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 چکیده
 یژگیکارکنان بر اساس و یشغل تیرضا ینیب شیپ حاضر با هدف  پژوهش

در بین کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام  یو تاب آور یتیشخص یها

شامل همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش  -توصیفی . روش پژوهششد

با استفاده از روش بود که  1395رازی در سالدانشگاه  کارکنان تمامی

به عنوان نمونه  از این افراد نفر 150گیری تصادفی ساده، تعداد نمونه

پنج عاملی های؛  سه پرسشنامهشامل  ها گردآوری داده انتخاب شد. ابزار

 ( وCD-RISتاب آوری کونور و دیویدسون)، (NEOجدید شخصیت)

ها . جهت تجزیه و تحلیل دادهبود(  JSSشغلی اسپکتور)پرسشنامه رضایت 

شد که رگرسیون استفاده  و تحلیل های همبستگی پیرسوننیز از آزمون

نتایج نشان داد . تحلیل شدند SPss-20نهایتا داده ها به وسیله نرم افزار 

که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری 

چنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وجود دارد. هم

وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. در حالی که 

بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی 

همبستگی منفی و معنادار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

وری توان پیش بینی رضایت متغیرهای ویژگی های شخصیتی و تاب آ

 شغلی در کارکنان را دارند.

 رضایت آوری، تاب شخصیتی، های کارکنان، ویژگی: کلیدی کلمات

 شغلی

  

Abstract 
The purpose of this study was to predict employees job 

satisfaction based on personality traits and resilience 

among employees of Razi University of Kermanshah. 

The research method was descriptive-correlational. The 

statistical population of the study consisted of all 

employees of Razi University in 1395. Using simple 

random sampling method, 150 of them were selected as 

sample. The data collection tool contains; New 

Personality Five-Factor Inventory (NEO), Connor-

Davidson Resilience Scale(CD-RIS) and Job satisfaction 

Specter Scale (JSS). Pearson correlation and regression 

analysis were used to analyze the data. Finally, the data 

were analyzed by SPss-20 software. The results showed 

that there is a positive and significant correlation between 

job satisfaction and resilience among employees. There 

was also a positive and significant correlation between 

personality characteristics of extroversion, co-ordination 

and task-solving. While there was a significant negative 

correlation between personality traits and Neuroticism 

and dissoluble with job satisfaction. Therefore, it can be 

concluded that the variables of personality traits and 

resiliency are the ability to predict job satisfaction in 

employees. 

 

Keywords: personnel, personality traits, resilience, job 

satisfaction 

 مقدمه
 اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. امروزه در هر کشوری       

، جنیفر، جنیز و و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند)جورج مشغول هستندهزاران شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن ها 

اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این  سایر و ، اقتصاد دانان(. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان2009،  گریت

روحیه ی آن ها و بازدهی کارشان است. اگر کسی به شغل خود عالقه مند باشد، خالقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش رضایت در 

شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. بر عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی 

(.  رضایت 2015، بایلی واسنایدره خواهد بود و از این نظر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد )و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیج

رضایت شغلی یعنی  (. 2009، و همکاران شغلی ، مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند )جورج

)شرتزر ترجمه زندی  کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شوددوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن 

 (. 2007و یوسف، س)لوتون (.  رضایت شغلی از مهمترین موضوعاتی است که در هر سازمان باید به آن توجه کرد1389پور، 
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(. تعاریف مختلفی ازشخصیت 1388)مشبکی، یکی از مهمترین عواملی که نقش مهمی در رضایت شغلی کارکنان دارد شخصیت است      

های تفکر که اند. تعدادی از روانشناسان،  شخصیت راالگوهای رفتار و شیوهارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده

پایدار فرد نسبت  کند تعریف کرده اند،  در حالی که برخی دیگر شخصیت را به ویژگی هاینحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می

(.  1391سیاسی، شوند)داده و آن را به صورت مجموعه ویژگی هایی با ثبات و پایداردر نظر می گیرند که باعث پیش بینی رفتار فرد می

( ویژگی های شخصیتی را به عنوان ابعاد تفاوت های فردی در تمایل نشان دادن الگو های پایدارفکر، احساس و 1990مک کری و کاستا)

