
 

  سالمت و بهداشت مجله 
 

   56تا  47 صفحات ،1392 بهار، اولشماره ، چهارمدوره 
  

  نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان
  

  *3زادهمهدی کاظم ، 2، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی1محمد حسنی

  

استادیار مدیریت آموزشی . 2دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران        . 1
شی، گروه علوم تربیتی، کارشناس ارشد مدیریت آموز. 3دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذرشهر، ایران        

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران        
  llmehdi1@yahoo.com: لمیای     04412752842: فکس     09379819381:  تلفن .نویسنده مسئول* 

  18/12/91 :پذیرش                         13/8/91 :دریافت 
  

  مقدمه
ان مییادی به رابطه بالقوه های اخیر، توجه ز در سال
با پیامدهای  ها ناهای شخصیتی کارکنان سازم ویژگی

پژوهشگران ). 1( کاری و سازمانی صورت گرفته است
ی شخصیتی در ها در خصوص مطلوبیت ویژگی

تشریح نتایجی چون رضایت شغلی، عملکرد شغلی، 
اثربخشی مدیریتی، رهبری، رفتار اجتماعی و استرس 

 با). 2(و فشار روانی به نتایج قابل قبولی رسیده اند 

 رضایت سازه گرفته، صورت های پژوهش در حال این

 به همچنین استرس شغلی و فشار روانی شغلی و

 کمتر سازمانی پیامدهای مهمترین یکی از عنوان
های این فقدان بررسی). 3( است بوده توجه مورد
های شخصیتی بر ک، درباره اثرات ویژگیمیآکاد

شغلی بیشتر به چشم  شغلی و استرس رضایت
در پژوهش حاضر، با استفاده در این راستا، . خورد  می

از ویژگی شخصیتی با وجدان بودن در مطالعه 

  چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغلی با در نظر گرفتن نقش  :زمینه و هدف

  . میانجی کنترل ادراکی انجام شده است
اعم از پرستاران، پزشکان عمومی و متخصص ) ع( جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان امام رضا: روش کار

ها از  داده. ای انتخاب شدندنفر با روش نمونه گیری طبقه 248بوده که از میان آنان  و کارکنان بخش اداری شهر ارومیه
وجدان کاستا و مک گوری، رضایت شغلی برایفیلد و روتس، استرس شغلی هاوس و  های استاندارد با طریق پرسشنامه

ن متغیرهای مکنون و یبه منظور ارزیابی روابط ب. ریزو و کنترل ادراکی تتریک و الراکو جمع آوری گردید
  . شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد گیری اندازه

یافته ها نشان داد که در الگوی مورد نظر ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت و استرس شغلی رابطه : یافته ها
ژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت شغلی و استرس همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین وی. مثبت و معنی دار دارد

دار  های رگرسیونی از نظر آماری معنی در الگوی مورد نظر، تمام وزن. شود طریق کنترل ادراکی میانجیگری می شغلی از
  . بودند

ا خصیتی بهای ش ادراکی در بررسی رابطه علی ویژگیاین نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی کنترل : نتیجه گیری
  . کند وجدان با پیامدهای آن تاکید می

  باوجدان بودن، رضایت شغلی، استرس شغلی، کنترل ادراکی :واژه های کلیدی
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رضایت شغلی و استرس شغلی، به بررسی روابط 
ان بعد با وجدان بودن ویژگی شخصیتی در محیط می

بیمارستان و نقش این بعد بر رضایت شغلی و استرس 
انجی کنترل ادراکی پرداخته میشغلی با توجه به اثرات 

  .شود  می
طه بین ــدهنده راب شواهــد پژوهــشــی اخیر نشان

های شخصیتی، نوع محیط کار و سالمت روانی  ویژگی
را حالت فردلوتانز، رضایت شغلی . کارکنان است

داند که حاصل ارزیابی     عاطفی مثبت و خوشایند می
وی اضافه . فرد از شغل یا تجارب شغلی او است

اک کارکنان از آنچه نتیجه ادر کند رضایت شغلی،    می
را به خوبی  ها آنبه نظرشان مهم است و شغل 

