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 چکيده

وجوي کار هاي شخصيت و سبک زندگي در بين افراد موفق و ناموفق در جستهدف: پژوهش حاضر به دنبال مقايسه ويژگي

در اين پژوهش از جامعه افراد موفق و ناموفق در . است ياسهيمقا يهاپژوهش ازجملهبوده است. روش: پژوهش حاضر 

گروه افراد موفق در  نفر در 18گيري گلوله برفي انتخاب شدند. از اين عده نمونه صورتبهنفر  861جستجوي کار تعداد 

زن(  قرار  نفر 84نفر مرد و 84نفر نيز در گروه افراد ناموفق در جستجوي کار) 18نفر زن( و  84نفر مرد و 84وجوي کار )جست

 در مورداستفاده يهاپرسشنامه (NEO( و فرم کوتاه آزمون ويژگي شخصيتي )BASIS-A« )سبک زندگي»گرفتند. آزمون 

تحليل  آمار يهاشاخص از نيز و معيار انحراف ميانگين، محاسبه مانند توصيفي آمار يهاروش از سپس .هستند حاضر پژوهش

سبک  يهامؤلفهاز بين  دادهنشان   هاافتهي: هاافتهي.شد استفاده    SPSSافزارنرم از استفاده باو تحليل تمايز  دوطرفهواريانس 

 50/5داري وجود دارد )تفاوت معنيوجوي کار در خرده مقياس مستحق بودن افراد موفق و ناموفق در جستبين زندگي در 

P< ،448/4F=)خرده وجوي کار در سه هاي شخصيت در دو گروه افراد موفق و ناموفق در جستچنين از بين مؤلفه. هم

هاي سبک زندگي و ( و مؤلفه>P 50/5داري مشاهده شد )وثبات عاطفي تفاوت معني به تجربه باز بودن، بودنباوجدان  اسيمق

 بيني کند.کار را پيش جو کنندهعضويت افراد جست و  راتييدرصد تغ 60به ميزان  باهمتوانند هاي شخصيتي ميويژگي

نسبت به سبک زندگي و ويژگي شخصيتي افراد موفق و ناموفق در جستجوي کار توجه  تواننديممشاوران شغلي  :يريگجهينت

 داشته باشند. ياژهيو
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 مقدمه
 

موضوع اشتغال و دستيابي . روديم به شمار فرد شخصي زندگي در سازسرنوشت و مهم بسيار عوامل از يكيانسان،  شغل

ي برافرصتي  ي کاروجوجستدر اين ميان فرايند . شودي يک جامعه محسوب ميازهاين نيترياساساز  موردنظرافراد به شغل 

 اهداف شغلي کردن دنظريتجدو  کردن جمع براي يک شروع تازهدر واقع است،  افراد ياحرفهو مهارت  ، دانشتجربه گسترش

 (.4585، 8شود )ناتاليزومحسوب مي

. استتعريف کرده  گراهدف و يخود نظارتي ايپو نديفرا کي عنوانبهرا  کار يجستجوفرايند ( 4558) 4فرنکااز طرفي    

 بهو  شوديآغاز م و تعهد شناساييبا کهفرايند هدفمند و ارادي است يک  جستجوي کار مفهوم( 4551) 3هوي ازنظر نيچنهم

 . اشتغال است هدف دنبال

قا فرايند ارتگامي مفيد در راستاي  توانديم؛ گردديم زيآمتيموفقاهميت شناخت و بررسي عواملي که سبب جستجوي کار      

به سبک  توانيمآن عوامل  ازجملهکه  گذارديمعوامل مختلفي بر روي اين فرايند اثر  رسديمکاريابي جامعه باشد. به نظر 

 زندگي اشاره کرد.