. روانشناسان درباره ابعاد شخصیتی افراد نظرات گوناگونی را ارایه داده اند، ازجمله این نظرات می (1391)سیاسی، عمل تعریف می کنند

تمایل به با خود بودن  -2تمایل به عصبی بودن  -1اشاره کرد که در آن شخصیت دارای شش جنبه که شامل:  "برن رویتر "توان به نظریه

(.  هر چقدر 1387اجتماعی بودن است )محقق،  -6اعتماد به نفس و  -5سلطه پذیری  -سلطه جویی -4برون گرایی  -درون گرایی -3

سازگاری بین شخصیت و شغل بیشتر باشد رضایت شغلی بیشتری را در پی خواهد داشت و هر چقدر همخوانی و سازگاری کمتر باشد 

خصیت مناسب می تواند عملکرد شغلی بهتری را برای سازمان فراهم آورده و بر روی رضایت شغلی کمتر خواهد بود. از این رو انتخاب ش

در پژوهش  "سامی زاده"(. 1385نگرش کارکنان نسبت به کارشان تاثیر گذاشته و رضایت شغلی مطلوبی را در بر داشته باشد )مظفری، 

(. در پژوهش دیگر که به برسی رابطه  1390ارد) سامی زاده، خود نشان داد که بین شخصیت دبیران با رضایت شغلی آنان ارتباط وجود د

ویژگی های شخصیتی مدیران کتاب خانه مرکزی با رضایت شغلی آنها پرداخته بود، نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مدیران 

(. در تحقیق دیگری که توسط 1391، ایرامیبو شاهی، هاشمی نصرت آبادی با رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد)به نقل از خسر

( انجام شد، نتایج حاصل نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی زنان و مردان با رضایت شغلی آنان رابطه 2012)" ، هیلر و مونتجادر"

ان ها را در رسیدن به بهره وری معنادار وجود دارد. بنابراین توجه به ابعاد شخصیت افراد در سازمانها از مقو له ای است که می تواند سازم

یاری کند. دست یابی به اهداف سازمان مبننی بر توانایی های نیروها در اجرای وظایف تعیین شده و تطبیق پذیری آنها با محیط متغییر 

کنند که خود دوست  است. در این میان توجه مدیران به ابعاد شخصیتی افراد باعث می شود تا کارکنان به تناسب خود در کارهایی فعالیت

 (. 1386محسنی نسب،  و دارند وبدین طریق بر کارایی خود و اثر بخشی سازمان ها بیفزایند )امیر نژاد

تاب آوری را به صورت تعامل بین افراد و  "کونور و دیویدسون"است.   "تاب آوری"مفهوم دیگری که با رضایت شغلی ارتباط دارد     

(. 2016ها تعریف کرده اند )گومز، مک لرین،رایط متوسط سالمت در هنگام مواجهه با مشکالت و سختیها برای رسیدن به شمحیط آن

تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر تهدیدها و شرایط آسیب زا نیست، بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی 

(.  ظرفیت تاب آوری به عنوان یک پیش بینی کننده برای رضایت شغلی 1391، کوزادهنیو  ، فرح بخشخود است )جرمی به نقل از امینی

( دربین پرستاران انجام گرفت، نتایج 2005) "کالین و همکاران"(. در مطالعه ای که توسط 1393در بین کارکنان است )قادری، بیاضی، 

اران از رضایت بیشتری نسبت به شغل خود برخوردار بودند)کالین نشان داد پرستارانی که تاب آوری بیشتری داشتند نسبت به سایر پرست

( نشان داد که تاب آوری 2009)"، های، فیلیپس، الین و ونگ تفسوی"(. نتایج پژوهش 2009و همکاران به نقل ازجورج و همکاران، 

می توان گفت تاب آوری، توانمندی براین رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارگران تحت مراقبت چینی دارد. بنا

 .است دشوارفرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی، در شرایط 

با توجه به مباحث نظری و یافته های پژوهشی فوق به نظر می رسد که رضایت شغلی از مباحث بنیادی است که تاثیر به سزایی بر      