رضایت شغلی نتیجه  1لیاز نظر شِ. فراهم کرده است
ادراک کارکنان از چگونگی بر آورده شدن انتظارات 

دو جنبه  ها آن. ستها ا آنتوسط شغل  ها آنمهم 
اول اینکه : مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند

ک پاسخ احساسی به شرایط کار است؛ رضایت شغلی ی
توان از طریق  میو دوم اینکه رضایت شغلی را 

یا برآورده شدن ) 4(چگونگی دستیابی به اهداف 
گوییم یک فرد   میزمانی که . تعیین کرد )5(انتظارات 

رضایت شغلی باالیی دارد، در حقیقت منظور ما این 
زان زیادی شغل خود را دوست میاست که او به 

شته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق دا
  ).5،6(آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند 

رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، 
 عوامل اجتماعی و تاثیر عوامل روانی و فرهنگی است

تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی ). 7(
بدنی و توان ذهنی در وضعیت باالتر، از نظر فیزیک 

بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی، سطح باالی 
سازمانی بسیار  رضایت شغلی منعکس کننده جو

مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان 
ی ها شواهد تجربی در خصوص ویژگی). 8( شود  می

ی شخصیتی در ها شخصیتی، اعتبار پیش بین ویژگی
 ها پژوهش. کند  میشغلی را تایید ایجاد پیامدهای 

                                                 
1 Shelly 

ی شخصیت با ها ویژگیمیان بیانگر رابطه قوی 
سایر مطالعات نیز . توانایی برقراری روابط کاری است

دهد بیشتر ابعاد این مدل شخصیت با   مینشان 
موفقیت در مسیر شغلی، تمایل به ماندن در سازمان 

 با این حال، بسیاری از. و عملکرد شغلی مرتبط است
خود به شدت متاثر از رضایت شغلی  ها این سازه

گیرد   میکارکنان است که البته کمتر مورد توجه قرار 
. شود  مینه دیده میی اندکی در این زها و پژوهش

ان میی اندک نیز بیانگر ارتباط قوی ها ن پژوهشمیه
از ). 9( وجدان کاری و رضایت شغلی بوده است

پژوهشی اخیر  طرفی همچنان که اشاره شد شواهد
های شخصیتی، نوع  نشان دهنده رابطه بین ویژگی

استرس . محیط کار و سالمت روانی کارکنان است
های محیط  ترین ویژگی به عنوان یکی از مهم شغلی
، فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسائل کار

 استرس واژه .آید و مشکالت واقعی یا ذهنی پدید می
 تحمیل، معنی و به شده گرفته تینال زبان از مستقیماً

 به سرعت واژه این ،باشد می شدن خسته و فشار

 پنج دهه رایج یها اصطالح از یکی به و شده فراگیر

 بار روچ این اصطالح اولین. تاس گردیده تبدیل اخیر

غیر  پاسخی استرس که کرد تعریف چنین را
 در تغییر یا تقاضا هر مقابل در ارگانیسم از اختصاصی
  ).10( باشد می فیزیکی شرایط

 استرس با زمانی فرد 2NIOSH براساس  تعریف

 با شغلی بین نیازهای که شود می مواجه شغلی

 هماهنگی ی ویها خواسته و ها قابلیت ،ها توانایی

 عدم تاکید بر ضمن تعریف این رد .نباشد موجود

به  ،فرد یها ابلیتق و ها توانایی با هماهنگی
و  کندال. است شده توجه نیز فردی یها خواسته

 قابل و طبیعی تجربه یک را استرس همکارانش

 و کرده معرفی کار و زندگی روند در بینی پیش
 و نیستند منفی استرس نتایج همه اند که داشته تاکید
حالت منفی و گاه نیز پیامدهای مثبتی به  استرس گاه

  ).11( همراه دارد
                                                 
2 National Institute Occupational Safety and Health  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-48-en.html


  49محمد حسنی و همکاران    ...                                                                                     و بودننقش با وجدان 
 

خطرات جسمانی، لوب، ــکی نامطــزیــط فیــرایـــش
کاری، فشار زمان، مسئولیت  ی شخصیتی، بارها ویژگی

افراد، ابهام و تعارض نقش، تعارض همکاران و 
، مشارکت ها مدیران ارشد با زیردستان، محدودیت

