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Introduction 
Stress is a general phenomenon and a major challenge in working 

environments, which can endanger the physical and mental health, as well as 

reduce the quantity and quality of staff's performance. There are several 

patterns and approaches in which has somehow examined stress in the 

workplace. Another model that has entered the literature and research of 

industrial and organizational psychology in recent decades is the fit-person-

environment approach. However, despite the discovery of the individual-

environment dimensionality as a multiple structure, there are few studies that 

measure all the angles and dimensions of this important structure in relation 

to stress, or they investigate the role of personality traits in relation to 

individual-environment while occupational stress has been considered as a 

moderator variable. Therefore, the present study has been carried out with 

regard to this deficiency and defect in previous researches with the aim of 

expanding the pattern of the person-environment fit and the development of 

its literature in Iran. 

 

Method 
The research method was descriptive and correlational. The statistical 

population consisted of all personnel of the Polyacril Company of Iran (800 
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people) in the year 2018. In this study, the sample size was estimated using 

random stratified random sampling (260 people). Measurement tools 

included Personal-Occupational Fitness (PJF), Individual-Organization 

Fitness (POF), Person-Occupational Fitness (PVF), Person-Group Fitness 

(PGF), Person-Career Fitness (PCF), and Job Stress (JS) questionnaires and 

personality traits (NEO). To analyze the data, descriptive statistics and 

Structural Equation Modeling (SEM), using PLS smart software, were used. 

 

Results 
The findings showed that there are significant relationships between the 

individual-group fit (p < 0.002) and the combination of five-dimensional 

proportions with job stress (p < 0.001). Also, the personality component of 

openness to experience, significantly moderated the relationship between the 

five-dimensional proportions and occupational stress (p < 0.007). 
 

Conclusion 
In this research, among the five fit criteria, the individual-group fit with 

path coefficient equal to -0.322, and among the personality traits, the 

personality component of openness to experience with a path coefficient 

equal to -0.319, had a major role in reducing stress. As well, the combination 

of five proportions as an independent factor with the personality component 

of openness to experience had a significant interaction with employees' job 

stress. According to the research findings, it is suggested that this model be 

used to reduce the stress of employees in similar environments. 
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 گانه های پنج طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب
 کارراهه(-گروه و فرد-حرفه، فرد-سازمان، فرد-شغل، فرد-د)فر

 های شخصیتی کننده ویژگی توجه به نقش تعدیل و استرس شغلی با

 

 سعید گودرزی
 سماواتیان حسین

 ابوالقاسم نوری
 چکیده

و )تناسب فرد محيط( و استتر  شتی ی    گانه پنج یها تناسبهش با هدف تعيين رابطه بين اين پژو
شخصيتی انجام شد. روش پژوهش توصتيیی از نتوه همتستتگی بتود.      های يژگیوی  هکنند يلتعدنقش 

. حجم دادند یمتشکيل  1191نیر( در سال  800) جامعه آماری را ک يه کارکنان شرکت پ ی اکريل ايران
ای ستنجش  نیر( برآورد گرديتد. اباارهت   260تصادفی متناسب با حجم ) گيری نمونه با استیاده از نمونه

( و PVF) حرفته  -(، تناستب فترد  POF) سازمان -( فردPJF) شیل -تناسب فرد یها پرسشنامهشامل؛ 
شخصتيتی   هتای  يژگتی و( و JS(، استتر  شتی ی )  PCFکار راهته )  -(، تناسب فردPGFگروه ) -فرد

(NEO)  افاار نرمدر معادالت ساختاری  يابی مدلاز آمار توصيیی و  ها دادهبودند. برای تجايه و تح يل 
و  گتروه -ن تناستب فترد  بتي  دار یمعنت يک رابطته   نشان داد که ها يافتهاستیاده شد.  ,PLS smartآماری 
رابطته   يریپتذ  تجربهؤلیه شخصيتی همچنين م .با استر  شی ی وجود دارد گانه پنج یها تناسبترکيب 

 مؤلیته روه و گ -. در اين پژوهش تناسب فردکرد یمو استر  شی ی را تعديل  گانه پنج یها تناسببين 
که متديريت شترکت از    شود یمر کاهش استر  داشتند. پيشنهاد نقش اساسی د يریپذ تجربه شخصيتی

 جهت کاهش استر  شی ی کارکنان خود بهره بگيرد. شده ارائهالگوی ساختاری 
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 مقدمه
1استر 

ست که در همه جا وجود دارد و يک مشکل و چالش اساسی عمومی ا يک پديده 

درصد نيروی کار کشورهای  10که حدود  دهد یمنشان  ها پژوهشکاری است.  های يطمحدر 

 باشد یمرهای در حال توسعه بيشتر و اين مياان در کشو برند یماز استر  رنج  يافته توسعه

(Haider & Supriya, 2007داليل عمده ) هشگران به موضوه استر  در ژوپی  هعالق

کاهش بخشی سازمانی دارد و موجب کار ناشی از تأثيری است که اين عامل در اثر های يطمح

غيتت  اايش ترک شیل،، اف(Koochi, Hashemi & Beshlideh, 2013)رفتار مدنی سازمانی 

و خدمات مراقتتی  های ينههاناشی از بيماری، کاهش کميت و کيیيت توليدات، افاايش 

رکنان و کاهش رضايت شی ی در بهداشتی، به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی کا

 Levech & Jonse, 1996; Wheeler, 1997; French, Lenton, Walters) مدت شده استدراز

& Eyles, 2000.) 

، هيجانات منیی و نامطتوه )به عنوان مثال: تنشاز  یا تجربهاستر  شی ی  ،ک ی طور به

2زایفشار یها جنته( است که در واکنش به اميدی، عصتانيت و افسردگی اب، نااضطر
محيط  

تقاضاها و منابع شی ی و  ( و آن هنگامی است که بينSalami, 2010) شود یمکار ايجاد 

 ,Blaugها ناسازگاری وجود داشته باشد )فرد برای برآورده کردن اين تقاضا های يیتوانا

Kenyon & Lekhi, 2007در محيط  و رويکردهای زيادی وجود دارد که استر  را (. الگوها

(، الگوی McGrath, 1970) 1، به عنوان نمونه الگوی فرايندیدهند یمکار مورد بررسی قرار 

5پاداش -الگوی عدم تعادل تالش (،Karasek, 1979) 0تقاضا -کنترل
 (Siegrist, 1996 و ،)

سنتی شرايط محيطی و  طور بهن الگوها اي که همه (Spector, 1988) 6الگوی تمرکا هيجانی

 .اند دادهفردی را به صورت جداگانه در ارتتاط با استر  شی ی مورد بررسی قرار  های يژگیو

