از جمله عواملی که در بقای سازمان ها بسیار مؤثر است و همواره مد نظر مسئوالن و مدیران سازمانها میباشد ،نیروی
انسانی است و تأثیر شخصیت در عملکرد نیروی انسانی کامالً واضح بوده و در همین راستا بسیاری از سازمانهای دولتی
جهت استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود از این رابطه استفاده میکنند .در مشاوره شغلی نیز مباحث زیادی بررسی
میگردد که مسأله شخصیت یکی از مهمترین مباحث مورد توجه مشاوران شغلی ،میباشد .چنانچه افراد به درستی
متناسب با هر شغلی انتخاب شوند ،مطمئناً عملکرد افراد و در نتیجه عملکرد سازمان بهبود چشمگیری خواهد داشت.
بدیهی است که افراد دارای شخصیتهای متفاوتی هستند مشاغل نیز از این ویژگیها برخوردارند .بر اساس این شیوه
تالشهای بسیاری صورت گرفته تا افراد در مشاغل مناسب گمارده شوند (الوانی و دانایی فرد،

).

امروزه ،برتری سازمان ها نسبت به یکدیگر در یک فضای کامالً رقابتی به همراه عملکرد و منابع انسانی آنها دارای
اهمیت است .منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمانی در راستای مأموریت و تحقق اهداف و
اجرای استراتژیهای خود باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد (قلیپور) 90 ،
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی تطبیق پذیری ،گشودگی ،روان رنجوری و
عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان است .با توجه به اهمیت موضوع و تالش جهت رشد و
شکوفایی اقتصادی جامعه ،شناخت نیروی انسانی مناسب و شناخت پیچیدگیهای شخصیت وی و تأثیر آن بر عملکرد
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شغلی باعث پیشرفت جامعه میشود .نتیجه این تحقیق مشخص میکند که آیا این ویژگیها میتواند عملکرد شغلی را
باال ببرد.
چارچوب نظری الگویی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسائل مورد پژوهش با
اهمیت تشخیص داده شده اند .این چارجوب نظری با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله به گونه ای منطقی جریان
پیدا می کند و مدل مفهومی تحقیق نیز برگرفته از همین چارچوب است .با بررسی به عمل آمده در نظریههای حوزه
مدیریت بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی تطبیق پذیری ،گشودگی ،روان رنجوری و عملکرد شغلی از مباحث نظری و
دیدگاه صاحب نظران معاصر و با تلفیق نظریه ها در قالب چهارچوب نظری برای بررسی این رابطه به شرح زیر طراحی
شده است.
روان رنجوری
عملکرد شغلی
تطبیق پذیری

گشودگی

روش شناسی
با توجه به موضوع مطرح شده در این پژوهش میتوان گفت از نظر هدف این تحقیق از نوع کاربردی است ،اما از نظر
شیوة اجرا از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعه مورد نظر به صورت مطالعه موردی در این تحقیق ،سازمان
آموزش و پرورش کل استان کرمان میباشد که دارای بیش از  00کارمند است .و بنابراین طبق فرمول کوکران حجم
نمونه برابر با  1نفر در نظر گرفته شد و در انتخاب حجم نمونه از روش تصادفی طبقه بندی استفاده گردید .ابزار
گردآوری اطالعات مورد نیاز پرسشنامه بوده است .برای سنجش شخصیت از پرسشنامه شخصیتی مککرا و کوستا و
کوستا و در بخش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است .داده ها با استفاده از نرم
افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
 -1بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس روانرنجوری

- McCra & Costa
- Paterson
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از  1فرد مورد بررسی  1نفر (  9/درصد) کامالً موافق،
 1نفر (  0/درصد) مخالف و

نفر (/9

نفر (/1

درصد) موافق،

درصد) بینظر،

نفر کامالً مخالف (  1/درصد) بودند .از این تعداد نفر (  /درصد) نیز پاسخ نداده

بودند .در جدول و نمودار شماره توزیع فراوانی افراد برحسب روانرنجوری آورده شده است.
جدول -1توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس روانرنجوری
Valid percent

درصد تجمعی

فراوانی

9/1

9/1

موافق

/9

/

/1

بینظر

/1

9/0

/1

1

کامالً موافق

مخالف

9/

1

کامالً مخالف
کل

درصد فراوانی

1

بی پاسخ

0/

0/9

9 /

1/

1/

00/0

9 /9

00/0

/
1

کل

00/0

نمودار -توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس روانرنجوری
 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تطبیق پذیریاز  1فرد مورد بررسی