سالمت روانی افراد، جامعه و سازمان ها دارد که در این میان با به کارگیری افراد به شغل مناسب و افزایش میزان سرمایه های روانی و 

خصیتی کارکنان می توان رضایت شغلی و تعهد آن ها را افزایش داد و میزان کارآمدی و بازدهی را در محیط کار شناخت ویژگی های ش

باال برد. بنابراین با توجه به نقش مفهوم رضایت شغلی و افزایش بهره وری سازمان این مطالعه با هدف رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب 

 ه رازی کرمانشاه انجام شد.آوری با رضایت شغلی کارکنان دانشگا

 روش 
. گروه نمونه بود 1395کارکنان دانشگاه رازی  در سال  شامل کلیه  جامعه آماری پژوهش از نوع همبستگی است. توصیفی این پژوهش     

 تصادفیمونه گیری ن به روش  با استناد به فرمول کوکران و بودند کهو ... مرد و زن در بخش های مختلف گارگری، فنی، اداری 150شامل

برای گردآوری اطالعات از آزمودنی ها خواسته شد که به پرسشنامه ها پاسخ دهند و هر جایی که با مشکل مواجهه  انتخاب شدند. ساده

رضایت  –سال سابقه  2شدند و یا سواالت را متوجه نشدند از پرسشگر سوال بپرسند. مالک های ورود در پژوهش حاضر شامل: حداقل 
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و  SPSS_20در نهایت بعد از جمع آوری پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  .برای شرکت در پژوهش بودکامل 

 شاخص های آماری توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

ساخته  1985که برای نخستین بار در سال سوال است  60این پرسشنامه شامل  (:NEOپرسشنامه پنج عاملی جدید شخصیت)      

عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت را در هر عامل می سنجد.  5مورد بررسی مجدد قرار گرفت. این پرسشنامه  1991شد و در سال 

 48ز صفر تا ماده نمره ای ا 12سواالت این مقیاس بر طبق لیکرت پنج بخشی از صفر تا چهار اندازه گیری می شود و هر عامل با داشتن 

تا  45/0دارد. به منظور دست یابی روایی آزمون از روش همبستگی بین دو فرم  مشاهده گر استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 

تا  56/0بوده است. همچنین به منظور دست یابی به پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب حاصل بین  66/0

 (. 1390ت آمده است)گروسی فرشی، مهریار و قاضی طباطبایی، به دس 87/0

(بکار CD-RIS(،)2003برای سنجش تاب آوری مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون) دیویدسون: و کونور آوری پرسشنامه تاب      

ینه تاب آوری تهیه نمودند.بررسی در زم 1979-1991( این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی CD-RISبرده شد. کونور و دیویدسون)

ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه:جمعیت عمومی،مراجعه کنندگان به بخش مراقبتهای اولیه،بیماران سرپایی 

ان روانپزشکی،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر،و دو گروه از بیماران مبتال به اختالل استرس پس از ضربه،انجام شده است.سازندگ

کند و این مقیاس بر این باورند  که این پرسشنامه به خوبی میتواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا 

گویه دارد که در یک مقیاس  25پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون  می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار برده می شود.

نمره گذاری می شود.این مقیاس در ایران توسط 125-25لیکرتی بین صفر)کامال نادرست(تا پنج)همیشه درست( با دامنه 

برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر نمرهبا  .(1386) به نقل از سامانی و همکاران،  (هنجاریابی شده است1384محمدی)

را نشان داد.سپس گویه های مقیاس به روش موءلفه اصلی مورد تحلیل عاملی قرار  0/64تا  0/41،ضریب های بین 3نمره کل بجز گویه 

به دست  0/89گرفتند.برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از روش الفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی 

 (.2003،کونور و دیویدسونآمد)

: این آزمون تحت عنوان سنجش رضایت شغلی نامیده می شود که توسط اسپکتور ساخته (JSSاسپکتور)پرسشنامه رضایت شغلی       

درجه  6ماده دارد و برای ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به شغلشان به کار می رود. که در آن پاسخ ها به صورت  36شده است. این آزمون 

ضی نمرات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی نمره گذاری می شوند. یک ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم است. البته بع