که مدعی بودند از  Cooper and Baglioni (1988) حتی الگوهای تعام ی نظير الگوی

 ل و عوامل متعددی رادالي ،کنند یماستر  نگاه چندگانه )فرد و محيط( به موضوه  های يهال

                                                           
1-  stress 

2-  stressor 

3-  process model 

4-  demand-control model 

5-  effort- reward imbalance 

6-  emotion centered model  
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و سازمانی و نظاير آن( در جسازمانی، توسعه و پيشرفت کار راهه،  یها نقش)روابط بين افراد، 

کی ديگر از رويکردهايی که ي .(Siegrist, 2002) دانستند یمايجاد استر  در محيط کار دخيل 

شده است و از  صنعتی و سازمانی یشناس روان یها پژوهشاخير وارد ادبيات و  یها دههدر 

 1محيط -، رويکرد تناسب فردپردازد یمبه موضوه استر   مخت ف محيطی و فردی یها جنته

بيان  French, Caplan and Van Harrison (1982)پيشين،  یها پژوهش. بر متنای باشد یم

 .شود یمناشی  کند یمبين فرد و محيطی که در آن کار کردند که استر  شی ی از عدم تناسب 

و  ی محيطیتقاضاها که یزمان دارد یمرتتاط با استر  بيان محيط در ا -کرد تناسب فردروي

ار باشد الاامات ناسازگ فرد در برآورده کردن اين تقاضاها و های يیتوانابا  الاامات شی ی

که در نهايت منجر به بروز  شود یم یشناخت روانموجب مشکالت عديده جسمی، هيجانی و 

 .(Deniza, Nouanb & Ertosunc, 2015) شود یمکار  ال در محيطبيماری و استر  با

کننده است و پژوهشگران  محيط يک میهوم پيچيده و يک ساختار اغیال -تناسب فرد

زوايای آن را به خوبی روشن  اند شکل و فرم مشخصی برای آن تعيين و تمام هرگا نتوانسته

محققين قتل از خود  یها ديدگاهای اوليه و متأثر از کاره که Kristof(. Kristof, 1996) کنند

 2محيط از يک چتر موضوعی و از دو قسمت: تناسب تکمي ی -بود، فرض کرد که تناسب فرد

ها و  تیکه کاس تشکيل شده است. تناسب تکمي ی اشاره به موقعيتی دارد 1و تناسب مکمل

زها و و برعکس نيانيرومندی و استعدادهای افراد جتران شود  وسي هنيازهای محيطی به 

های  دهد که ويژگی تناسب مکمل زمانی رخ میمحيط جتران شود.  وسي ههای افراد به  کاستی

بخشد،  کند و زينت می فرد شتيه به ساير کارکنان در محيط کار باشد. بنابراين فرد تکميل می

ن احسا  هايی را که کمتودی در آ هايی را که شتيه به سايرين است يا اينکه ويژگی ويژگی

 (.Muchinsky & Monahan, 1983) کند شود، کامل می می

سازی شده باشد، دارای  محيط تحت هر عنوانی يا هر ساختاری میهوم -تناسب فرد

 -سرپرستی و تناسب فرد -، تناسب فرد 0سازمان -چندين بُعد است. به عنوان مثال تناسب فرد

بُعدی است که  6شیل -اشند و تناسب فردب ، اين سه بُعد مربوط به تناسب تکمي ی می5گروه
                                                           
1-  person-environment fit 
2-  supplementary fit 
3-  copmlementary fit 
4-  person-organizition fit 
5-  person-group fit 
6-  person-job fit 
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بحث کرد که انتخاب  Kristofباشد.  محيط می -مربوط به تناسب مکمل از ابعاد تناسب فرد

های قت ی و داليل و شواهد و سؤاالت  ها و قضاوت هريک از اين ابعاد بايد متتنی بر نظريه

ويکردهای چندگانه تناسب خاص پژوهشی بنا نهاده شده باشد. همچنين او اعتقاد داشت که ر

ها را برای  يکپارچه مورد بررسی قرار گيرد تا بتوان ترکيتی از تناسب مطالعهبايد در يک 

 (.Kristof, 1996های فردی و سازمانی مورد استیاده قرار داد ) برنامه

محيط در رابطه با استر  حول محور تناسب -تناسب فرداوليه  یها پژوهشسنتی  طور به

 & Golparvar, Aghaei, & Hosinzadeh, 2013; Warr: رار دارد )به عنوان مثالشیل ق-فرد

Inceoglu, 2012; Carless, 2005 .)محيط به عنوان -اما با وجود کشف رابطه تناسب فرد

 یها پژوهش، محيط و استر  شی ی-ابعاد تناسب فرد و ساختاری چندگانه در رابطه با زوايای

به  .مورد برخی از ابعاد اين ساختار مهم صورت پذيرفته است اندکی وجود دارد که فقط در

 کننده بينی يشپحرفه –که عدم تناسب فرد در يک پژوهش نشان داد Ford (2012)، عنوان مثال

در  Ulutas, Kalkan, and Bozkurt (2011) کاری است. همچنين های يطمحاستر  در 

 را مورد بررسی قرار دادند تعارض شی ی  و سازمان و استر -پژوهشی رابطه بين تناسب فرد

سازمان، استر  و تعارض شی ی رابطه منیی وجود  -که بين تناسب فرد نشان داد ها يافتهو 

محيط )تناسب  -ابعاد تناسب فرد Andela and Vanderdof (2018)در پژوهشی ديگر دارد. 

ط با رضايت شی ی، قصد گروه( را در ارتتا -سرپرستی و فرد -شیل، فرد -سازمان، فرد  -فرد

مثتت با  طور به؛ نتايج نشان داد که اين ابعاد ترک شیل و فرسودگی مورد بررسی قرار دادند

همچنين  منیی با قصد ترک شیل و فرسودگی در ارتتاط هستند. طور بهرضايت شی ی و 

Garooci Farshi and Mani (2005) و Riahifar and Mahdavi (2016) های خود وهشدر پژ 

  .استمحيط با استر  و فرسودگی شی ی در ارتتاط  -نشان دادند که تناسب فرد

 یها محرکيکسانی به  یها واکنشکه همه افراد  دهد یمنشان  ها يافتهاز طرف ديگر 

اين ادعا شکل گرفت که  لذا، .دهند ینمدر محيط کار از خود نشان  یشناخت روانفيايکی و 

فردی و شخصيتی  های يژگیوهمچون  ای کننده يلتعدی ممکن است بر اثر متیيرها استر 

پژوهشگران اعتقاد دارند  (.Ghanei, Valiei, Rezaei, & Rezaei, 2013افاايش يا کاهش يابد )

سازمانی است که بايد در هر ارزيابی مورد  های گيری يمتصمه شخصيت يک متیير ک يدی در ک

