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مقدمه
که می تواند به هاي مختلف چیزين ویژگیمیااز

د کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسانسان ها 
ازحیات انسان که اجازهاست یعنی جنبه اي شخصیت 

احوال معین اوضاع وپیش بینی کنیم آدمی درمی دهد
. ]2،1[دادنشان خواهدخودچه رفتاري از

اد نظرات در مورد ابعاد شخصیتی افرروان شناسان 
از جمله این نظرات می توان به ،ه داده اندیگوناگونی ارا

داراي شخصیت که در آن نظر برن رویتر اشاره کرد
تمایل به باخود - 2، تمایل به عصبی بودن- 1شش جنبه 

- سلطه جویی-4، برون گرایی- درون گرایی-3، بودن

اجتماعی بودن - 6واعتماد به نفس- 5، سلطه پذیري
. ]3[می باشد

از جنبه هاي شخصیت به شیوه کدام هر هاي صاحب
انتظارات خاصی داراي وهاي خاصی رفتار می کنند

و هاي رفتاري منحصر به فرد توانایی و مهارتهستند، 
بر اساس الگوي و دارندنیازهاي متفاوتی نیزنیز 

نیازها، انتظارات، انگیزه ها، توقعات داراي شخصیتی خود 
ها نیز از طرفی سازمان. می باشندو اهداف خاصی 

هاي جاري خود حسب اهداف، وظایف و فعالیتبر
نیازها، انتظارات و توقعات خاصی را ارضا می کنند، 

هاي متفاوت،بنابراین براي هر یک از انواع شخصیت 
. محیط شغلی متفاوتی مناسب است

چکیده
این . هاي شخصیتی افراد استیکی از این عوامل ویژگی. عوامل متعددي مرتبط استه رضایت شغلی کارکنان ب: زمینه و هدف

. انجام شده استهاي اردبیل رضایت شغلی کارکنان دانشگاهبا ویژگیهاي شخصیتی ارتباط بررسی مطالعه به منظور 
و هاي علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلیجامعه مورد مطالعه کارکنان دانشگاهنوع مطالعه توصیفی بوده و :روش کار

ابزار گرد آوري اطالعات .نمونه آماري انتخاب شدندنفر به عنوان 247نفر تعداد 390دانشگاه آزاد اسالمی بودند که از مجموع 
شش جنبه تمایل به عصبی داراي آزمون شخصیت . بودو آزمون رضایت شغلی استاندارد شدهیترن روربآزمون شخصیتشامل 

. می باشداعتماد به نفس و اجتماعی بودن،سلطه پذیري-برون گرایی، سلطه جویی-بودن، تمایل به با خود بودن، درون گرایی
. نفس می باشده هاي اردبیل ویژگی اجتماعی بودن و اعتماد بویژگی کارکنان دانشگاهترین نتایج پژوهش نشان داد عمده : یافته ها

-متغیرهاي تمایل به عصبی بودن و سلطه جویی،هستندمتوسط به باالیی برخوردارهاي اردبیل از رضایت شغلیکارکنان دانشگاه
همچنین مشخص شد ویژگی شخصیتی . هاي اردبیل پیش بینی کندکارکنان دانشگاهتواند رضایت شغلی را درسلطه پذیري می

. سلطه جویی در مردان نسبت به زنان بیشتر است
می توان چنین نتیجه گیري کرد که براي ایجاد رضایت شغلی راههاي مقالبه با خشم و عصبانیت و شیوه هاي افزایش :نتیجه گیري

. هاي اردبیل آموزش داده شودد به نفس بصورت آموزش هاي گروهی به کارکنان دانشگاهاعتما
منششخصیت، رضایت شغلی،: واژه هاي کلیدي
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هر چه سازگاري و تناسب بین شخصیت و شغل 
غلی بیشتري را در پی خواهد رضایت ش،بیشتر باشد

داشت و هر چه این سازگاري و هم خوانی کمتر باشد
آثار و تبعات منفی متعددي را ، رضایت شغلی کمتر بوده

از این رو انتخاب . سازمان به دنبال خواهد داشتدر 
شخصیت مناسب، می تواند عملکرد شغلی بهتري را 

ان بر روي نگرش کارکنآورده و براي سازمان فراهم 
نسبت به کارشان تاثیر گذاشته و رضایت شغلی مطلوبی 