ي رفتارهاراهنماي  چارچوب، گرفتهشكلسبک زندگي  کرد مطرح را0 زندگي سبک اصطالح (8508)8آدلر آلفرد بار اولين   

 سبک (.8315شولتز، ) داردبستگي  کودک و سبک زندگي به ترتيب تولد و نيز چگونگي رابطه ميان والد تيماه. گردديمآتي 

 شخصي يا و اجتماعي شرايط تبيين ،بلندمدت يهاهدف ها، وهوس هوي فرد، عادتي يهانمونه ،هاطرح عقايد، مجموعه زندگي

ادراکات،  احساسات، تفكر، ينحوه آن در که است فرضياتي زندگي سبک .است الزم فرد خاطر امنيت نيتأم براي که است

 ناصري، و يآبادعيشف) است زندگي مشكالت و موانع برابر در فرد واکنش خاص نوع زندگي سبک .است مطرحغيره و روياها

1391).   

آبادي (. انتخاب شغل بر اساس الگوي چندمحوري شفيع8318شارف، ) استهاي بروز سبک زندگي انتخاب کار يكي از راه     

ي در درون شيوه زندگي ريگميتصمو توان  ازهاينارضاي  زانيمپنداري، فعاليتي است پويا و هدفمند که با توجه به نوع خويشتن

اتي متفاوتي دارند، ولي در متفاوت، الگوي زندگي و سبک انديشيدن و انتظار طبق مشاغل (.8358آبادي، )شفيع دهديمرخ 

هاي جامعه دارند و طوري اند، بيشترين تفاوت را با بقيه تيپکه مشاغل کليدي جامعه را اشغال کرده ييهاآنساختار طبقاتي 

و عمل و کردارشان از ساير  فكرشانسبککنند که وانمود مي گونهنياکنند که شكاف بيشتري با ساير طبقات دارند و رفتار مي

کنند و شيوه زندگي را انتخاب درآمد بيشتري را کسب مي خوددارندامعه برتر است. افرادي که مشاغل مهم را در اختيار جافراد 

 (8 است که عبارتند از: مؤلفه(. سبک زندگي داراي پنج 4558، 6نشانه افتخار و حيثيت است )وبلن هاآنکنند که براي مي

به اين موضوع اشاره دارد که  : 1(کنار آمدن4. کندرا ارزيابي ميجامعه احساس تعلق فرد به  مؤلفهاين  : 7عالقه اجتماعي -تعلق

و صميميت از روندي  کارفرد تا چه اندازه تمايل دارد در سه حيطه مربوط به تكاليف زندگي يعني ارتباطات اجتماعي، 

چه اندازه هدايت و رهبري ديگران براي فرد خوشايند :به اين نكته اشاره داردکه تا  5يريپذتيمسئول (3پيروي کند.  مندقاعده

                                                           
1- Natalizio, J 
2- Kanfer, R 
3- Hoye, G 
4 - Adler 
5 - Life style 
6- Veblen, T 
7- Blelonging- social interest 
8- Going along 
9- Taking charg 



 

 

 را دانديمرا حائز اهميت  هاآنو نظر  بهادادهديگران  اظهارنظرحد به  تا چهاينكه فرد : 8تأييدنياز به ( 8. است قبولقابلو 

ي بين فردي هاتيموقعپردازد که فرد تا چه اندازه در به ارزيابي اين موضوع مي 4:مؤلفه محتاط بودن( 0. کنديمارزيابي 

  (.8358)حساس،  کنديماحساس اعتماد و امنيت 

 است اندک بسيار است گرفته صورت کار يوجوجستو فرايند  زندگي سبک با رابطه در که ييهاپژوهش رسديم نظر به

 شاغل زنان زندگي که بين سبک دهديم( نشان 8358نتايج پژوهش کردي ) :مثال براي .نمود اشاره توانيم زير به پژوهش اما

کنار  مؤلفهي سبک زندگي، هامؤلفهي  دريافت که بين پژوهش در( 8355چنين ريحاني )تفاوت وجود دارد. هم شاغل ريغ و

با عنوان مقايسه سبک زندگي و  (8311پژوهش کشميري )سازماني ارتباط مثبت و معناداري دارد. نتايج  تعهدآمدن با 