 (.Gardner & Pierce, 2009)توجه قرار گيرد 



 7 ... گانه های پنج طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب

الگوی پنج  ها آندين الگوی شخصيتی برای سنجش شخصيت وجود دارد که از بين چن

در بين پژوهشگران از مقتوليت خاصی برخوردار  Costa and McCraeعامل بارگ شخصيت 

تا  کند یمرا فراهم  ای ينزم. اين الگو (Gharabaghi & Garooci Farshi, 2010) است

. هر مورد ارزيابی قرار گيرد شده یبند طتقهو  مند نظام رطو بهدرون سازمان فردی در  یها تیاوت

محيط و استر  شی ی در  -فردشخصيت در ارتتاط با ابعاد تناسب  کننده يلتعدچند که نقش 

نشان  ها پژوهشصنعتی و سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است اما  یشناس روان یها پژوهش

 باشد یمشی ی و ساير متیيرهای سازمانی در ارتتاط که اين متیير و ابعاد آن با استر   دهد یم

(Panaccio & Vandenberghe, 2012 .)مثال،  عنوان بهMostaghni and Sarvghad (2012)  در

را با استر  شی ی  یشناخت روان سختیشخصيتی و سر های يژگیويک پژوهش رابطه بين 

 روانشان داد که بين  ها يافته. ار دادنددولتی شهر شيراز مورد ارزيابی قر های يمارستانب پرستاران

و  پذيری يتمسئولو  يریپذ تجربه رنجوری و استر  شی ی رابطه مثتت و بين برونگرايی،

 استر  شی ی رابطه منیی وجود دارد.

انی نظری و پژوهشی مت یبند جمعکار و  های يطمحجه به اهميت موضوه استر  در باتو

 گانه پنج یها تناسبجام اين پژوهش تعيين رابطه ان، هدف از محيط-در خصوص تناسب فرد

ی ی با توجه کار راهه( و استر  ش -گروه و فرد -حرفه، فرد –سازمان، فرد -شیل، فرد -)فرد

. هاست تناسبشخصيتی در قالب يک الگوی جديد و جامع از  های يژگیوبه نقش تعدي ی 

بر روی استر  ثير بيشتری تأ انهگ پنج یها تناسبيک از  ال اينجاست که کدامبنابراين سؤ

را با هم  گانه پنج یها تناسب توان یم؟ آيا ها آنبا تک تک  ها تناسبشی ی دارد؟ آيا ترکيتی از 

محيط( اثر آن را روی استر  شی ی  -ادغام کرد و به عنوان يک عامل مستقل )تناسب فرد

رابطه بين تناسب  توانند یم شخصيتی های يژگیوداد؟ و در نهايت اينکه آيا مورد بررسی قرار 

 .دهد یم، الگوی میهومی اين پژوهش را نشان 1محيط و استر  شی ی را تعديل کنند؟ شکل  -فرد

 

 روش
و  گانه پنج یها تناسببررسی رابطه الگوی ساختاری باتوجه به اينکه هدف پژوهش حاضر 

روش پتژوهش   ،بنتابراين  .شخصتيتی استت   هتای  يژگیو کنندگی يلتعداستر  شی ی و نقش 

 .باشد یم( یا رابطهو از نوه مطالعات همتستگی )توصيیی 
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Figure 1. Conceptual model of research 

 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه
مخت تف )بختش توليتد پ تی استتر،       یها بخشپژوهش حاضر مشتمل بر کارکنان جامعه 

 بع انسانی، حیاظت و ايمنی، تضمين کيیيت و تکنولوژی اطالعتات( شترکت  اکرليک، نيروگاه، منا

 ،نیر بود که بر متنای جدول کرجستی و مورگتان   800به تعداد  1191پ ی اکريل ايران در زمستان 

 انتخاب شدند.جامعه متناسب با حجم  یا طتقهتصادفی  يریگ نمونهاز روش  ها آننیر از  260
 

 ر پژوهشاابز
شیل از مقيا   -گيری تناسب فرد به منظور سنجش و اندازه شغل: -سب فردپرسشنامه تنا

استیاده شد. چتارچوب ک تی ايتن مقيتا  جهتت بررستی        Cable and DeRue (2002) یا ماده 6

 هتا  تأمين -ها سه ماده( و )تناسب نيازها توانايی -شیل از دو قسمت )تناسب تقاضاها -تناسب فرد

 ای درجته  پتنج طيف ليکرت  صورت به ها مادهبه اين  گويی پاسخه سه ماده( تشکيل شده است. نحو

شود. ضتريب آلیتای کرونتتاخ بته ترتيتب       گذاری می =کامالً موافقم( نمره5=کامالً مخالیم تا 1)از 

 89/0و  88/0 ستازندگان  توستط  هتا  تتأمين  -و تناستب نيازهتا   هتا  توانايی -برای تناسب تقاضاها

بارهتای عتام ی    داری یمعندر تعيين  Tی  هت محاسته آماردر اين پژوهش جه گاارش شده است.

زير نمونته( و بترای بررستی قاب يتت اعتمتاد ترکيتتی هتر يتک از          500)با  استراپ بوتاز آزمون 

 ضتتريب آلیتتای   ( و جهتتت تعيتتين پايتتايی از cگ دشتتتاين ) -، ضتترايب دي تتون هتتا ستتازه
 

 شغل -تناسب فرد

 سازمان -تناسب فرد

 گروه -تناسب فرد

 حرفه -تناسب فرد

 کارراهه -تناسب فرد

 

 استرس شغلی

 

 شخصیتی های ويژگی
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1) کرونتاخ استیاده شده است
AVE=50/0 c=12/0  و=16/0)  . 

ستازمان بته وستي ه     -در اين پژوهش تناستب فترد  سازمان:  -پرسشنامه تناسب فرد

استیاده شد. ستاختار   Cable and DeRue (2002) از مقيا  شده اقتتا  یا مادهپرسشنامه شش 

=کتامالً  1)از  ای درجته  پتنج ليکرت ز نوه طيف های شی ی ا ک ی اين مقيا  همانند اکثر تناسب

 Cable and. ضريب آلیای به دست آمده توسط شود گذاری می ( نمره=کامالً موافقم5 مخالیم تا

DeRue (2002)  وVogel and Feldman (2009)  گاارش شتده استت.    90/0و  85/0به ترتيب

رهتای عتام ی از آزمتون    با داری یمعنت در تعيتين   Tی  هدر اين پتژوهش جهتت محاستته آمتار    

، هتا  ستازه  يت اعتمتاد ترکيتتی هتر يتک از     زير نمونه( و برای بررسی قاب 500)با  استراپ بوت

و جهت تعيين پايايی از ضريب آلیای کرونتاخ استیاده شتده   (c) گ دشتاين -ضرايب دي ون

 (.  =11/0و  AVE=55/0 c=11/0) است

حرفه از پرسشتنامه   -گيری تناسب فرد به منظور اندازهحرفه:  -پرسشنامه تناسب فرد

استتیاده شتد. ستاختار و     Vogel and Feldman (2009)از مقيا   شده اقتتا  یا ماده سؤالسه 

 م تتا =کتامالً مختالی  1)از  یا درجته  پتنج  به صورت طيف ليکرت ها مادهبه اين  گويی پاسخنحوه 

 10/0 ستازندگان  شود. ضريب آلیتای بته دستت آمتده توستط      گذاری می ( نمره=کامالً موافقم5

بارهتای   داری یمعنت در تعيتين   Tی  هدر اين پژوهش جهتت محاستته آمتار   گاارش شده است. 

