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چكيده
اهداف :سالمت روانی فرد را قادر میسازد تا استعدادها و تواناییهای عقلی و هیجانی خود را بشناسد و در خانه ،مدرسه ،محیط
کاری و جامعه به گونهای موفقیتآمیز ایفای نقش کند .هدف از این مطالعه بررسی رابطه تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با سالمت
روانی در كماندوها میباشد.
مواد و روشها :در قالب یک پژوهش توصیفی – مقطعی ،از بین جامعه آماری شامل کلیه كماندوهای پرندك  100نفر بر اساس
روش نمونهگیری به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سالمت روانی ،تیپ شخصیتی اسپنسر و
رضایت شغلی دانت مورد بررسی قرار گرفتند .دادههای به دست آمده با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد
تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج نشان داد همبستگی معنیداری بین تیپ شخصیتی و سالمت روانی ) (P<0/01و همچنین بین رضایت شغلی و سالمت
روانی در سطح ) (P<0/01وجود داشت .تیپ شخصیتی ب و رضایت شغلی سهم بیشتری در پیشبینی سالمت روانی داشتند.
بحث و نتیجهگیری :با مطالعه نتایج میتوان دریافت که بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با سالمت روانی رابطه وجود دارد که
میتوان با آموزش مهارتهای الزم و همچنین فراهم آوردن امکانات شغلی سالمت روانی افراد را افزایش داد.
کلمات کلیدی :رضایت شغلی ،شخصیت ،سالمت روانی

مقدمه

است ( .)2یان و همکارانش معتقدند که تجربیات دوران کودکی،

سالمت روانی عمومی در واقع تعادل بین جنبههای مختلف زندگی

سطح تحصیالت ،روابط والدین ،هوش هیجانی ،رضایت شغلی،

جسمانی ،اجتماعی ،روحی ،معنوی و هیجانی است .نحوهای که

تیپ شخصیتی بر سالمت روانی افراد تاثیر میگذارد ( .)3مطالعه

ما محیط پیرامون مان را اداره میکنیم و برای زندگی خود تصمیم

دیگری نشان داد که شیوه زندگی نظامیان ،ماموریتهای پی در پی،

میگیریم از اهمیت خاص برخوردار میباشد؛ بنابراین مشخص

قوانین زندگی نظامیان بر سالمت روانی نظامیان تاثیر میگذارد (.)4

میشود که سالمت روانی بخش جدایی ناپذیری از سالمت جسمانی

سالمت روانی با رفاه شخصی ،روابط خانوادگی ،بین فردی ،ایفای

ما میباشد ( .)1سالمت روانی حالت عملکرد موفقیتآمیز کنش

نقش در اجتماع و جامعه رابطه ضروری دارد .سالمت روانی از

روانی است که حاصل آن فعالیتهای ثمر بخش ،روابط رضایت بخش

اوایل دوران کودکی تا لحظه مرگ در پرورش مهارتهای فکری

با دیگران ،توانایی سازگاری با تحوالت و کنارآمدن با نامالیمات

و ارتباطی ،یادگیری ،رشد عاطفی ،انعطاف پذیری و عزت نفس
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نقشی غیر قابل انکار دارد (.)5