غلی و کمبود م گیری، ترفیع یا تنزل شمیاندک در تص
 زاهای شایع مشاغل هستند امنیت شغلی از استرس

قش عامل شخصیت نیز بسیار ان نمیدر این ). 12(
های مهم شخصیتی  از جمله ویژگی .باشد  میحساس 

مورد توجه پژوهشگران، مدل پنج عاملی شخصیت 
ای که امروزه بسیاری از محققان  باشد به گونه  می

معتقد هستند که بهترین مفهوم سازی از شخصیت، 
 عموماً). 13( در مدل پنج عاملی تبلور یافته است

ت طبقه بندی پنج گانه اتفاق نظر میپژوهشگران بر اه
ی ها بندی د، زیرا یکی از استوارترین تقسیمدارن

بیانگر  ها همچنین پژوهش. ی شخصیتی استها ویژگی
گانه، قادر است  این است که مدل عوامل پنج

ی ها و فرهنگ ها ، محیطها نارفتارهای کاری را در زم
پنج عاملی، شخصیت  مدل). 14( بینی کند مختلف پیش

دهد که در   میرا بر اساس پنج عامل بزرگ توضیح 
این بین، عامل با وجدان بودن در مطالعات مربوط به 

 وجدان. ای برخوردارند میت ویژهرفتار سازمانی از اه

و  کار در نظم ایجاد باعث که است عاملی کاری
 ها ناسازم در. شود می افراد در وظیفه انجام احساس

 سازمان آن کارکنان با برخورد طرز و رفتاراصالح 

 مقررات قوانین، رعایت به را ها آن تا تمایل باشد می

 عبارت به ).15( بسنجد استانداردهای سازمان و

 نظم ایجاد باعث که است عاملی وجدان کاری دیگر،

وجدان . شود می افراد در وظیفه حس انجام و کار در
 یک کند می متعهد را فرد که است نیرویی کاری

 سازمان در را هدف به معطوف سری رفتارهای

 برای را متفاوت یها سلیقه و نیز افکار و دهد انجام

 ).16(سازد  همگرا رفتار سازنده یک دهی شکل

 و اداری نظام کارکنان شود می موجب وجدان کاری
 ها تخصص و استعدادها ،ها توانمندی سازمانی کشور،

 در داوطلبانه طور به بلکه کنترل تنها بدون نه را

 سایه در که دهند قرار اهداف سازمان تحقق جهت

 کشور پایدار توسعه یها کاری برنامه وجدان این

 باال کاری وجدان با کارکنان). 17( شوند می بیمه

 و قائلند ارزش سازمان برای کنند، کار می تر سخت
با ). 18( شود می دیده در کارشان کمتری ایراد

بودن با عملکرد کاری رابطه مثبت و وجدان 
د به هنگام شرایط همچنین این افرا ،نیرومندی دارد

با وجدان  زا، نسبت به افراد با نمرات کمتر استرس
تری از خود  ، به احتمال زیاد رفتارهای سالمبودن

  ).9( بروز خواهند داد
روی هم رفته مطالعات نشان داده اند که بین 

امدهای شغلی رابطه صیتی و پیهای شخ ویژگی
در عین حال رابطه بین این . داری وجود دارد معنی

متغیرها در برخی مواقع ناهمخوان و ضعیف گزارش 
یکی از دالیل وجود رابطه  احتماالً). 19(شده است 

انجی در میضعیف، این است که به نقش متغیرهای 
های شخصیتی با پیامدهای شغلی و  رابطه بین ویژگی

یکی از متغیرهایی که ). 20(نشده است  سازمانی توجه
نه توجه محققین را به خود جلب کرده میدر این ز

منظور از کنترل . است، مفهوم کنترل ادراکی  است
ادراکی باور فرد به این است که تا چه اندازه توانایی 

به ). 21(ها را دارد  تاثیر بر رویدادها یا موقعیت
ل فرد بر محیط سطحی از کنترعبارتی کنترل ادراکی 

کنترل ادراکی از  .گردد  میو اعمال خودش تعریف 
باشد که توسط   میای کننده متغیرهای تعدیل