. ]4[را در برداشته باشد
رضایت شغلی به مجموع 1فلدمن و آرنولداز نظر 

تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود 
فرد رضایت شغلی یعنی هر چه ،دارند اطالق می شود

دوست به میزان زیادي شغل خود راداشته باشدباالیی 
و در وده داشته و از طریق آن نیازهاي خود را ارضا نم

. ]5،2[خواهد داشتنتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن 
در تعریفی دیگر، رضایت شغلی به مفهوم لذت 

نیازها، تمایالت و امیدها که فرد يروحی ناشی از ارضا
. ]6[گفته می شود دست می آورده از کار خود ب

ن می دهد که بین ویژگیهاي فروغی نشاه مطالع
بی ثباتی هیجانی با رضایت شغلی رابطه مثل شخصیتی 

. ]7[معنی داري وجود داردمنفی 
شخصیت تحقیق سمیع زاده نشان داد بین نوع 

،رضایت شغلی آنان رابطه وجود داردبا دبیران 
همچنین بین جنسیت و رضایت شغلی دبیران نیز رابطه 

یران زن نسبت به دبیران وجود دارد بدین معنی که دب
مرد از رضایت شغلی بیشتري برخوردارند و بین سایر 

باپژوهش از جمله سابقه و رشته تحصیلیمتغیرهاي 
رابطه معنی داري  مشاهده شده رضایت شغلی

. ]8[است
که خصوصیات مثبت نشان داد مطالعه شهریاري

یعنی هر ،تاثیر داردهادر موفقیت آنان شخصیت مدیر
هاي مثبت شخصیتی و خلق و مدیران داراي ویژگیچه 

خوي مناسب باشند داراي موفقیت بیشتري نسبت به 
برخوردار می ها نیستندافرادي که داراي این ویژگی

. ]9[باشند 

1 Fledman and Arnold

بین شاخص برون مطالعه محمد خانی نشان داد 
درون گرایی و عملکرد رابطه معنی داري -گرایی 

تنها عامل پیش بینی کننده در این تحقیق . وجود ندارد
بین نمرات شاخص و عملکرد میزان تحصیالت می باشد

برون گرایی، روان پریشی، روان نژندي و (هاي روانی 
ی هاي مختلف تفاوت معندر سازمان) مقبولیت اجتماعی
. ]10[داري وجود ندارد

دبیرانی که داراي تیپ نشان داد مطالعه پرداختچی 
ه آنهایی که داراي تیپ هستند نسبت بBشخصیتی
. ]11[هستند رضایت شغلی بیشتري دارندAشخصیتی 

عنوان بررسی رابطه در پژوهش دیگري که با 
ویژگی هاي شخصیتی مدیران کتابخانه هاي مرکزي 

هاي علوم پزشکی با رضایت شغلی وابسته به دانشگاه
ه بین ویژگیهاي داد کنشان ،افته استآنها انجام ی

میزان رضایت شغلی کتابخانه ها وشخصیتی مدیران
. ]12داري وجود داردیآنها رابطه معن

: این مطالعه با اهداف زیر انجام شد
کارکنان دانشگاههاي اردبیل داراي چه ویژگیهاي - 

هستند؟شخصیتی 
بیل درضایت شغلی کارکنان دانشگاههاي ارمیزان - 

درچه حدي است؟

غیرهاي پیش بین سهم ویژگیهاي شخصیتی به عنوان مت- 
درتبیین رضایت شغلی کارکنان چقدراست؟

بین پست سازمانی با رضایت کارکنان رابطه وجود - 
؟ دارد

بین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاههاي اردبیل - 
؟وجود داردتفاوت

تفاوت معنی داري بین رضایت شغلی و ویژگیهاي - 
؟ شخصیتی کارکنان مرد و زن وجود دارد

مدرك تحصیلی میزان رضایت شغلی کارکنان باین ب- 
؟آنهاارتباط وجوددارد

روش کار
جامعه آماري مطالعه .این مطالعه توصیفی است

حاضر  کلیه کارکنان دانشگاههاي علوم پزشکی اردبیل، 
محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 
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79اراندکتر محمد نریمانی و همک....ویژگی هاي شخصیتی 

به غیر از (هاي کارشناسی و سایرکه در پستبودند 
دراداري دانشگاهاموردرشاغل بوده و)یات علمیه

از جامعه آماري .داشتندپرسنلیپرونده1383سال
و با روش نمونه گیري تصادفی ساده)نفر390(مذکور