که بعضی از آنان به تغییرات تدریجی و بعضی به تغییرات تحولی

تودرو ( )1996هشت عنصر را برای بهداشت روانی و ارتقای آن

گرایش دارند .همچنین وجود مشکالت شخصیتی و روانی میتواند

ذکر کرده است این عناصر همان عواملی هستند که برای رشد فرد

تاثیر قابل توجهی برانگیزه ها ،عملکردهای شغلی ،روحیه کار و

مورد توجه هستند .این عناصر عبارتند از .1 :مهارتهای مقابلهای

ایمنی کارکنان داشته باشد (.)11

 .2مهار تنش و استرس  .3هویت و خود پنداره  .4عزت نفس  .5رشد

پژوهشهایی هم وجود دارد که نشان میدهد رابطه معنی داری بین

خود  .6خود مختاری  .7تغییر  .8حرکت و حمایت اجتماعی (.)6

ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی در میان متخصصین کنترل

از ویژگیهای افراد دارای سالمت روانی میتوان شناخت خود ،انگیزه

ترافیک هوایی وجود دارد ( .)12همچنین موسوی و نجفی پور

ها ،آرزوها و محیط خود  ,یکپارچگی شخصیت که خود موجب

( )1378در تحقیقات خود دریافتند که پرسنل جبهه رفته سازگاری

هماهنگی بین اعمال مختلف فرد با یکدیگر میگردد؛ براساس

و بهداشت روانی کمتری دارند و رابطهای بین سطح سازگاری و

استانداردهای درونی و مالکهای مورد قبول خودش تصمیم گیری

تیپ شخصیتی وجود ندارد (.)13

میکند نه براساس فشارهای بیرونی را نام برد (.)7

گزارشها حاکی از آن است با افزایش سالمت روانی رضایت شغلی

تحقیق در زمینه سالمت و شخصیت به دلیل اطالعاتی را که در

نیز افزایش مییابد ودر مقوله ویژگیهای شخصیتی هرچه اضطراب

زمینه علل مکانیسمهای مرتبط با سالمت روان فراهم میسازد حائز

کمتر و قدرت رهبری و توان سازگاری باالتر باشد افراد رضایت

اهمیت میباشد .در دهههای اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه سالمت

شغلی بیشتری دارند و همچنین سه عامل کارکرد اجتماعی ،کنترل

و تفاوتهای فردی از جمله خشم ،عصبانیت ،تیپ  ،Aسرکوبی،

غرایز و سن سهم بیشتری در پیش بینی رضایت شغلی افسران

جستجوگر هیجان ،مضطرب ،بدبین ،منبع کنترل ،فرسودگی ،جاه

دارند ()14؛ بنابراین در پژوهش حاضر سالمت روانی از جهت

طلب ،بزهکار ،اعتماد و بسیاری از موارد دیگر صورت گرفته

تیپ شخصیتی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است.

است (.)8
افرادی با تیپ  Aرا میتوان با ویژگیهایی چون بی قراری ،بیش

مواد و روشها

فعالی ،حس رقابت طلبی شدید ،پرخاشجویی ،ناآرامی توصیف

طرح مطالعه

کرد .افرادی با تیپ  Bافرادی سهل گیر ،توجه به کیفیت زندگی،

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی میباشد 100 .نفر از

منظم و محتاط میتوان شناخت .روزنمن و فریدمن بیان داشتند

کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران به صورت تصادفی ساده از

که مجموعه صفات فوق با ابتالء به بیماریهای جسمی و روانی

میان کارکنان نیروی ویژه شاغل در نیروی زمینی ارتش انتخاب شدند.

در ارتباط است؛ مثال احتمال ابتالء به بیماری کرونر قلبی در تیپ

پرسشنامه تیپ شخصیتی اسپنسر اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس

 Aبیشتر از تیپ  Bمیباشد (.)9

ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ توسط گنجی ( )15ﺑـﺎﻻﺗﺮ از %80ﺑﻮده

انسانها برای آنکه به طرز بهنجاری به کار کوشش بپردازند بایستی

اﺳﺖ .به نقل از مرادی ( )1390لعلی فاز و ثمری پایایی این ابزار

کمی فشار روانی احساس کنند؛ اما در عین حال فشار روانی شدید

را با استفاده از روش بازآزمایی باالتر از  %70و روایی آن را %80

یا طوالنی دارای اثرهای آسیب زای فیزیولوژیایی و روانشناختی

گزارش نموده است.