کنترل  .پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است
). 22(د اشاره به توانایی تاثیر فرد بر محیط خود دار

در تحقیقات صورت گرفته، محققان اغلب از مفهوم 
. کنند  میجای کنترل واقعی استفاده  هب 1کنترل ادراکی

کنترل ادراکی اشاره به باور فرد به توانایی تاثیر بر 
همانند مفهوم کنترل، کنترل  ).21(محیط خود دارد 

 بطور. آید  میک سازه موقعیتی به شمار یادراکی 
کنترل ادراکی بیشتر مربوط به ادراک فرد از  خاص

                                                 
1 Perceived Control 
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ه ای مانند باشد تا یک ویژگی خصیص  میمحیط کارش 
  ).23(ل منبع کنتر

ی ها اساس آنچه گفته شد فرضیه در مجموع بر
  .تنظیم شد پژوهش به صورت زیر

های کارکنان  با وجدان بودن بر نگرش :فرضیه یک
  .در مورد کنترل ادراکی آنان اثرگذار است

های کارکنان در  با وجدان بودن بر نگرش :فرضیه دو
  .استمورد رضایت شغلی آنان اثرگذار 

های کارکنان  با وجدان بودن بر نگرش :فرضیه سه
  .در مورد استرس شغلی آنان اثرگذار است

های کارکنان  کنترل ادراکی بر نگرش :فرضیه چهار
  .در مورد رضایت شغلی آنان اثرگذار است

های کارکنان در  کنترل ادراکی بر نگرش :فرضیه پنج
  .مورد استرس شغلی آنان اثرگذار است

انجی را در میکنترل ادراکی نقش  :ششفرضیه 
روابط بین با وجدان بودن و  رضایت شغلی ایفا 

  .کند  می
انجی را در میکنترل ادراکی نقش  :فرضیه هفت

روابط بین با وجدان بودن و استرس شغلی ایفا 
  .کند  می

  
   کار روش

که هدف تحقیق حاضر تعیین روابط ویژگی از آنجایی 
شخصیتی با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغلی 

انجی کنترل ادراکی در میبا توجه به آزمون نقش 
بود، لذا پژوهش حاضر از نظر   میقالب مدل مفهو
و از نظر نحوه گردآوری   میک -هدف، کاربردی

اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی و بطور مشخص 
با استفاده از  1ی بر مدل یابی معاالت ساختاریمبتن

در مدل تحلیلی تحقیق، . بود LISREL 8.5نرم افزار 
ویژگی شخصیتی متغیر مستقل، کنترل ادراکی متغیر 

. انجی و رضایت و استرس شغلی وابسته بودندمی
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان امام 

                                                 
2 Structural Equation Modeling 

و   میان، پزشکاران عموه اعم از پرستارمیارو) ع(رضا 
حجم نمونه . بود) نفر 700(متخصص، کارکنان اداری 

با توجه به جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان  
نفر در نظر گرفته شد که کفایت حجم نمونه بر  248

داری  و سطح معنی 8/0آماری باالتر از  اساس توان
ورد م ها نزدیک به صفر در تجزیه و تحلیل فرضیه

گیری  گیری، نمونه روش نمونه. ید قرار گرفتتائ
ای بود که بر اساس نسبت زن و مرد  تصادفی طبقه

و   میپرستاران و همچنین نسبت پزشکان عمو
متخصص و کارکنان اداری محاسبه شده از هر یک از 
طبقات متناسب با حجم جامعه آماری، تعداد نمونه 

  .هر یک معین شد
  

  ابزارهای اندازه گیری
جمع آوری اطالعات در این پژوهش از چهار برای 

  .پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد
  پرسشنامه با وجدان بودن

ی مربوط به با وجدان بودن از طریق اجرای ها داده
بدست آمد ) سوالی 60نسخه ( NEO-PI-Rآزمون 

که توسط کاستا و مک گوری و بر اساس نظریه پنج 
گروسی ). 24-26(ت تهیه شده اس ها آنعاملی 

نه اعتبار این سیاهه ضرایب آلفای میفرشی در ز
های اصلی آن  را برای عامل 87/0تا  56/0کرونباخ 

گروسی فرشی روایی سازه این . گزارش کرده است
سیاهه را بوسیله تحلیل عاملی محاسبه نموده و 