نفر ( 9/1درصد) کامالً موافق 0 ،نفر (  1/درصد) موافق 1 ،نفر (  9/درصد) بینظر،

نفر (  /درصد) مخالف و

نفر کامالً مخالف (  1/درصد) بودند .در جدول و نمودار شماره  1توزیع فراوانی افراد

براساس تطبیق پذیری آورده شده است.
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جدول  -توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تطبیق پذیری
درصد فراوانی

Valid percent

درصد تجمعی

فراوانی

9/1

9/1

9/1

1/

1/

11/0

9/

9/

/

مخالف

/

/

9 /1

کامالً مخالف

1/

1/

00/0

00/0

00/0

کامالً موافق
0

موافق
1

بینظر

1

کل

نمودار  -2توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تطبیق پذیری

 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس گشودگیاز  1فرد مورد بررسی نفر (  /درصد) کامالً موافق 1 ،نفر ( /
نفر (  /درصد) مخالف و

درصد) موافق 1 ،نفر ( /

درصد) بینظر0 ،

نفر کامالً مخالف ( 1/9درصد) بودند .در جدول و نمودار شماره توزیع فراوانی افراد

براساس گشودگی آورده شده است.
جدول  -توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس گشودگی
فراوانی
کامالً موافق

درصد فراوانی

Valid percent

درصد تجمعی

/

/

/

موافق

1

/

/

/

بینظر

1

/

/

/

/

/

9 /

1/9

1/9

00/0

00/0

00/0

مخالف

0

کامالً مخالف
کل

1
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نمودار -3توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس گشودگی

 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس عملکرد شغلیاز  1فرد مورد بررسی  9نفر (/1

درصد) کامالً موافق،

نفر ( /

نفر (  9/درصد) موافق،

درصد) بینظر،

نفر (  /درصد) مخالف و  1نفر کامالً مخالف ( /9درصد) بودند .در جدول و نمودار شماره  9توزیع فراوانی افراد
براساس عملکرد شغلی آورده شده است.
جدول  -توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس عملکرد شغلی
فراوانی
کامالً موافق

9

درصد فراوانی

Valid percent

درصد تجمعی

/1

/1

/1

موافق

9/

9/

/

بینظر

/

/

9 /

مخالف

/

/

9 /

/9

/9

00/0

00/0

00/0

کامالً مخالف
کل

1
1
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نمودار  -توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس عملکرد شغلی
بررسی فرضیههای پژوهش
 .بین ویژگی تطبیق پذیری و عملکرد شغلی افراد رابطه معناداری وجود دارد.
فرض  :H0بین تطبیق پذیری و عملکرد شغلی رابطه وجود ندارد.
فرض  :H1بین تطبیق پذیری و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال تایو  bنشان میدهد که بین تطبیق پذیری و عملکرد شغلی رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)r=0/000رابطه بین این دو متغیر به صورت مستقیم ومثبت است .به عبارتی هر اندازه تطبیق
پذیری افراد افزایش یابد میزان عملکرد شغلی افراد هم باالتر میرود و با توجه به سطح معنا داری  %99و سطح خطای
کمتر از از  0/0کمتر است فرضیه فوق تأیید میشود.
جدول  -همبستگی تطبیق پذیری و عملکرد شغلی
تطبیق پذیری

عملکرد شغلی

**0/304

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (1-tailed

171

171

N

1/000

**0/304

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

171

N

**0/314

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (1-tailed

171

171

N

عملکرد شغلی

Kendall's tau_b

تطبیق پذیری

عملکرد شغلی

Spearman's rho
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1/000

**0/314

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

171

N

تطبیق پذیری

)** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed

 .بین ویژگی روان رنجوری و عملکرد شغلی افراد رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی آزمون روان رنجوری و عملکرد شغلی نیز از آنجا که دو متغیر فوق در سطح سنجش رتبهای و هر دو پنج
سطحی بودند وجدول به صورت مربع بود از ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال تایو  bاستفاده گردید.
فرض  :H0بین روان رنجوری و عملکرد شغلی رابطه وجود ندارد.
فرض  :H1بین روان رنجوری و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال تایو  bنشان میدهد که بین روان رنجوری و عملکرد شغلی رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)r=0/000رابطه بین این دو متغیر به صورت معکوس است .با استناد به نتایج جدول  ،با اطمینان
 %99و سطح خطای کمتر از  0/0رابطه آماری معناداری بین دومتغیر روان رنجوری و عملکرد شغلی وجود دارد.
جدول  -همبستگی روانرنجوری و عملکرد شغلی
روانرنجوری