است ( .)10از سویی دیگر اصل تفاوتهای فردی بیانگر آن است

پرسشنامه تیپ شخصیتی اسپنسر اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس

که نه تنها در تجارب خود از حوادث زندگی ،بلکه از میران آسیب

ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ توسط گنجی ( )15باالتر از  %80ﺑﻮده

پذیری در برابر حوادث نیز با هم متفاوتند .این تفاوتها عالوه بر

اﺳﺖ .ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ( )1385ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﺒـﺎر دروﻧـﻲ

آنکه امکان دارد از تفاوت سطح دانش ،نگرش و نظام ارزشی آنها

اﻳـﻦ آزﻣـﻮن از روش ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

متاثر باشد ،از شخصیت متفاوت هر یک سرچشمه میگیرد .تیپ

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻞ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

شخصیتی افراد در رفتار و نوع گرایشهای آنان تاثیر دارد .بطوری

ﻓﺮﻣﻮل اﺳﭙﺮون ﺑﺮاون %91 ،ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻی اﺑﺰار
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اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ

جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،از آمارتوصیفی نظیر میانه ،میانگین،

روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار گرفت که تیپ  B=0/76و

انحراف استاندارد و نمودار و آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی

تیپ  A=0/81بود (.)16

پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

در این تحقیق از پرسشنامه  28سوالی استفاده شد که مجموع نمراتی

نمودار فوق نشان میدهد که  %45از آزمودنیها دارای تیپ شخصیتی

که فرد در چهار مقیاس پرسشنامه سالمت عمومی به دست میآورد.

 Aو  %55دارای تیپ شخصیتی  Bمیباشند.

ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران ( )1998ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را در ﺣﺪود %80
گزارش ﻛﺮده اﻧﺪ ( .)17ﻳﺰدانﭘﻨﺎه ( )1375ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﻪ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ برابر  0/74ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻣﻴﺮﺧﺸﺘﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
روش ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  0/92ﺑﺪﺳﺖ آورد ( .)17در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  0/86ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
برای اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی دانت
استفاده شد .حاتمی اعتبار این آزمون  %94و روایی آن توسط چند
تن از اساتید مورد تایید قرار گرفته است.
به منظور تعیین سهم معنادار متغیرها در پیش بینی سالمت روانی
تحلیل رگرسیون چند متغیره و برای بررسی رابطه بین رضایت

بسیار باال

باال

متوسط

پایین

نمودار  -2در صد فراوانی رضایت شغلی

شغلی و تیپ شخصیتی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون

همانطور که نمودار نشان میدهد که  %8از آزمودنیها دارای رضایت

چند متغیره استفاده شد.

شغلی پایین و  %55از آنها دارای رضایت شغلی متوسط و %34
رضایت شغلی باال و  %5از آنها دارای رضایت شغلی بسیار باالیی

یافتهها

بودند.

در این پژوهش  100نمونه شرکت کردند که از نظر متغیرهای
مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نوع داده ها در این
پژوهش پیوشته و در بعضی موارد گسسته بوده است که برحسب
مقیاس اندازه گیری فاصلهای و در برخی موارد رتبهای میباشد.

عدم سالمت روانی

سالمت روانی

نمودار  -3درصد فراوانی سالمت روانی

تیپ

B

نمودار  -1درصد فراوانی تیپ شخصیتی

تیپ

 %66از آزمودنیها دارای سالمت روانی و  %34عدم سالمت
A

روانی هستند.
تیپ شخصیت  Aبا میانه  13میانگین  13/48و انحراف استاندارد
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رضایت شغلی با سالمت روانی صورت گرفته است ولیکن در این

ﻣﻴﺎﻧﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺗﻴﭗ A

زمینه تحقیقات اندکی در نیروهای نظامی انجام شده است .نتابج

13

13

3/83

ﺗﻴﭗ B

12

11/52

3/84

حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در این تحقیق ،حاکی از رابطه

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

18

22/05

1/61

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ

1/24

21/23

2/88

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ

ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

0/308

0/369
P<0/01

جدول  -3ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده سازگاری

N=100

ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﺸﺪه

ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
)ﺑﺘﺎ  tﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري(