در پژوهش . عوامل اصلی آن را شناسایی کرده است
سوالی  60ی شده  فارسی حاضر از نسخه هنجاریاب

با وجدان بودن ). 25( گروسی فرشی استفاده شد
در این آزمون برای هر  .باشد میسوال  12دارای 

ای  امه یک مقیاس درجه بندی پنج رتبهنعبارت پرسش
برای . است 4وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 

موافقم تا  گذاری از کامالً این نمره ها برخی از جمله
گیرد و   میتعلق  4مخالفم به ترتیب صفر تا  کامالً

 .برای برخی دیگر بر عکس
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  پرسشنامه رضایت شغلی
ان رضایت شغلی کارکنان از میزبرای ارزیابی 

) 1951( 1سوالی برایفیلد و روتس 5پرسشنامه 
این پرسشنامه رضایت اعضای ). 27( استفاده شد

 را بر اساس پیوستاری از رضایت کامل  میت علهیئ
که در قالب عبارات ) 1عدد (تا عدم رضایت ) 5عدد (

. نماید  میغیر مستقیم تدوین شده است، ارزیابی 
زان رضایت کلی فرد میمجموع نمرات بدست آمده 

مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای  .دهد  میرا نشان 
این پرسشنامه در تحقیقات متعدد خارجی بروکس و 

بدست  90/0همکاران ل و ها  و 87/0و 74/0همکاران 
در نتیجه این پرسشنامه دارای . )28-30( آمده است

 .ضرایب پایایی مورد قبولی است

  پرسشنامه استرس شغلی
سوالی که  6استفاده از یک ابزار  استرس شغلی با

گیری  تهیه شده است، اندازه  2وس و ریزوها  توسط
 مخالفم تا کامالً کامالً=1(این ابزار با طیف لیکرت . شد

مقدار آلفای  ).31( تنظیم شده است) 5=موافقم
در تحقیقات قبلی  کرونباخ برای این پرسشنامه

 .)29( مورد تائید قرار گرفته است بروکس

  پرسشنامه کنترل ادراکی
کنترل ادراک شده با استفاده از پرسشنامه تتریک و 

 سوال 6شامل  این ابزار .اندازه گیری شد  3الراکو
پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج این . باشد  می

پاسخ داده  )5= تا حد زیادی  1=  اصالً(ای لیکرت  درجه
در تحقیقات  روایی و پایائی این ابزار قبالً .شود  می

  ).32(متعدد مورد تائید قرار گرفته است 
برای برآورد ضرایب پایائی، محاسبه همسانی درونی 

از روش آلفای کرونباخ  ها های پرسشنامهگویه
ی با وجدان ها ضرایب پایائی پرسشنامه. استفاده شد

 82/0یت  ضا، ر85/0، کنترل ادراک شده 78/0بودن 

                                                 
1 Brayfield & Roths 
2 House & Rizzo 
3 Tetrick & Larocco  

بنابراین هر چهار . بدست آمدند 70/0و استرس 
  . پرسشنامه پایایی باالیی داشتند

ی حاضر، با ها به منظور بررسی روایی پرسشنامه
 ها آنمکرر وجود استاندارد بودن ابزارها و استفاده 

در داخل و  ،های روانشناسی و مدیریت در پژوهش
ی حاصل از اجرای این مقیاس ها خارج از کشور، داده

این تحلیل به . در گروه نمونه تحلیل عاملی شدند
ی اصلی ها لفهروش مؤبه  4شیوه تحلیل اکتشافی

 KMOمقدار ضریب . با چرخش واریماکس انجام شد
و مقدار  83/0برابر با ) یضریب کفایت نمونه گیر(

به دست آمد  3/1794خی آزمون کرویت بارتلت 
معنا دار بود و نشانه کفایت نمونه  01/0که در سطح 

. و متغیرهای نمونه برای انجام تحلیل عاملی است
عی حدود میید و واریانس تجمورد تاینتایج حاصل 

  . بدست آمد 58/0
ین بط بدر پژوهش حاضر به منظور ارزیابی روا

گیری شده در الگوی  متغیرهای مکنونی و اندازه
  .، از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد میمفهو