.نتخاب شدندانفر 247جدول مورگان استفاده ازبا
پرسشنامه دو جهت جمع آوري اطالعات از

شنامه جهت پرسیک. استاندارد شده استفاده شد
بررسی ویژگی هاي شخصیتی و یک پرسشنامه جهت 

.بررسی میزان رضایت مورد استفاده قرار گرفت
1پرسشنامه اول پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

سوال بوده و به جوانان 125داراي در کل می باشد که 
و بزرگساالن اختصاص دارد و این پرسشنامه در آن 

اندازه - 1ه می گیرد نبه شخصیت را اندازشش جواحد 
اندازه - 3، اندازه با خود بودن-2، تمایل به عصبی شدن

- اندازه سلطه جویی- 4، درون گرایی و برون گرایی
اندازه - 6و اندازه اعتماد به نفس- 5، سلطه پذیري
. ]13[اجتماعی بودن

محاسبه گردید 92/0آلفاي کرونباخ آزمون برن رویتر 
آزمون برن رویتر با روش عالوه بر آن ضرایب اعتبار

به 2دو نیمه کردن و استفاده از روش اسپرمن براون
. محاسبه شد79/0و87/0ترتیب 

آخرین پرسشنامه، پرسشنامه رضایت شغلی بري 
. تشکیل شده استسوال 19از که است 3فیلدورث

براي آزمون مذکورخ محاسبه شده نباآلفاي کرو
. ]14[باشدمی83/0

ري اطالعات به صورت انفرادي بوده شیوه  جمع آو
ها و توسط پژوهشگران در محل اشتغال آزمودنی

ویژه طریق کلیدو نمره گذاري آزمون ازانجام شده 
داده ها پس از . آزمون برن رویترصورت گرفته است

جمع آوري با استفاده از ابزارهاي آماري چون ضریب 
وتیآزمون، چند متغیرهحلیل رگرسیونت،همبستگی

تجزیه و تحلیل قرار موردتحلیل واریانس یک عاملی 
.فتندگر

1 Ruiter
2 Sperman Brown
3 Fildorth

یافته ها
باالترین درصد مکتسبه کارکنان در مطالعه حاضر 

شخصیتی اجتماعی بودن می گی ویژمربوط به ،اردبیل
ها با کسب نمره باشد به این معنی که کارکنان دانشگاه

افراد جامعه می باشند و تیپ % 60وجز- 48/38
ویژگی کارکنان ترینیتی اجتماعی بودن عمدهشخص

.)1جدول (دانشگاههاي اردبیل می باشد
متوسط نمرات مکتسبه کارکنان دانشگاههاي اردبیل از . 1جدول 

آزمون برن رویتر
درصدمیانگینویژگی هاي شخصیتیردیف

30-69/34تمایل به عصبی بودن1
53/725برون گرایی- درون گرایی2
25- 86/5ود بودنبخ3
94/1430سلطه پذیري- سلطه جویی4
46/1425اعتماد به نفس5
60-48/38اجتماعی بودن6

هاي اردبیل از نظر ویژگی کارکنان دانشگاه
وجز-69/34شخصیتی عصبی بودن با کسب میانگین 

افراد جامعه می باشند و همچنین از نظر ویژگی % 30
ه پذیري با کسب نمره سلط-شخصیتی سلطه جویی

با این افراد جامعه می باشند%30ونیز جز94/14
از افراد جامعه بیشتر از کارکنان % 70توضیح که  میزان 

سلطه - دانشگاهها تمایل به عصبی بودن و سلطه جویی
- از نظر ویژگی شخصیتی درون گرایی.پذیري دارند

،53/7ها با کسب نمره گرایی کارکنان دانشگاهرونب
افراد % 25وافراد برون گرا بوده و جزواغلب جز

.جامعه می باشند
همچنین در مورد ویژگی شخصیتی با خود بودن 

افراد جامعه می % 25وجز-86/5کارکنان با کسب نمره 
ین یباشند و طبق تعریف آزمون برن رویتر نمره پا

نشان دهنده کمترین میزان ویژگی با خود بودن می 
افراد جامعه بیشتر از کارکنان % 75در نتیجه ،باشد

داراي این ویژگی می باشند و کارکنان ها دانشگاه 
.ها کمتر به تنهایی و با خود بودن تمایل دارنددانشگاه