53/138

000 7/21

ﺗﻴﭗ A

0/143 0/678

0/059 /427

ﺗﻴﭗ B

/272 1/144

0/005 0/287

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ

0/258 1/45

ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ

0/008 2/729

 R=0/410و  R2=0/151 R2=0/168تعدیل شده و F =9/826

 ،3/83تیپ شخصیت

B

که با نتایج مطالعه یان و همکاران ( )2008مبنی بر تفاوت معنادار
بین سربازان جدید شهری و روستایی در مقیاسهای حساسیت بین
فردی ،افسردگی ،خصومت ،پارانوئید وجود داشت .بین سربازان

جدول  -2همبستگی بین سالمت روانی و رضایت شغلی

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

معنادار سالمت روانی با رضایت شغلی و تیپ شخصیتی یافت شد

با میانه  12میانگین  11/52و انحراف

با تحصیالت باال و پایین در زمینه حساسیت بین فردی ،فوبیا،
افسردگی ،پارانوئید تفاوت معناداری یافت شد؛ و همچنین عواملی
چون تجربیات دوران کودکی ،سطح تحصیالت ،روابط والدین
و هوش هیجانی با سالمت روانی سربازان رابطهای یافت شد،
همخوان میباشد .همچنین با نتایج تحقیق موسوی و نجفی پور
( )1381همسو میباشد.
نتایج مطالعه دیگری در زمینه عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران
مشاهده شدکه با افزایش سالمت روانی رضایت شغلی نیز افزایش
مییابد ودر مقوله ویژگیهای شخصیتی هرچه اضطراب کمتر و
قدرت رهبری و توان سازگاری باالتر باشد افراد رضایت شغلی
بیشتری دارند و همچنین سه عامل کارکرد اجتماعی ،کنترل غرایز و
سن سهم بیشتری در پیش بینی رضایت شغلی افسران دارند (.)14
این پژوهش نشان میدهد افرادی که دارای تیپ شخصیتی

B

استاندارد  3/84و سالمت روانی با میانه  ،18میانگین  22/05و

ویا افرادی که رضایت شغلی دارند دارای سالمت روانی بیشتری

انحراف استاندارد  ،1/61میانه رضایت شغلی  1/24با میانگین

دارند .از آنجایی که تحقیقی در این زمینه مبنی بر همسویی و عدم

 1/23وانحراف استاندارد  2/88میباشد.

همسویی مشاهده نشده است بنابراین تایید این فرضیه نیاز به

برای بررسی فرضیه اول :بین نوع شخصیتی و سالمت روانی

تحقیقات بیشتری دارد.

رابطه معناداری وجود دارد؛ و فرضیه دوم :بین رضایت شغلی و
سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد .از همبستگی پیرسون

نتیجهگیری

استفاده شد؛ که نتایج در جدول  2نشان میدهد که سالمت روانی

سالمت روانی و بیماری روانی دو قطب متضاد نیستند بلکه شاید

و رضایت شغلی در سطح  P>0/01و  r = 0/369و سالمت روانی

بتوان آنها را نقطههایی بر روی یک پیوستار فرض کرد .آنچه که در

با تیپ شخصیتی در سطح  P>0/01و  r =0/308معنادار میباشد.

سالمت روانی بیش از همه مورد نظر است ،احترام به شخصیت و

نتایج جدول بیانگر این است که میتوان سالمت روانی را براساس

حیثیت انسانی است و تا هنگام ی که حیثیت و احترام فرد برقرار

تیپ شخصیتی  Bو رضایت شغلی پیش بینی کرد.

نشود ،سالمت فکر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنا و
مفهومی نخواهد داشت (.)18

بحث

سالمت روانی ارتباط نزدیکی با عملکرد و رضایت شغلی دارد

در دهههای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه ویژگیهای شخصیت،

( .)19توجه به محیطهای شغلی و شرایط کارکنان امری است که
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در دهههای اخیر بمنظور باال بردن کیفیت کار ،حفظ سالمت و
بهداشت کارکنان و بمنظور صرفه جویی بیشتر وبهتر از طول مدت
سنوات کار مورد توجه قرار گرفته اتس .شناخت و چاره جویی برای

دقت و توجه داشته باشند.
ـ بوجود آوردن انگیزه و عالقه به کار در کارکنان از طرق مختلف
از وظایف مدیران سازمانها و موسسات میباشد.