  
  و نظری روابط بین متغیرهای پژوهش  میمدل مفهو. 1شکل 

  

   ها هیافت
 35ی پژوهش حاکی از آن بود که حدود ها یافته
 انزن درصد را 65د کارمندان را مردان و درص

دارای مدرک  ها دادند که بیشتر آن  میتشکیل 
 70سنی،  از نظر گروه. بودند) درصد 57(کارشناسی 

درصد  20سال و  40تر از  درصد در گروه سنی پایین
سال  35انگین سنی میسال قرار داشتند با  41باالتر از 

). درصد افراد نیز به این سئوال پاسخ ندادند 10البته (

                                                 
4 Exploratory Factor Analysis 
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ارائه  2جدول  متغیرهای پژوهش درهمبستگی بین 
شود،   میچنانچه در جدول مشاهده . شده است

بین متغیرهای پژوهشی مثبت و ضریب همبستگی 
  .باشند  میدار  معنی

  

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 1جدول 

  کنترل ادراکی  استرس شغلی رضایت شغلی باوجدان بودن  سازه
      1  باوجدان بودن
     1 417/0**  رضایت شغلی
    1 369/0** 007/0  استرس شغلی
  1  315/0** 427/0** 259/0**  کنترل ادراکی

                                                                                                                                                       01/0 p < * *   ،05/0 p <*  

  
  با الگوی مفروض ها الگوی تابع ساختاری پس از برازش داده .2شکل 

 
  انجی کنترل ادراکیمیضرایب تاثیر با وجدان بودن بر رضایت و استرس با نقش  .2جدول 

  معنی داری t هاضریب مسیر فرضیه هامسیر فرضیه
  معنی دار  95/3 32/0 وجدان به کنترل ادراکی

 معنی دار  97/5 45/0 به رضایتوجدان 

 معنی دار  07/2 18/0 وجدان به استرس

 معنی دار  72/4 34/0 کنترل به رضایت

 معنی دار  - 3/4 -55/0 کنترل به استرس

 معنی دار  - 11/0 )انجی کنترلمیبا(وجدان به رضایت

 معنی دار  - -18/0 )انجی کنترلمیبا(وجدان به استرس
X2 = 310.37 , df = 130 , x2/df = 3.38 , RMSEA = .079 , CFI = .93, GFI = .87 

  

ی و نحوه به منظور شناخت هر چه بهتر روابط علّ
بودن بر  تاثیرگذاری ویژگی شخصیتی با وجدان

رضایت و استرس شغلی، تحلیل مسیر با استفاده از 
ی ها یافته. ورت گرفتمدل معادالت ساختاری ص

ی حاصل از ها حاصل از این تحلیل، موید نتایج و یافته
ی ها تحلیل مسیر در مدل ساختاری مربوط به فرضیه

همانطور که در خروجی نرم افزار . پژوهش است
LISREL و نیز ) 2نمودار(دارد ی استانها نمیاز تخ

داری مربوط به تحلیل مسیر در  اعداد معنی

شود،   میمشاهده ) 3جدول ( ی پژوهشها فرضیه
های تناسب حاکی از برازش مناسب  مقادیر شاخص

مدل است و مقدار نسبت کای دو بر درجه آزادی 
، مقدار 3و کوچکتر از مقدار مجاز  38/2برابر با 

RMSEA  08/0و کوچکتر از  079/0برابر با 
شود   میمشاهده  2طور که در جدول  همان. باشد  می

همه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم مدل بر رضایت و 
تحلیل فرضیات در . دار هستند استرس شغلی معنی

و  ها رابطه. صورت گرفت 05/0نان میسطح اط
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دار وجدان بر  حاکی از تاثیر مثبت و معنی tی ها تمیک

، وجدان بر )γ= 32/0 , =  95/3(کنترل ادراکی 

وجدان بر استرس  ،)γ=  45/0  , =  97/5(رضایت 

)07/2  = , 18/0 =γ( کنترل بر رضایت ،)72/4  = , 

34/0 =γ ( و کنترل بر استرس)55/0 , = -33/4-
=γ (ی حاصل از ها یافته 3در ادامه جدول . باشد  می