 يت اعتماد ترکيتی هر يتک  زير نمونه( و برای بررسی قاب 500)با  استراپ بوتعام ی از آزمون 

و جهت تعيين پايايی از ضتريب آلیتای کرونتتاخ     (c) گ دشتاين -رايب دي ون، ضها سازهاز 

 (.=81/0و  AVE=62/0 c=16/0)استیاده شده است 

گتروه   -فترد اين پژوهش به منظتور ستنجش تناستب     در گروه: -پرسشنامه تناسب فرد

 هتا  متاده به اين  گويی پاسخاستیاده شد. نحوه  Vogel and Feldman (2009) یا ماده 5ازمقيا  

( استت. ضتريب   =کتامالً متوافقم  5 =کامالً مخالیم تا1)از  یا درجه پنج به صورت طيف ليکرت

گتاارش شتده    Vogel and Feldman (2009)، 15/0آلیای به دست آمده در اين مقيا  توسط 

بارهتای عتام ی از آزمتون     داری یمعندر تعيين  Tی  هآمار در اين پژوهش جهت محاستهاست. 

، هتا  ستازه  يت اعتمتاد ترکيتتی هتر يتک از     زير نمونه( و برای بررسی قاب 500)با  استراپ بوت

                                                           
1-  Averag Variance Extracted 
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و جهت تعيين پايايی از ضريب آلیای کرونتاخ استیاده شتده   (c) گ دشتاين -ضرايب دي ون

 .  (=11/0و  AVE=01/0 c=10/0) است

کارراهه به وسي ه مقيا   –ب فردتناس دراين پژوهش کاراراهه: -تناسب فردپرسشنامه

 هتا  مادهبه اين  گويی پاسخسنجيده شد. نحوه  Gerpott, Domsch and Keller (1988) یا ماده 1

باشد. چهار  ( می= خي ی زياد5 تا همه اوقات= نه در 1از ) ای درجه پنجليکرت به صورت طيف 

ديگتر   متاده دهتد و سته    گيری فنی کارراهه را متورد ارزيتابی قترار متی     اين مقيا  جهت ماده

 89/0دهد. ضريب آلیای به دست آمده به ترتيتب   گيری مديريتی را مورد ارزيابی قرار می جهت

و همکتاران گتاارش شتده     Gerpottگيری فنی و مديريتی کارراهه توستط   برای جهت 15/0و 

بارهتای عتام ی از آزمتون     داری یمعندر تعيين  Tی  هدر اين پژوهش جهت محاسته آماراست. 

، هتا  ستازه  يت اعتمتاد ترکيتتی هتر يتک از     زير نمونه( و برای بررسی قاب 500)با  استراپ بوت

يب آلیای کرونتاخ استیاده شتده  و جهت تعيين پايايی از ضر (c) گ دشتاين -ضرايب دي ون

 (.=91/0و  AVE=59/0 c=15/0) است

 11بترای ستنجش استتر  شتی ی از پرسشتنامه      : شده ادارکنامه استرس شغلی پرسش

به صورت طيتف   ها مادهبه اين  گويی پاسخاستیاده شد. نحوه Spector and Jex (1988) ای ماده

 باشتد.  چندين بتار در روز( متی   =5 تا يکتار در ماه يا هرگااز کمتر  =1از ) ای درجه پنجکرت لي

در ايتن پتژوهش جهتت     گتاارش شتده استت.    85/0 ستازندگان ضريب آلیای کرونتاخ توسط 

زيتر   500)بتا   استتراپ  بتوت بارهتای عتام ی از آزمتون     داری یمعندر تعيين  Tی  همحاسته آمار

 گ دشتتاين  -، ضترايب دي تون  هتا  ستازه  يت اعتماد ترکيتی هر يک از قابنمونه( و برای بررسی 

(c)         و جهت تعيتين پايتايی از ضتريب آلیتای کرونتتاخ استتیاده شتده استت (AVE=12/0 

c=81/0  و=85/0.) 

 هتای  يژگتی و يتری گ انتدازه ای بتر  (:NEO-FFI) 1پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

ليکترت   يیگتو  پاسخبا مقيا   Costa and McCrae (1992) یا ماده 60شخصيتی از پرسشنامه 

يتن پرسشتنامه شتامل پتنج     ا موافقم( استتیاده شتد.  کامالً =5تا  مخالیمکامالً =1از ) یا درجه پنج

 شناسی يیهوظ( و A) يریپذ توافق(، O) يریپذ تجربه(، E(، برونگرايی )N) یرنجور روانعامل، 

                                                           
1-  NEO- Five Factor Inventory 
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(C )81/0تتا   68/0. ضرايب پايايی اين پرسشنامه برای پنج عامل توسط ستازندگان بتين   است 

بارهتای   داری یمعنت در تعيتين   Tی  هدر اين پژوهش جهتت محاستته آمتار    .گاارش شده است

يتک   يت اعتماد ترکيتی هر زير نمونه( و برای بررسی قاب 500)با  استراپ بوتعام ی از آزمون 

يب آلیتای کرونتتاخ   و جهت تعيين پايايی از ضتر  (c) گ دشتاين -، ضرايب دي ونها سازهاز 

و  AVE=55/0 c=11/0 یرنجتتور روان بتته ترتيتتب بته قتترار زيتتر استت:  استتیاده شتتد کته   

=61/0؛ برونگرايتتتی AVE=66/0 c=12/0  و=60/0پتتتذيری تجربتتته ؛ AVE=68/0 

c=16/0  و=61/0 يریپتتذ توافتتق؛ AVE=69/0 c=16/0  و=60/0شناستتی  وظيیتته ؛

AVE=69/0 c=18/0  و=81/0. 