در مورد ویژگی شخصیتی اعتماد به نفس با توجه به 
اینکه در توضیح خود آزمون برن رویتر کسب نمره 
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، بنابراین استپائین نشان دهنده اعتماد به نفس باال
% 25جزو 46/14ها با کسب نمرهکارکنان دانشگاه
افراد جامعه از نظر اعتماد به % 75یعنی ، افراد می باشند

ها قرار ین تري از کارکنان دانشگاهاینفس در سطح پ
داراي بیشترین % 25وها جزدارند و کارکنان دانشگاه

.درجه اعتماد به نفس از افراد جامعه می باشند
کهشان می دهدمطالعه حاضر ننتایج حاصل از

دانشگاه علوم پزشکیکارکنان میانگین رضایت شغلی در 
کارکنان میانگین رضایت شغلی در ،97/67اردبیل

دانشگاه کارکنان و در 67/70دانشگاه آزاد اسالمی 
بنابراین می توان ، می باشد92/66محقق اردبیلی 

متوسط حددربیل رامیزان رضایت شغلی کارکنان ارد
.ارزیابی کرد

تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین متغیرهاي 
و رضایت شغلی در ) متغیرهاي برن رویتر(یپیش بین

). 2جدول(همبستگی وجود داردα=05/0سطح 

تمایل به متغیردوتنها،یمیان متغیرهاي پیش بینزا
سلطه پذیري توانایی -سلطه جوییمتغیرعصبی بودن و

هاي درکارکنان دانشگاهرضایت شغلی رایپیش بین
). 3جدول (استان اردبیل دارد

دست آمده بین رضایت شغلی ه با توجه به نتایج ب
.پست سازمانی آنان رابطه اي مشاهده نشدکارکنان و

همچنین تفاوت معنی داري بین میزان رضایت شغلی 
.دست نیامده بهاي اردبیل کارکنان دانشگاه

هاي شخصیتی و رضایت شغلی بین دو ویژگیبین 
سلطه پذیري تفاوت معنی - جز سلطه جوییه جنس ب

داري مشاهده نشد که این ویژگی در مردان با میانگین 
.)4جدول (می باشد33بیشتر از زنان با میانگین 39

تحصیالت باتفاوت معنی داري را بین افرادنتایج مطالعه 
چه میزان یعنی هررضایت شغلی نشان داد،رمختلف د

بیشترشغلی کارکنانرضایت می رودتحصیالت باالتر
.شودمی

اي برن رویترپیش بینی رضایت شغلی از طریق متغیره. 2جدول 
سطح معنی داري Fمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمدل

٭98/82001241/68333/4000/0رگرسیون

18/3672423361/157باقی مانده
17/44925245مجموع

)رضایت شغلی(سهم متغیرهاي مستقل در تبیین متغیر مالك . 3جدول 
داريمعنیسطحتی Bstd.Ew.vBetaبینمتغیرهاي پیش

03/003/014/098/032/0مجموع تمایل به عصبی بودن 
٭24/008/039/096/200/0درصد تمایل به عصبی بودن

21/0- 24/1- 00/007/0- 00/0مجموع درون گرایی وبرون گرایی
55/0- 59/0- 05/004/0- 03/0درصد درون گرایی و برون گرایی

34/0- 94/0- 04/011/0- 03/0مجموع باخود بودن
31/0- 99/0- 05/011/0- 05/0درصد با خود بودن
٭08/003/029/095/201/0سلطه طلبی- مجموع سلطه جویی

10/0- 63/1- 06/017/0- 11/0سلطه طلبی- درصد سلطه جویی
53/0- 62- 02/007/0- 01/0مجموع اعتماد به نفس
00/000/000/007/094/0درصد اعتماد به نفس

03/003/015/021/122/0مجموع اجتماعی بودن
05/006/010/090/036/0درصد اجتماعی بودن
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بحث
که متغیرهایی چون تمایل به نتایج مطالعه نشان داد

سلطه پذیري توانایی پیش - سلطه جویی، عصبی بودن
که با دارندهاکارکنان دانشگاهدربینی رضایت شغلی را

تحقیقات فروغی .تیجه تحقیق فروغی هم خوانی داردن
هاي شخصیتی بی ثباتی هیجانیکه بین ویژگینشان داد

با رضایت شغلی رابطه منفی معنی دار ) عصبی بودن(
. ]7[وجود دارد

با توجه :چنین تبیین کردرابتوان یافته مذکورشاید
نان در کارک. یک محیط اجتماعی استبه اینکه محل کار