انجی کنترل ادراکی را با استفاده از میآزمون، نقش 
. دهد  میتحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری نشان 

انجی کنترل ادراکی میی حاصل حاکی از نقش ها یافته
در روابط علی بین وجدان با رضایت و استرس شغلی 

  . باشد  می
دار بر کنترل  ن دارای اثر مستقیم، مثبت و معنیوجدا

ی همچنین کنترل ادراک. 32/0ادراکی دارد با ضریب 
دار بر رضایت با  دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی

انجی کنترل میبنابراین نقش . باشد  می 34/0ضریب 
در رابطه بین وجدان و رضایت در مدل تائید 

ارای انجی کنترل، وجدان دمیبا تائید نقش . شود  می
دار بر رضایت با ضریب  اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی

انجیگری کنترل میبه عبارتی وجدان با . باشد  می 11/0
  .شود  میمنجر به رضایت شغلی 

دار  م، مثبت و معنیاثر مستقی 32/0ریب با ضوجدان 
ی دارای همچنین کنترل ادراک. بر کنترل ادراکی دارد

دار بر استرس با ضریب  اثر مستقیم، منفی و معنی
انجی کنترل ادراکی میبنابراین نقش . باشد  می -55/0

در رابطه بین وجدان و استرس در مدل تائید 
ارای جدان دانجی کنترل، ومیبا تائید نقش . شود  می

دار بر رضایت با ضریب  اثر غیرمستقیم، منفی و معنی
آمده است، همانطور که در نمودار . باشد  می -18/0

بودن دارای اثر مثبت روی  ویژگی شخصیتی با وجدان
در عین حال با ). 18/0(باشد   میاسترس شغلی 

انجگری کنترل ادراکی، ویژگی شخصیتی با وجدان می
بودن اثر غیر مستقیم و منفی روی استرس شغلی 

به عبارتی افراد با ویژگی شخصیتی با . گذارد  می

در شرایط احساس کنترل باال از  ،وجدان بودن باال
  .دهند  میخود استرس شغلی کمتری را نشان 

  
  بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی 
ی شخصیتی با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغل

این . انجی کنترل ادراکی انجام شدمیبا توجه به نقش 
انجی کنترل میباشد که نقش   میاولین پژوهشی 

ن ویژگی شخصیتی با وجدان ادراکی را در رابطه بی
ی ها نظریه. گیرد  میبا پیامدهای آن در نظر بودن 

یه پنج عاملی، رابطه مثبت شخصیت، به خصوص نظر
نشان  بودن و استرسرا بین با وجدان  داری و معنی

در عین حال توجه به نقش متغیرهای ). 13(دهد   می
کننده در شناخت بهتر این روابط  میانجی و تعدیل

  .باشد  میمورد تاکید محققان 
انجی کنترل ادراکی در رابطه بین مینتایج بیانگر نقش 

این . با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغلی بود
نه صورت میبا مطالعات قبلی که در این ز ها یافته

؛ )33( 1تحقیقات فردریکسون. گرفته، هماهنگ است
همسو ) 35( 3؛ و لوین)9( ؛ رضائیان)34( 2کافتیوس

مقابله یک فرایند پیچیده  4طبق نظر فولکمن. باشد می
و چند بعدی است که به مقتضیات و منابع محیطی نیز 

ین است که داشتن بر ا باوربطور خالصه . وابسته است
منابع و توانایی در استفاده از منابع روانشناختی و نیز 

زای روزانه را  فیزیولوژیک مشکالت و عوامل استرس
یکی از این منابع مورد نظر احساس . دهد  میکاهش 

شواهد نشان داده است که . کنترل شخصی است
 - جهت گیری کنترل بیرونی بیشتر با پیامدهای روانی
اط اجتماعی منفی نظیر افسردگی و اضطراب ارتب

ر آن است که احساس همچنین این شواهد بیانگ. دارد
کنترل بر بیماری جسمانی با پیامدهای روان شناختی 

کنترل شغلی اشاره به باور افراد . مثبت رابطه دارد
                                                 
1 Fredrickson 
2 Kafetsios 
3 Levin 
4 Folkman 
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در مورد اثرگذاری بر محیط کار دارد و لذا ادراکات 
قابل توجهی بر کنترل شغلی افراد از محیط کار تاثیر 