عبارت مثبت جمله ای است که موافقت با آن یعنی  نشان دهنده ی رضایت از شغلی، و یک عبارت منفی جمله ای است که موافقت با آن 

 71/0ماده  18و با روش بازآزمایی در  91/0ونباخ نشان دهنده ی ناخشنودی شغلی است. ضریب همسانی این آزمون با روش آلفای کر

 .(2003وان سانی و همکاران، بدست آمده) 86/0گزارش شده، و ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

 یافته ها

و هشت(بود. که تعداد  )چهل و یک سال و ممیز سی 38/41نفر بود که به طور میانگین سن آنها  150تعداد نمونه مورد بررسی شامل      

 در جدول یک نشان داده شده است. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشنفر آقا و بقیه خانم بودند.  89
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش -1جدول

 متغیرها میانگین انحراف استاندارد

 تاب آوری 01/24 89/6

 برون گرایی 26/28 19/7

 پذیریتجربه  18/17 88/4

 روان نژندی 78/18 13/5

 همسازی 50/31 53/8

 وظیفه شناسی 07/31 08/8

 رضایت شغلی 11/33 76/8
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 با رضایت شغلی یو تاب آور یتیشخص یها یژگیوضرایب همبستگی  -2جدول

 معناداری همبستگی متغیرها

 001/0 44/0 تاب آوری

 001/0 36/0 برون گرایی

 001/0 -45/0 تجربه پذیری

 001/0 -36/0 روان نژندی

 003/0 43/0 همسازی

 001/0 55/0 وظیفه شناسی

 

نشان می دهد که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین  2نتایج جدول       

شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. در حالی که ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی با رضایت 

 ویژگی های شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی دارند.

 

 نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت شغلی -3جدول

 سطح معناداری B β متغیر پیش بین خالصه مدل متغیر مالک

رضایت شغلی 

 کارکنان

R=0/43 

R2=0/29 

F= 04/33  

P= 001/0  

 003/0 49/0 14/3 تاب آوری

 001/0 31/0 43/1 برون گرایی

 001/0 -26/0 -16/1 تجربه پذیری

 001/0 -03/0 -41/0 روان نژندی

 02/0 12/0 79/0 همسازی

 001/0 09/0 66/0 وظیفه شناسی

 

 پیش را شغلی رضایت تغییرات از درصد29هر دو با هم  می توانند  تاب آوری و شخصیتی های ویژگی دهد می نشان 3نتایج جدول       

 .کنند بینی

 بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت و       

 معناداری وجود دارد. در حالی که ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معناداری دارند.

( 2003؛ روز، 1388؛ کوشکی، هومن و زاهدی 1393؛ اصغری، 1391های) دستورانی و پور یوسف،  پژوهش حاضر با نتایج پژوهش نتیجه

 . بودهمخوان 

درتبیین این جمله که بین برون گرایی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد، می توان گفت که افراد برون گرا با اطرافیان و همکاران      

ی تواند سبب رضایت شغلی آنها شود. همچنین در تبیین رابطه مثبت بین همسازی و رضایت شغلی خود رابطه بهتری دارند و این امر م

می توان گفت که آدم های موفق چون حس همکاری خوبی دارند و در نتیجه کارها را از روی عالقه انجام می دهند و وجهه خوبی در 

ود و از شغل خود رضایت بیشتری دارند. و نیز در مورد رابطه مثبت وظیفه محیط کار دارند، در نتیجه فشار روانی در محیط کار کمتر می ش

شناسی با رضایت شغلی  باید گفت که افراد وظیفه شناس وظایف خود را به موقع و درست انجام می دهند و وجدان کاری بیشتری دارند، 

روان نژندی و تجربه پذیری با رضایت شغلی، می توان  همین خود موجب رضایت شغلی را فراهم می آورد. اما در موردتبیین رابطه منفی

به طور کلی روان نژندی پیش بینی کننده میزان خستگی عاطفی افراد است و افراد روان نژند از لحاظ عاطفی مستعد دچار شدن  گفت که

وبی در شغل خود نشان ندهند.  به استرس های منفی و ناراحتی های روانشناختی اند، این عوامل باعث می شوند که افراد عملکرد خ