کارهاي خود را انجامهمدیگر و با مالحظه کنار
ویژه عصبانیت یکی از ه می دهند و خصوصیات اخالقی ب

است و هایی است که روي مسئوالن تاثیر گذارویژگی
شهره ) عصبانیت(که به این ویژگی کارکنانیمعموال 

می شوند بیشتر مورد مالحظه و عطوفت قرار می 
ادا باعث ناآرامی محیط کار شوند معموال گیرند تا مب
گونه افراد از طرق مختلف از جمله کار، رضایت این

بودن باالبنابراین ،نمرات ارزشیابی جلب می شوند
این .گونه افراد منطقی به نظر می رسدرضایت این

نیز 1انگیزشی هرزبرگ- مطلب با نظریه بهداشتی
. ]15[هماهنگی و هم خوانی دارد

1 Herzberg

توجه به فرهنگ الزم به ذکر است که این مطلب با
تحقیق می تواند توجیه جامعه  موردمحیط کارحاکم بر

ها نتیجه دیگري سایرفرهنگممکن است دروگردد
بین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه .داشته باشد

شاید بتوان معنی دار به دست نیامد هاي اردبیل تفاوت 
علت عدم تفاوت به این برمی گردد که عموماً گفت که 

روسا و اغلب . دانشگاهها از یک اصول پیروي می کنند
معاونین از اعضاي هیات علمی هستند و کارکنان دانشگاه

.ها تقریباً از میزان تحصیالت یکسانی برخوردارند
بخشنامه ها هماهنگ و صادره از آموزش عالی 

هم یکسان عمل هستند، عوامل بومی تاثیرگذار 
تفاوتی از نظر رضایت شغلی حاضر مطالعه در .می کنند

و با توجه به وجود نداشت بین جنس مونث و مذکر 
مردان در محیطی یکسان هستند با قرار اینکه زنان و

در آنها دم رضایت عگرفتن در معرض عوامل مشترك 
ویژگی شخصیتی ولی ،را نشان ندادتفاوت معنی داري 

، می باشدطه جویی در مردان نسبت به زنان بیشتر سل
با عنایت به اینکه در فرهنگ جامعه اغلب مردان حاکم 

بنابراین ،بر نظام اقتصادي و اجتماعی خانواده هستند
نیز بر حسن عادات باعث ه ها این خصوصیت در ادار

.بروز ویژگی سلطه جویی در مردان می شود

مقایسه ویژگی هاي شخصیتی و رضایت شغلی آزمودنی ها با توجه به متغیر جنس. 4جدول 
سطوح متغیر متغیرهاي وابسته 

مستقل
انحراف میانگین

معیار
طح معنی داريستی

51/399/077/044/0مذکررضایت شغلی
41/387/0مونث

57/3708/2238/116/0مذکرتمایل به عصبی بودن
34/3311/23مونث

86/2334/1628/077/0مذکربرون گرایی- درون گرایی
23/2387/16مونث

53/3626/2633/118/0مذکربا خود بودن
87/3123/24مونث

*3936/2103/204/0مذکر)درصد(سلطه پذیري- سلطه جویی
14/3345/20مونث

14/0- 28/3320/2645/1مذکر)درصد(اعتماد به نفس 
43/13549/911مونث

81/0- 70/5915/2423/0مذکر)درصد(اجتماعی بودن 
48/6063/24مونث
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درمیزان رضایت افرادکهنشان دادحاضر نتایج مطالعه 
ین ترتیب که ه اب.مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است

مجموع رضایت شغلی افراد با مدرك تحصیلی فوق 
لیسانس و باالتر بیشتر از افراد دیپلم و فوق دیپلم می 
باشد یعنی هر چه میزان تحصیالت باالتر می رود 

به همین ترتیب در . رضایت شغلی نیز افزایش می یابد
فرادي که داراي مدرك تحصیلی ایانگین رضایت شغلی م

نسبت به افرادي که ،فوق لیسانس و باالتر هستند
مدرك لیسانس دارند از رضایت شغلی بیشتري 

و افرادي که داراي مدرك لیسانس هستندبرخوردار
هستند رضایت شغلی بیشتري نسبت به دیپلم و فوق 