عوامل مخرب روانی و فیزیکی – شیمیایی شرایط کار و ایجاد قوانین

ـ شرایط محیط کار از نظر آلودگی محیط ،ساعات طوالنی کار،

و ضوابط جدید همگی در جهت تامین اهداف فوق بوده است.

رفتار ناعادالنه و غیرمنصفانه مسئولین با کارکنان باعث به خطر

علت اصلی این توجه آن است که عموم مردم بیشتر وقت خود را

افتادن امنیت شغلی آنها خواهد شد.

د رمحیط کار میگذارنند و به همین دلیل شرایط محیط کار اهمیت

ـ نباید رفتار کارکنان را بدلیل بی حوصلگی ،عصبانیت،

بسیاری در تامین سالمت جسمی و روانی آنها دارد .انسانها برای

پرخاشگری و ...را جدی گرفته و درصدد برخورد با آنها درآمد

آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازند بایستی کمی فشار

بلکه باید در خصوص بررسی مشکل آنها ورفع آن اقدام نمود.

روانی احساس کنند؛ اما در عین حال فشار روانی شدید یا طوالنی

ـ مدیران نباید قضاوت کورکورانه و پیش داوریهای غلط در

دارای اثرهای آسیب زای فیزیولوژیایی و روانشناختی است ()20

مورد کارکنان داشته باشند و سعی کنند همیشه منصفانه برخورد

با در نظر گرفتن تدابیر مناسب از جمله موارد زیر میتوان به افزایش

نمایند.

رضایت شغلی و در نتیجه به سالمت روانی آنان کمک کرد:

ـ با ارزشیابی صحیح و تشویق بجا روحیه کارائی کارکنان را باید

ـ مدیران از بکارگیری روشهای مبنی بر زور ،اجبار و توبیخ
در محیط کار اجتناب کنند .اگر کارکنان بدلیل ترس و برای
جلوگیری از تنبیه و یا توبیخ کار کنند به مروز زمان دچار اختالل
روانی خاص محیط کار خواهند شد.

افزایش داد.
تشکر و قدردانی
با تشکر فراوان از امیر موسوی که مشوق و راهنمای اصلی من در

ـ مسئولین و مدیران باید مفاهیم اساسی و اصولی بهداشت روان

این طرح بودند .بدون مساعدت ایشان انجام چنین کاری برای من

را شناخته و در صدد تامین بهداشت روان کلیه کارکنان تحت

بسیار سخت مینمود؛ و از دکتر خوشدل و تمامی عزیزان مخصوصا

نظارت خود در محیط کار اقدام کنند.

نیروی شاغل در نیروی زمینی ارتش که با صبر و شکبیابی مرا در

ـ مدیران و رهبران باید نسبت به تامین سالمت جسمی کارکنان

پیشبرد این طرح یاری رساندند.
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Abstract
Background: Good mental health is important for individuals as well as for society. At individual level,
good mental health enables person to realize their intellectual and emotional potential and to find and fulfill
their roles in social, school and working life. The aim of this study was to investigate the relationship between
job satisfaction and personality type with mental health in commandos.
Materials and Methods: A descriptive cross-sectional survey was conducted among 100 selected
commandos by random cluster sampling. Mental health Questionnaire (GHQ28), and job satisfaction and
personality type questionnaire were used. For data analysis the pearson’s correlation and regression tests
were used.
Results: Results showed the meaningful relation between mental health with job satisfaction and
personality type. B type and job satisfaction were great predictors of mental health.
Conclusion: The result showed it possible to teach skills and provide increased employment opportunities
in mental health.
Keywords: Job Satisfaction, Personality, Mental Health
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