بختش منتابع انستانی     ، بته الزم بتا متديريت   های یهماهنگجهت اجرای پژوهش پس از 

انتختاب و   هتا  نمونته مخت تف، تعتداد    یهتا  بخشيه ليستی از کارکنان شاغل در مراجعه و با ته

پژوهش در چند نوبت به صتورت مراجعته حضتوری در اختيتار کارکنتان قترار        یها پرسشنامه

ورد مت  PLSsmart3 افتاار  نترم از طريتق   یگتذار  نمتره و  یآور جمعپس از  ها پرسشنامهرفت. گ

گرايش مرکتای   یها شاخص، ها یفراوانشامل آمار توصيیی ) ها دادهتح يل قرار گرفت. تح يل 

( بته منظتور بررستی    محتور  يانسوار)رويکرد معادله ساختاری  ( و آمار استنتاطیها یپراکندگو 

همچنتين جهتت    صتورت پتذيرفت.   هتا  آن کنندگی يلتعديرهای پژوهش و نقش رابطه بين متی

زير نمونه( و  500)با  استراپ بوتبارهای عام ی از آزمون  داری یمعندر تعيين  T همحاسته آمار

و جهتت  Cگ دشتاين  -ضرايب دي ون ها سازهيک از  برای بررسی قاب يت اعتماد ترکيتی هر

 استیاده شد. VIFاز ضريب  گانه پنج یها تناسب یخط همررسی ب
 

 ها يافته
انحراف استاندارد، کجی  ،ها يانگينم توصيیی شامل درصدها، های يافتهدر اين بخش ابتدا 

بررسی  ها يهفرضاص ی مربوط به  های يافتهو کشيدگی متیيرهای پژوهش ذکر شده است سپس 

 شده است.

 

 به متغیرهای پژوهش  توصیفی مربوط  های يافتهالف( 

 هتل، ستابقه ختدمت، نتوه     )جنسيت، تحصتيالت، تأ  شناختی يتجمعبرحسب متیيرهای 
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های پژوهش بتر متنتای جنستيت     که توزيع نمونه شود یمبيان  گونه ينااستخدام، و شيیت کاری( 

ع . همچنتين توزيت  انتد  دادهدرصد را زنان تشکيل  1/2درصد از نمونه آماری را مردان و تنها  1/91

 6/10درصتد ديتپ م،    1/12کته   دهتد  یمت آماری نمونه پژوهش بر حسب مياان تحصيالت نشتان  

درصتد را دکتتری و    0/0درصد فوق ليسانس و تنها  8/8درصد ليسانس،  9/01درصد فوق ديپ م، 

درصد مجترد   1/11که  دهد یم. توزيع نمونه برحسب تأهل نشان دادند یمباالتر از دکتری تشکيل 

درصتد   8/1کته   دهد یم. توزيع نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت نشان اند بودهل و مابقی متأه

 15بتاالی   1/28ستال و   15تتا   10درصد بين  1/51سال،  10تا  5درصد بين  0/15زير پنج سال، 

 1/11 دهدکته  یمت . همچنين توزيع نمونه بر حسب شيیت کاری نشان اند داشتهسال سابقه خدمت 

 .اند بودهچرخشی و نوبت کار  صورت بهرصد از کارکنان د 1/62درصد روزکار و 
 

Table 1. 
Descriptive results including mean, standard deviation, variance, skewness and 
kurtosis for variables of the research 

Variales 
index 

Mean SD Varians Skew Kurtosis 

Person-job fit 18.75 4.95 24.51 00.463 -0.252 

Person- organization fit 17.62 4.97 24.74 -0.316 -0.506 

Person- group fit 17.78 3.78 14.31 -0.040 -0.386 

Person- vocation fit 9.58 2.67 7.13 -0.488 -0.195 

Person- career fit 22.03 5.87 34.51 -0.430 0.151 

Job stress 29.77 8.85 78.38 0.227 -0.141 
 

توستط کارکنتان در    شتده  کستب ميانگين نمرات  شود یممشاهده  1که در جدول  طور همان

محيط و ابعاد آن در نمونه آماری پژوهش باالتر از حد متوسط بترآورد شتد    -متیير تناسب فرد

که به عتارت ديگر تناسب فرد در محيط و ابعاد آن در بتين نمونته متورد مطالعته در وضتعيت      

+ قترار  1تتا   -1مقدار چولگی و کشيدگی برای ک يته متیيرهتا در بتازه    مط وبی است. همچنين 

آمتاری پتژوهش بتاالتر از حتد متوستط      دارد. عالوه بر اين، ميانگين استر  شتی ی در نمونته   

 برآورده شده است که نشانگر آن است که استر  شی ی در بين نمونه مورد مطالعه باالست.

لیه ( مربوط به مؤ11/21ترين ميانگين )باالشود  مشاهده می 2که در جدول  طور همان

دهد  ن میشناسی بوده است که نشا ( مربوط به وظيیه06/10و کمترين ميانگين ) یرنجور روان

شناسی  شخصيتی وظيیه مؤلیهباالترين و در  یرنجور روان مؤلیهکنندگان در  اکثر شرکت

 ترين سطح نمره را کسب کردند.  پائين
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Table 2.  
Descriptive results including mean, standard deviation, variance, skewness and 
kurtosis for components of personality characteristics 

Variales 
Index 

Mean SD Varians Skew Kurtosis 

Neurticism 23.71 5.89 34.72 -1.091 1.459 
Extraversion 18.49 5.98 35.76 0.340 0.601 
Openness 23.06 5.66 32.13 0.539 1.838 
Agreeableness 18.56 5.71 32.63 0.611 1.075 
Conscientionusness 14.06 7.74 89.59 0466 -0.030 

 

 یخط همب( ارزيابی الگوی ساختاری در مسئله 
و ترکيب اين عوامل  گانه پنج یها تناسببين  یخط همبه منظور بررسی در اين پژوهش 

( VIF) محيط( در الگوی مورد مطالعه از ضرايب -به عنوان يک عامل مستقل )تناسب فرد

 منعکس شده است.  1استیاده شد که نتايج آن در جدول 
Table3. 