همچنین در مورد همبستگی منفی تجربه پذیری با رضایت شغلی می توان گفت که تجربه پذیری هم انسان را به سمت تجربیات و حاالت 

غلی هیجانی مثبت و هم تجربیات و حاالت هیجانی منفی هدایت می کند که در واقع همین امر می تواند باعث شود که افراد رضایت ش
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 1398،  اردیبهشت ماه 35شماره پیاپی  ، 2، شماره8رویش روان شناسی، سال 

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(2), 2019 

 

 

 

 نتایج پژوهش حاضر مخالف با یافته های پژوهش مظاهر و نوذری (. قابل ذکر است که1391کمتری داشته باشند  )بهادری خسروشاهی، 

( نشان داد که بین ویژگی های 1392) ( است.  یافته های پژوهش مظاهر و نوذری1389) ( و نیز نجارپور استادی و همکاران1392)

مدیران رابطه ی معنی داری وجود ندارد و ویژگی های شخصیتی نتوانست رضایت شغلی مدیران را پیش بینی شخصیتی و رضایت شغلی 

( نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی 1389) کند.همچنین یافته های حاصل از پژوهش نجارپور استادی و همکاران

 یتی نمی توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند.رابطه معناداری وجود نداردو هیچ یک از ویژگی های شخص

نشان داد که تاب آوری با  رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد، یعنی با افزایش تاب آوری رضایت  حاضر پژوهشهمچنین نتایج      

؛ 1386؛ سامانی، جوکار و صحراگرد، 1384به نقل از مجیدیان،  2005شغلی افزایش می یابد. این نتیجه همخوان با نتایج )راش و همکاران 

این (.  1389؛ ویسی، عاطف و رضایی، 2009کالین و همکاران به نقل از جورج و همکاران،  ؛ 2010گاربوسگی،  ؛2009سوی و همکاران، 

ی خود را حفظ می پژوهش ها گویای آن هستند که افراد دارای تاب آوری باال در شرایط و موقعیت های سخت و ناگوار، سالمت روانشناخت

نمایند و دارای سازگاری روانشناختی هستند و از این طریق باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی از کاری که در آن مشغول 

دارند هستند می شوند. از سوی دیگر افراد تاب آور به طور خالقانه و انعطاف پذیری به مسایل می نگرند، برای حل آنها طرح و برنامه ریزی 

و در صورت نیاز نسبت به درخواست کمک از دیگران دریغ نمی ورزند و منابع کاملی برای مقابله با مشکالت دارند که این عوامل باعث می 

( بر این باورند که تاب آوری 2006(. فریبرگ و همکاران )2006شود فرد از شغل خود رضایت داشته باشد ) آوی، ویمسینگ و لوتانس، 

( نیز تاب آوری را باعث کاهش اضطراب و افسردگی دانسته 2008یش ظرفیت و توانمندی افراد می شود. انزلیچت و همکاران )باعث افزا

ود اند. با باور آنها افراد تاب آور می توانند بر انواع اثرات ناگوار و خستگی های جسمانی و عاطفی ناشی از کارچیره شود و سالمت روان خ

به بررسی نقش تاب آوری در واکنش افراد به تغییرات اجباری در محیط کار یا فضای شغلی افراد  (2005مکاران)راش و هرا حفظ کند. 

پرداختند.تغییراتی که در محیط کار صورت میگیرد،چنانچه ماهیت اجباری و یا تحمیلی داشته باشد و کارکنان در ایجاد آن نقش نداشته 

د می آید.این پژوهشگران نتیجه گرفتند که عامل تاب آوری با فشار روانی در محیط کاری فشارزا باشند، موقعیتی پرتنش و فشارزا به وجو

 .(1384رابطه منفی و با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند )مجیدیان،

      

 منابع 

نامه  کارشناسی ارشد . پایانهای شخصیتی با رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش شهرستان شاهرود بررسی رابطه ویژگی(. 1393اصغری، محسن )-

 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی -واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد اسالمی 

راهنمایی شهرستان (. بررسی رابطه شخصیت و رضایت شغلی)نظریه جان هالند( دبیران مدارس 1386امیر نژاد، قنبر، محسنی نسب، محمد حسین) -