ی آنان به محیط کار را ها د و واکنشنمای  میاعمال 
این رابطه  عالوه بر). 36( دهد  میتحت تاثیر قرار 

  .بین وجدان و استرس شغلی دیده شد دار معنی
های  همچنین نتایج بیانگر روابط علی بین ویژگی

در این . شخصیتی با وجدان بودن با رضایت شغلی بود
انجی کنترل ادراکی در رابطه بین ویژگی مینقش  بین

وجدان با رضایت و استرس شغلی تایید  شخصیتی با
همسو   ، رضائیان و لوینی کافتیوسها که با یافته شد
این پژوهش بر ضرورت  نتایج). 9،34،35( باشد  می

انجی کنترل ادراکی در بررسی میبازشناسی نقش 
با  ،وجدانی شخصیتی با ها رابطه علی ویژگی
  .کند  میپیامدهای آن تاکید 

  
  نتیجه گیری

در پایان باید گفت هم مبانی نظری و پژوهشی و هم 
تی را روی های شخصی پژوهش حاضر تاثیر ویژگی

با وجود این . استرس و رضایت شغلی تایید کردند
تر است، چگونگی اعتبار ابزارهای بکار گرفته  آنچه مهم

صیتی، استرس و شده برای سنجش متغیرهای شخ
و الگوی پنج عاملی  اگر چه صفات. رضایت شغلی است
) همچون بریک و مونت(ای  شخصیت را عده

های شخصیت در  ای در پژوهش پیشرفت عمده
این رویکرد تنها یکی از  ، ولی اوالًدانند  میمحیط کار 

 یاًرویکردهای موجود در مطالعه شخصیت بوده، ثان
تواند از فرهنگی به   میتعاریف عملیاتی این رویکرد 

  . فرهنگ دیگر متغیر باشد
های فوق، در این تحقیق یک  محدودیت با وجود

حوزه مطالعاتی جدید و عالی و در حال رشد گشوده 
سازه کنترل ادراکی اولین بار است که در . شده است

در این . شود  میحوزه روانشناسی در داخل مطرح 
، برخی موضوعات در چارچوب این مقاله برای راستا

پیشنهادات زیر . تحقیقات آتی قابل شناسایی است
نه میغنای تحقیقات بعدی در این ز تواند بر  می

  :بیفزاید
نه رابطه بین وجدان با میالزم است که در ز -

استرس و رضایت شغلی با استفاده از ابزارهای 
ش گیرد و نقهای بیشتری صورت  پژوهش ،دیگر

انجی احتمالی میگر و  دیگر متغیرهای تعدیل
 .مورد توجه بیشتری قرار گیرد

در پژوهش حاضر یک بعد ویژگی شخصیتی  -
وجدان و توافق پذیری مورد بررسی قرار 

دیگر  ،شود محققان بعدی  میگرفت، لذا پیشنهاد 
 .ابعاد شخصیتی را نیز در نظر بگیرند
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Present study was conducted to survey the role of 
conscientiousness on job satisfaction and job stress considering mediating effect of perceived 
control. 
Methods: The statistical population of this study consisted all of Imam Reza hospital staff in 
Urmia, including nurses, GPs, specialists, and administrative staff. A sample of 248 
individuals was chosen using stratified random sampling method. Data were gathered through 
standard questionnaires of; Costa and Mc Crae’s conscientiousness, Brayfield & Roth’s job 
satisfaction, House and Rizzo’s Job Stress, and Tetrick & Larocco’s perceived control. 
Structural Equation Modeling was applied to evaluate relations between latent and measured 
variables in a conceptual model.  
Results: The results showed significant positive relationships between personality trait of 
conscientiousness and stress and Job Satisfaction. The results also showed that the 
relationship between personality traits of conscientiousness and Job Satisfaction and job 
Stress is mediated through perceived control. All regression weights were statistically 
significant in the concerned model.  
Conclusion: The results emphasize on necessity of reassessing the mediating role of 
perceived control on surveying the causal relation among personality traits of 
conscientiousness and its consequences. 
Keywords: Conscientiousness; Job Satisfaction; Job Stress; Perceived Control. 
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