Analyzing the structural model for moulticollinearity problem and combination the fits 
Variales VIF amount 

Person-job fit 1.741 
Person- organization fit 1.427 
Person- vocation fit 1.256 
Person- group fit  1.724 
Person- career fit 1.337 

 

نتيجه  توان یمهستند و  5کمتر از  VIFهمه مقادير ضرايب ، 1دول با توجه به نتايج ج

 توان یماست و  یپوش چشم( قابل گانه پنج یها تناسب) ها معرفبين  یخط همگرفت که مياان 

 یها تناسبحيط را تشکيل داد. در واقع م -را ترکيب نمود و عامل تناسب فرد ها تناسباين 

 محيط در مدل در نظر گرفت. -تناسب فرد دهنده يلتشکف به عنوان معر توان یمرا  گانه پنج
 

 ج( سنجش کیفیت مدل ساختاری 
پژوهش کيیيت مدل ساختاری )درونی( مورد  های يهفرضدر اين بخش قتل از آزمون 

متیيرهای وابسته  بينی يشپآيا متیيرهای مستقل توانايی  سنجش قرار گرفت تا مشخص شود که

گيسر با معيار  –خص کردن کيیيت مدل از ضريب استونجهت مش را دارند يا خير؟ بنابراين

  .استیاده شده که نتايج آن در جداول زير منعکس شده است 1وارسی اعتتار افاونگی
                                                           
1- Construct Cross Validated Radundancy  
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Table 4. 
Structural model quality test (fitnes of the model) for five-some fits and job stress 

Variales 
Index 

SSO SSE Q² =(1-SSE/SSO) 
Job stress 1200 1125.93 0.06 
Person-job fit 300 300  

Person-organization fit 600 600  

Person-vocation fit 600 600  

Person-group fit  500 500  

Person-career fit 700 700  

 

ت برای مجموه مجذورا𝒬2 شاخص اعتتار اشتراک دهد مینشان  0که جدول  طور همان

برای هر ب وک  بين پيش( و مجموه مجذور خطاهای SSO) 1مشاهده برای هر ب وک متیير پنهان

 های تناسبنتيجه گرفت مدل ساختاری  توان می(؛ بنابراين 06/0) باشد می( مثتت SSE) 2پنهان

در رابطه با استر  شی ی از کيیيت مناستی برخوردار است و متیيرهای مستقل توانايی  گانه پنج

 .باشند میمتیير وابسته را دارا  بينی پيش
Table 5. 
Structural model quality test (fitness of the model) combination effect five-some fit 
and job stress 

Variales 
Index 

SSO SSE Q² =(1-SSE/SSO) 
Job stress 1200 1159.06 0.03 
Combination effect five- some fit 500 500  

 

برای مجموه مجذورات  𝒬2 شاخص اعتتار اشتراک دهد مینشان  5که جدول  طور همان

برای هر ب وک  بين پيش( و مجموه مجذور خطاهای SSO) مشاهده برای هر ب وک متیير پنهان

مدل ساختاری ترکيب  نتيجه گرفت توان میبنابراين ؛ (01/0) باشد می( مثتت SSE)پنهان 

در رابطه با استر  شی ی از کيیيت مناستی برخوردار است و متیيرهای  نهگا پنج های تناسب

 باشند. می را دارا متیير وابسته بينی پيشمستقل توانايی 

برای مجموه مجذورات  (𝒬2)دهد شاخص اعتتار اشتراک  نشان می 6طور که جدول  همان

برای هر ب وک  بين ش( و مجموه مجذور خطاهای پيSSO) مشاهده برای هر ب وک متیير پنهان

مدل ساختاری نقش  توان نتيجه گرفت میبنابراين  ؛(10/0)باشد  ( مثتت میSSEپنهان )

                                                           
1- Sum of Squares of Observation  for  Block  

2- Sum of Squared Prediction Errors for  Block  
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در رابطه با استر  شی ی از گانه  های پنج های شخصيتی در ارتتاط با تناسب گری مؤلیه تعديل

بينی  پيششخصيتی توانايی  های کننده ويژگی استی برخوردار است و متیير تعديلکيیيت من

 د.باش متیير وابسته را دارا می

Table 6. 
Structural model quality test (fitness of the model) the effect of the moderating role of 
personality components in the combination of five-some fit (PE-Fit) and job stress 

Variales 
Index 

SSO SSE Q² =(1-SSE/SSO) 
Job stress 1200 1079/59 0/10 

PE-F 500 50  

O*PE-F 500 500  

Openness 100 100  

N*PE-F 500 500  

Neurticism 100 100  

E*PE-F 500 500  

Extraversion 100 100  

C*PE-F 500 500  

Conscientiousness 100 100  

A*PE-F 500 500  

Agreesblemess 100 100  
 

 مدل ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش  د( بررسی

پژوهش و اطمينان يافتن از وجود يا عدم های  به منظور ارزيابی مدل پيشنهادی و سوال

پنچ گانه يک بار به صورت مجاا و يک بار به صورت های  وجود رابطه ع ی و ميان تناسب

شخصيتی و ای ه ها )تناسب فرد و محيط( در ارتتاط با متیيرهای ويژگی ترکيتی از تناسب

 گرفت که نتايج آن در جداول و الگوهای زير منعکس شده است. استر  شی ی مورد بررسی قرار
 

Table 7. 

Path coefficnts, T-value and signficance level of fiv-some fit and job stress 
Paths   t-value Signficance levels 
Person-job fit  Job stress -0.13 1.11 0.269 
Person-organizatin fit  Job stress -0.11 0.57 0.569 
Person-vocation fit  Job stress -0.02 0.15 0.879 
Person-group fit  Job stress -0.33 3.16 0.002 
Person-carrer fit  Job stress -0.02 0.10 0.918 

 

شیل بتا ضتريب مستير برابتر بتا       -تناسب فرد ،1مده در جدول به نتايج به دست آباتوجه 

داری بتر استتر  شتی ی     یمعنت ، اثتر  >269/0pداری  یمعنت در سطح  11/1برابر با  tو مقدار  –11/0
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در ستطح   51/0برابتر بتا    tو مقتدار   -11/0ستازمان بتا ضتريب مستير برابتر بتا        -ندارد. تناسب فرد

حرفته بتا ضتريب مستير      -استر  شی ی ندارد. تناسب فترد بر  داری یمعن، اثر >569/0p داری یمعن

بر استتر  شتی ی    داری یمعن، اثر >819/0p داری یمعندر سطح  15/0برابر با  tو مقدار  02/0برابر با 

 داری یمعنت در ستطح   16/1برابتر بتا    tو مقتدار   -11/0گروه بتا ضتريب مستير     -ندارد. تناسب فرد

002/0p< و  02/0کارراهه با ضريب مستير برابتر    - ی دارد. تناسب فردبر استر  شی داری یمعن، اثر

 بر استر  شی ی ندارد. داری یمعن، اثر >918/0p داری یمعندر سطح  10/0برابر با  tمقدار 

 
Figure 2. The structural model of five- some fit and Job stress 

 

Table 8. 
Path coefficnts, T-value and signficance level of the combined effect of five-some fit 
(P-E fit) on job stress 

Paths  t-value Signficance levels 
Combined effect five-some fit  

Job stress 
-0.39 4.08 0.001 
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با ضتريب مستير    گانه پنج یها تناسبشود اثر ترکيتی  مشاهده می 5در جدول که  طور همان

بتر   داری یمعنت منیتی و  ، اثتر  >001/0p داری یمعنت در ستطح   08/0برابر با  tب و ضري -19/0

استر  شتی ی بته وستي ه ترکيتب     درصد از واريانس متیير  15/0استر  شی ی دارد. همچنين 