 .86-85ببهان در سال تحصیلی 

(.بررسی مقایسه رضایت از زندگی،تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران، فصل نامه 1391امینی، فهیمه، فرح بخش، کیومرث و نیکوزاده، عزت اهلل) -

 .1391مدیریت پرستاری ، سال اول، دوره اول، شماره چهار، زمستان

 (. رابطه بین سرمایه روانی و1391، منصور) جعفر؛ هاشمی نصرت آبادی، تورج و بایرامیخسروشاهی،  بهادری-

 312صفحه  6پژوهنده ؛ سال هفدهم، شماره مجله صفات شخصیتی با رضایت شغلی در بین کتابداران در کتابخانه های عمومی در تبریز. 

 .317تا

 . 207و برنامه ریزی زندگی شغلی، انتشارات پیام نور، ص (. بررسی 1389شرتز، بروس ای؛ ترجمه زندی پور، محمد ) -

(. رابطه بین نوع شخصیت و ویژگی های شخصی با رضایت شغلی معلمان در مدرسه متوسطه. پایانامه کارشناسی ارشد در دانشگاه 1390سامی زاده ) -

 .99ص .علوم پزشکی کرمان

(.تاب آوری،سالمت روان و رضایت از زندگی.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران: 1386نرگس)سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد،  -

13(3 : )295-290. 

 9789640340530شابک:، انتشارات دانشگاه تهران، 14(. نظریه های شخصیت. تهران، چاپ 1391سیاسی، علی اکبر) -

بطه ویژگی های شخصیتی و سالمت روان با رضایت شغلی کارکنان، فصل نامه نظارت و (. بررسی را1391دستورانی، مهران و پوریوسف، سیاووش)-

 .20بازرسی، سال ششم، شماره 

(.  بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی مدیران مدارس دوره ی راهنمایی و متوسطه ی 1392مظاهر، لیلی و نوذری، محسن) -

 ، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی،همایش ملی علوم مدیریت نویندومین ، 91-92شهرستان هرسین در سال 
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(.بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر سنندج.پایان نامه کارشناسی 1384مجیدیان، فرامرز) -

 ارشد روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران.

 .68(. مدیریت رفتار سازمانی، چاپ هشتم ، تهران، نشر ترجمه ص1388مشبکی، اصغر) -

مدیریت، دانشگاه تربیت  (. بررسی اثرات اجرای طرح کارانه پزشکان بر رضایت شغلی و عملکرد پزشکان.پایانامه کارشناسی1385مظفری، گشتاسب ) -

 مدرس.

 پایانامه کارشناسی ارشد. رضایت شغلی و بین کارکنان دانشگاه تربیت مدرس،(. بررسی رابطه بالینی شخصیت 1387محقق، مریم ) -

(. تأثیر استرس شغلی بر خشنودی و سالمت روان:اثر تعدیل کننده تاب آوری و حمایت 1389ویسی، مختار؛ عاطف، وحید؛ و رضایی، منصور) -

 .70-78( : 2)6اجتماعی.فصلنامه اندیشه و رفتار: 

(. بررسی رابطه تاب آوری و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس، دانش نامه انتظامی 1393اضی، محمد حسین)قادری، اسماعیل. بی-

 .78-53خراسان رضوی.ص

حقیقات روانشناختی ت(. رابطه ویژگی های شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران. 1388) زاهدی سیمینو  هومن، حیدرعلی؛ کوشکی، شیرین-

 .26تا صفحه  8از صفحه  ; 4  شماره , 1  دوره , 1388زمستان   : 

و تحلیل از ویژگی ها و  (. استفاده از تست شخصیت نئو و تجزیه1390گروسی فرشی، محمد طاها؛ مهریار، امین محمد و قاضی طباطبایی، محمد) -

 173-179ساختار عاملی آن در میان دانشجویان دانشگاه ایران. مجله اندیشه های نوین دانشگاه الزهرا.ص

(. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت 1389نجارپور استادی، سعید؛ اسمخانی اکبری نژاد، هادی و لیوارجانی، شعله)-

، 1389، تابستان 13، شماره 4دوره ین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذر بایجان شرقی، مجله فراسوی مدیریت، شغلی در ب
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