عملکرد شغلی

**0/414-

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (1-tailed

174

174

N

1/000

**0/414-

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

174

N

**0/444-

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (1-tailed

174

174

N

1/000

**0/444-

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

174

N

عملکرد شغلی

Kendall's tau_b

روانرنجوری

عملکرد شغلی

Spearman's rho

روانرنجوری

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

 .بین ویژگی گشودگی و عملکرد شغلی افراد رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی آزمون گشودگی و عملکرد شغلی نیز از آنجا که دو متغیر فوق در سطح سنجش رتبهای و هر دو پنج
سطحی بودند وجدول به صورت مربع بود از ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال تایو  bاستفاده گردید.
فرض  :H0بین گشودگی و عملکرد شغلی رابطه وجود ندارد.
فرض  :H1بین گشودگی و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
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نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال تایو  bنشان میدهد که بین گشودگی و عملکرد شغلی رابطه معنی-
داری وجود دارد ( .)r=0/000رابطه بین این دو متغیر به صورت معکوس است .با استناد به نتایج جدول  ،با اطمینان
 %99و سطح خطای کمتر از  0/0رابطه آماری معناداری بین دومتغیر روان گشودگی و عملکرد شغلی وجود دارد.
جدول  -1همبستگی گشودگی و عملکرد شغلی
گشودگی

عملکرد شغلی

**0/304

1/000

Correlation Coefficient
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)Sig. (1-tailed

171

171
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**0/304

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

171

N

**0/310

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (1-tailed

171

171

N

1/000

**0/310

Correlation Coefficient

0

0/000

)Sig. (1-tailed

171

171

N

عملکرد شغلی

Kendall's tau_b

گشودگی

عملکرد شغلی

Spearman's rho

گشودگی

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

نتیجه و بحث

بررسی های صورت پذیرفته نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران از حیث وجود رابطه معنادار ،بر اساس
هر فرضیه همخوانی داشت .برک و همکاران (  ) 00دریافتند که ثبات هیجانی و تطبیق پذیری کارکنان را در مقابل
فرسودگی شغلی محافظت میکند .مونت و همکاران (  ) 99دریافتند که تطبیق پذیری و ثبات هیجانی پیشبینی
کننده های معتبری برای عملکرد هستند به ویژه در مشاغلی که تعامالت بین فردی دارند و نیازمند همکاری است .لیائو و
همکاران (  ) 00استدالل کردند که کارکنان با تطبیق پذیری باال با افرادی که ویژگیهای شخصیتی مشابه دارند به
طور مؤثرتری کار میکنند .کارکنان با تطبیق پذیری و ثبات هیجانی زیاد برای حفظ هماهنگی تالش دارند و به صورت
صبور ،ریلکس و خوشبین توصیف میشوند (هافستی و همکاران 99 ، 1؛ جانسون و اوستندرف  ) 99 ،و در
سطوح باالی عملکرد و سطوح پایین رفتار ضد تولیدی قرار دارند .باریک  99نشان داد ثبات هیجانی پیش بینی کننده
معتبری از عملکرد است که میتواند به همه نمونههای مطالعه تعمیم یابد .نتایج اولین فراتحلیل یو و مین ) 00 ( 9در
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مورد رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی در کره نشان داد میانگین همبستگی بین ثبات هیجانی و عملکرد
برای این عامل بزرگتر از صفر است .تعدادی از مطالعات نشان داده است که ارتباط مثبت بین گشودگی و عملکرد
تحصیلی افراد وجود دارد (فارسایدس و وودفیلد ، 00 ، 0گری و واتسون  ، 00 ،لیونس و همکاران ، 00 ،
فیلیپس و همکاران  .) 00 ،کوماناجو و همکاران  009یک مطالعه بر روی  0دانشجو در مقطع کارشناسی انجام
دادند و رابطه مثبت بین ثبات هیجانی و پیشرفت تحصیلی را گزارش کردند.
با توجه به نتایج تحقیق میتوان بطور کلی گفت که مدیران سازمانها باید ویژگیهای شخصیتی افراد و تناسب آن با
شغل مورد نظر را در استخدام افراد لحاظ کنند .
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