 است. بينی يشپمحيط( در درون مدل قابل  -فرد)تناسب  گانه پنج یها تناسب

 
Figure 3. The structural model of combined effect the five- some fit (p-E fit) on Job stress 

 

محتيط بتر    -ی و تناستب فترد  رنجور رواندهد تأثير تعامل  یمنشان  8که جدول  طور همان

 داری یمعنت در ستطح   08/0برابتر بتا    tمقتدار و  -01/0استر  شی ی با ضريب مسير برابتر بتا   

911/0p< ،محيط بر استتر  شتی ی    -ی و تناسب فردتأثير تعامل برونگراي .باشد ینمدار  یمعن

، >511/0p داری یمعنت در ستطح   65/0برابتر بتا    tمقتدار و  12/0با ضريب مستير برابتر بتا    نيا 

محيط بر استر  شی ی بتا ضتريب    -يری و تناسب فردپذ تجربهتأثير تعامل  .باشد ینمدار  یمعن

باشتد؛   یمت دار  یمعن، >001/0p داری یمعندر سطح  10/2برابر با  tمقدارو  -12/0مسير برابر با 

نقتش  محيط و استر  شتی ی   -در رابطه بين تناسب فرد يریپذ تجربهلیه شخصيتی بنابراين مؤ

محيط بر استر  شی ی با ضتريب   -و تناسب فرد يریپذ توافقتأثير تعامل  .کنندگی دارد يلتعد

. باشتد  ینمدار  یمعن، >990/0p داری یمعندر سطح  01/0برابر با  tو مقدار  01/0مسير برابر با 
محيط بر استر  شتی ی بتا ضتريب مستير      -و تناسب فرد شناسی يیهوظدر نهايت، تأثير تعامل 

 .باشد ینمدار  یمعن، >610/0p داری یمعنسطح  در 51/0برابر با  tو مقدار  -09/0برابر با 



 12 (1 ی شماره ،1044 بستانبهار و تا ،82 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

Table 9. 
Path coefficnts, T-value and signficance level of the moderating role of personality 
components in the combination of five-some fit (P-E fit) and job stress 

   t-value Signficance levels 
The effect of neuroticism*P-E fit on 
job stress 0.01 0.08 0.933 
The effect of extraversion*P-E fit on 
job stress 

0.12 0.65 0.517 
The effect of openness*P-E fit on 
job stress 

-0.32 2.70 0.007 

The effect of agreeableness*P-E fit 
on job stress 

0.01 0.01 0.994 

The effect of conscientiousness*P-E 
fit on job stress 

-0.09 0.51 0.610 

 

Figure 4. The structrul model of the moderating role of personality components in 
the combination of five- some fit (P-E fit) and job stress 

 

 گیری و نتیجهبحث 
استر  شتی ی بتا توجته بته     و  گانه پنجهای  ف بررسی رابطه بين تناسباين پژوهش با هد

هتای   يج نشان داد که از بين تناستب انجام گرفت. نتاشخصيتی های  ويژگیی  هکنند يلتعدنقش 
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ستطح   در 16/1برابر بتا   tو ضريب  -11/0گروه با ضريب مسير برابر با  -تناسب فرد ،گانه پنج

و ستاير   داردو منیتی بتا استتر  شتی ی      داری یمعنت ای  رابطته  ،p<002/0برابر بتا   داری یمعن

پژوهشتگران قت تی همچتون     اند. هر چند که با استر  شی ی نداشته داری یمعنها رابطه  تناسب
Kristof (1996), Carless (2005), Uluts, Kalan, and Bozkart (2011), Warr and Inceoglu 

(2012), Golparvar et al. (2013), Andela and Vanderdof (2018)  هتای ختود    در پتژوهش

 ،انتد. بنتابراين   اشتته داری د یمعنمحيط و ابعاد آن با استر  شی ی رابطه  -نشان دادند که تناسب فرد

کتار بتا    -فردحرفه و  -سازمان، فرد -شیل، فرد -های فرد داری رابطه تناسب یمعناحتمال دارد عدم 

ها به ستؤاالت   های آزمودنی استر  شی ی در اين پژوهش ناشی از درصد واريانس نستتاً باالی پاسخ

اشد که در ايتن پتژوهش بته آن    گيری، حجم نمونه و يا ساير عوام ی ب پژوهش، خطای الگوی اندازه

 پرداخته نشده است و بايد به عنوان يک محدوديت پژوهشی به آن پرداخته شود.  

بيتان داشتت    گونه ينا توان میگروه و استر  شی ی  -رابطه بين تناسب فرد داری یمعندر تتيين 

ی نيست کته بته   نياز کنند یموقتی به مشکل برخورد  کنند یمافراد به صورت گروهی کار  که یهنگام

تنهايی با آن روبرو شوند. در واقع شکست و موفقيت در کتار بته منالته شکستت و موفقيتت گتروه       

. همچنين در کار گروهی چتون افتراد دارای   شود یمت قی شده و به يک مياان بين افراد گروه تقسيم 

ابتط  کته موجتب بهتتود رو    کننتد  یميک هدف مشترک هستند، نستت به هم احسا  تع ق بيشتری 

که اين خود مست ام صرف انرژی کمتر و احسا  بهتر و استر  کمتر در محيط کتار   شود یمکاری 

و استتعدادهای ستاير    هتا  یتوانمنتد و نيازهای فرد به وستي ه   ها یکاستاست. به بيان ديگر، زمانی که 

افتراد   هتای  يژگیودارد که شتيه به  هايی يژگیوافراد گروه جتران و برآورده شود و فرد احسا  کند 

ستايرين   هتای  يژگتی وو مکمتل   کننده يلتکممنحصر به فردی دارد که  های يژگیوگروه است و فرد 

 Kristof (1996)هتای  يافتته . ايتن تتيتين بتا    کنتد  یمت است، استر  کمتتری در محتيط کتار تجربته     

گتروه کته اشتاره بته تناستب تکمي تی        -در زمينه تناسب فرد Monahan and Muchinsky (1983)و

کنتد از تناستب الزم    متی  مل دارد همسو است. بنابراين زمانی که فرد بتا گروهتی کته در آن کتار    مک

 برخوردار باشد استر  کمتری را تجربه خواهد کرد.