. دیپلم دارند

نتیجه گیري
هاي اردبیل به لحاظ قرارگرفتن درنشگاهکارکنان دا

همچنین میزان تحصیالت شرایط کاري یکسان،محیط و

میزان رضایت شغلیازرهاي سازمانی برابپستو
همچنین می توان پیشنهاد.دهستنیکسانی برخوردار

، خشمهاي مقابله باراهرضایت شغلی وبراي ایجادکرد
به نفس به صورت ادهاي افزایش اعتمشیوهعصبانیت و

هاي استان هاي گروهی به کارکنان دانشگاهآموزش
درهاضمن آنکه به مدیران این دانشگاه،اده شودد

انتقادبه جاي سرزنش وتاسطوح مختلف توصیه شود
همواره حس احترام ومجموعه خود،کارکنان زیر

آن افزایش رشد دهند تا پیامددر آنهاارزشمندي را
رفتن رضایت شغلی درکارکنان باالنفس وبهاعتماد
بردن میزان رضایت چه باالترهمچنین جهت هر.باشد

شناخت جنبه هاي شخصیتی آنهاشغلی کارکنان سعی در
هاي شخصیتی غالب کارکنانفراخور ویژگیداشته و

.نمایندبرخوردباآنها)اجتماعی بودن (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنابع
چاپ اول، تهران، نشر ترجمه .)تحلیل کاربردي، آموزشی از رفتار سازمانی(مدیریت رفتار سازمانی . اصغرمشبکی،- 1

.100صفحه ، 1377سال 
. انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتیتهران، . ائبیدرگ،هیثر، فرهنگ مدیریت، ترجمه محمدص- فرنج وشاوژد- 2

. 61، صفحه 1371سال 
بررسی رابطه بالینی شخصیت و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی . مریممحقق،- 3

. 21- 24و 68- 69صفحه، 1379سال . ارشد دانشگاه تربیت مدرس
اجراي طرح کارانه پزشکان بر رضایت شغلی و عملکرد پزشکان پایان نامه کارشناسی بررسی اثرات . مظفريگستاسب- 4

. 76-77صفحه ، 1375. ارشد مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی با توجه به ویژگی هاي شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد . عبدالمجیدمصلح- 5

. 32صفحه ، 1374. مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
تهران،  - جلد اول. رفتار سازمانی مفاهیم نظریه ها، کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. پی.رابینز، اسینفن- 6

. 52صفحه ، 1377، سال انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی
ان در بیمارستانهاي شهر خرم بررسی ارتباط بین انواع تیپ هاي پرستاران یا میزان رضایت شغلی آن.سعیدفروغی،- 7

. 132صفحه ، 1375سال. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- آباد
بررسی رابطه نوع شخصیت و ویژگیهاي فردي دبیران مدارس متوسطه شهر کرمان یا رضایت .... حجت اسمیع زاده،- 8

.99صفحه، 1377سال . شغلی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
بررسی رابطه بین موفقیت مدیران با خصوصیات شخصیتی آنها در سازمانهاي دولتی شهرستان . محمدعلیشهریار- 9

.112صفحه ، 1377سال . کرمان، زاهدان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
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لکرد شغلی آنان در سازمانهاي دولتی شهرستان بررسی رابطه تیپهاي شخصیتی کارکنان و عم. هنگامهمحمدخانی- 10
.163صفحه ، 1379سال.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. رفسنجان

بررسی رابطه ویژگیهاي فردي و شخصیتی با رضایت شغلی در بین مدارس راهنمایی شهر . پرداختچی،محمدحسن- 11
. 225، صفحه 1374شد دانشگاه شهید بهشتی تهران پایان نامه کارشناسی ار- اصفهان

بررسی رابطه میان ویژگیهاي شخصیتی مدیران کتابخانه هاي مرکزي، دانشکده هاي علوم پزشکی و . حري،عباس- 12
. 1378سال. )چکیده(هاي علوم پزشکی کشور با رضایت شغلیبیمارستانهاي وابسته به دانشگاه

. 528تا 523ات صفح، 1377سال . )ع(، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه امام رضامشهدنیآزمونهاي روا. گنجی،حمزه- 13
نشر رشد، ، چاپ چهارمتهران، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه اي نظریه هاي انتخاب شغلی، . عبداهللاشفیع آبادي،- 14

. 78تا 73ات صفح، 1369سال 
15- Herzberg F, Bernard M, Barbara S. The motivation to work new york. John Willey, 1966; 83-94.
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