هتای   همچنين به منظور پاسخ دادن به سؤال دوم پتژوهش در خصتوص تتأثير ترکيتب تناستب     

گانته از   هتای پتنج   ی بين تناستب و عدم همپوش یخط همگانه روی استر  شی ی، جهت بررسی  پنج

هتای متذکور    )مياان تحمل واريانس( استتیاده شتد. نتتايج نشتان داد کته بتين تناستب        VIFضريب 
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ها را به عنوان يک عامل مستقل در نظر گرفتت و اثتر آن    توان اين تناسب همپوشی وجود ندارد و می

نتتايج نشتان داد    فترض  يشپت ين با توجه به ا ،را روی استر  شی ی مورد سنجش قرار داد. بنابراين

برابتر بتا    tو مقتدار   -19/0محيط( با ضريب مسير برابر با  -گانه )تناسب فرد های پنج ترکيب تناسب

بر استر  شی ی داشتته استت.    داری یمعن، تأثير منیی و p<001/0برابر با  داری یمعندر سطح  08/0

ختوبی برختوردار باشتند بته احتمتال زيتاد        تناستب افراد با محيط کاری خود از  که یزمانبه عتارتی، 

 Garooci Farshiاستر  کمتری را تجربه خواهند کرد. اين يافته با نتايج پژوهشگران قت ی همچتون  

and Mani (2005) و Riahifar and Mahdavi (2016)     ،همراستاستت و بتا ديتدگاهFrench et al. 

هتای فترد    ها ومهارت لاامات شی ی با توانايیتقاضاهای محيطی و ا که یهنگامکه بيان داشتند  (1982)

ناسازگار باشد فرد استر  شی ی بيشتری را تجربه خواهتد کترد قابتل تتيتين استت. هتر چنتد کته         

Kristof (1996) هتا بايتد در يتک مطالته يکپارچته متورد        کند رويکردهای چندگانه تناسب بحث می

های آتتی ستازمان متورد استتیاده قترار       ی برنامهها را برا بررسی قرار گيرند تا بتوان ترکيتی از تناسب

محتيط يتک ستاختار پيچيتده و      –رسد با توجه بته اينکته ستاختار تناستب فترد       دارد، اما به نظر می

به عنوان يک عامل مستتقل بايتد متتنتی بتر      ها آنباشد انتخاب هر يک از ابعاد و ترکيب  چندگانه می

 یتتر  مناستب ی بنا نهاده شده باشد تا بتوان تتيتين  شواهد و داليل تجربی و يا سؤاالت خاص پژوهش

 از اين پديده با پيامدها و ساير متیيرهای سازمانی به عمل آورد.

 گانته  پتنج  یهتا  تناستب شخصيتی رابطه بين  های يژگیودر پاسخ به سؤال سوم متنی بر اينکه آيا 

وهش نشان داد کته از بتين   اين پژ های يافته، کنند یممحيط( و استر  شی ی را تعديل  -)تناسب فرد

و  -12/0محيط با ضريب مستير برابتر بتا     -و تناسب فرد يریپذ تجربهشخصيتی، تعامل  های يژگیو

بر استر  شتی ی   داری یمعن، اثر منیی و p<001/0برابر با  داری یمعندر سطح  10/2برابر با  tمقدار 

 کنتد.  متی  ستر  شی ی کاهش پيتدا ا يریپذ تجربهدارد. بدين معنی که با وارد شدن مؤلیه شخصيتی 

فيايکتی و   یهتا  محترک بيان داشت چون همه افراد واکنش يکسانی به  توان یمدر تتيين اين موضوه 

فتردی و   یهتا  تیتاوت استر  ممکن است بر اثر  دهند ینمدر محيط کار از خود نشان  یشناخت روان

 Mostaghni andن نمونته  شخصيتی دستخوش تیييرات شود و يا کاهش يا افتاايش يابتد. بته عنتوا    

Sarvghad (2012)    یرنجتور  رواندر پژوهش خود نشان دادند افرادی که دارای ويژگتی شخصتيتی 

هستند استتر    يریپذ تجربههستند استر  بيشتر و افرادی که دارای ويژگی شخصيتی برونگرايی و 

، يریپتذ  تجربهبا ويژگی بيان داشت چون افراد  توان یم. همچنين کنند یمکمتری در محيط کار تجربه 
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 باشتند  یمت های جديد، اهل ريسک و عمل، دارای خالقيت و قدرت حل مستئ ه بتاال    پذيرای تجربه

متیتاوتی   یهتا  راهو با قدرت خالقيت خود  پذيرند یمآن را  شوند یمبا يک مشکل روبرو  که یهنگام

 برای حل آن پيدا کرده و در نتيجه استر  کمتری را تجربه خواهند کرد.

در  شتود  یمت با توجه به نتايج به دست آمده بته متديريت منتابع انستانی ايتن شترکت پيشتنهاد        

گتروه اهميتت بيشتتری     -که کار به صورت گروهی و تيمی است به موضوه تناسب فرد يیها بخش

بگمارند که از نظر دانش، توانايی، مهارت و ستاير خصوصتيات از    ها گروهقائل شوند و افرادی را در 

و تناسب الزم با همکاران ختود برختوردار باشتند تتا استتر  کمتتری را تجربته نماينتد.          سازگاری

که در فرايند گاينش، استخدام و بکارگماری افردی را انتختاب نماينتد کته     شود یمهمچنين پيشنهاد 

باشند چرا که در اين پژوهش مشخص شد افترادی کته دارای    يریپذ تجربهدارای ويژگی شخصيتی 

از  شتود  یمت . در کل توصتيه  کنند یمدر محيط کار استر  کمتری را تجربه  باشند یماين خصوصيت 

کارکنان ختود استتیاده نماينتد. بته ستاير       یور بهرهالگوی ساختاری موجود جهت کاهش استر  و 

آتتی ختود در الگتوی     یهتا  پتژوهش که در  شود یمدر اين حوزه توصيه  مندان عالقهپژوهشگران و 

مربوط به کار را مورد بررسی قرار دهند و در پايتان الزم استت    یشناخت روان موجود ساير متیيرهای

دهتی و تعمتيم آن    گااردر تعتير و تیسير نتايج به محدود بودن نمونه و جامعه آماری، سنجش خود 

 و صنايع مشابه احتياط الزم و کافی متذول شود. ها سازمانبه 
 

شناسی  ز رساله دکتری آقای سعيد گودرزی در گروه روانمقاله حاضر مستخرج انويسندگان: مشارکت سهم 
؛ همه باشد دانشگاه اصیهان، به راهنمايی دکتر حسين سماواتيان و مشاوره دکتر ابوالقاسم نوری می

 اند. نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نموده
در تکميل اين پژوهش پرسنل شرکت پ ی اکريل ايران که از همه  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. اند اعالم می مؤثر بوده
در اين مقاله هيچ نوه تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  کنند که می نويسندگان اذعانتضاد منافع: 

و  حسين سماواتيانتر دک، با راهنمايی ، دانشجوآقای سعيد گودرزی و نتيجه يک کار تيمی رساله دکتری
 است. ابوالقاسم نوریدکتر مشاورت 

 حمايت مالی برخوردار نتوده است. اين مقاله ازمنابع مالی: 
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