ي مقابله با توجه به جنسيت افراد هاوهيشنشان داد که سبک زندگي و  انجام ي مقابله بين معلمان آموزش ويژه و عاديهاوهيش

نتايج پژوهش اوهتا و همكاران  از سويياست.  شدهگزارشتولد  بيترتدر سبک زندگي  رگذاريتأثمتفاوت بوده و تنها عامل 

( 8358رفاهي )در همين راستا تحقيقات . برديماصالح سبک زندگي رضايت شغلي کارگران را باال  که دهديمنشان ( 4556)

 نظر به فوق يهاپژوهش اساس بر بنابراين نشان داد که بين سبک زندگي شاغلين نظامي و غيرنظامي تفاوت وجود دارد.

 .دارد وجود يداريمعنو  مثبت رابطه کار يوجوجستفرايند  و زندگي سبک بين که رسديم

و مسئله انتخاب شغل نقش کليدي در  از نيروي انساني آن جامعه است امروزه پيشرفت جوامع در گرو استفاده بهينه

جهت دستيابي به شاغالن  مؤثرکارفرمايان و متقاضيان شغل بايستي تمامي عوامل  رونيازا، کنديمي جوامع ايفا توسعهفرايند 

 (.8315شخصيت افراد است )فالح،  رگذاريتأثراضي و کارآمد را بررسي نمايند. يكي از اين عوامل 

او را  يژهيورواني در درون فرد است که رفتار و افكار -جسمي يهانظامايي از يشخصيت سازمان پو( 8568) 3نظر آلپورت از 

شوند. به اين وخو، براي دستيابي به هدف، تلقي ميهاي خلقمحرکه عنوانبهخصوصيات شخصيتي در حقيقت،  . کنديمتعيين 

 (.4555، 8يگور يکالنمايد )هاي خاص ميمعنا که اين خصوصيات انسان را مستعد انجام رفتارهاي مختلف در موقعيت

ي هاتيموقعرا در انتخاب شغل دارد و هر فرد با انتخاب شغل خاصي از بين  راتيتأث نيترياساسشخصيت يكي از  درواقع   

که مناسب وضع اوست و عدم تناسب  کنديميي را انتخاب هانقشي سازگاري، الگوهاي زندگي و هاوهيش درواقعمختلف کاري 

  (.8317اعرابي،  ترجمه؛ 4556رابينز، ) گرددمانع رشد و تكامل فرد  توانديمبين شغل و شخص 

ي ربنايز دهندهليتشكنظريه پنج عاملي شخصيت که به پنج عامل بزرگ نيز معروف است، نشانگر ابعاد اساسي 

 نيا (. 8355، شناسحق) قرار گيرد. موردسنجشاز طريق پرسشنامه نئو  توانيمي شخصيت شخص است که هايژگيو

 و 1پذيري(ي )توافقسازگار، 7، پذيرا بودن تجارب6ييگرابرون:  0)عصبيت( ييروان آزرده خويي چون: هامؤلفهپرسشنامه شامل 

ي بزرگ و هاگروه حيترجيي هم چون دوست داشتن مردم، هايژگيو يي:گرابروناست  5وجداني بودن() يريپذتيمسئول

 توافق(:) يسازگار (.8316بودن از صفات برونگراهاست )پروين،  نيبخوشي و باانرژ، سرخوشبودن،  تأجر با، هاييگردهما

حيطه سازگاري را  مجموعهو فروتني، تواضع، نرمش در مقابل ديگران  تيتبعي، دوستنوعتمايل اعتماد به ديگران، سادگي، 

                                                           
1- Being caution 
2- Wanting recognition 
3 -Allport 
4- Caligiuri, M 
5- Neuroticisim 
6- Extroversion 
7- Openness 
8- Agreeableness 
9- conscientiousness 



 

 

تشكيل دهند گشودگي شامل تصورات فعال،  عناصر بودن نسبت به تجربه )گشودگي(: باز(. 4556، 8باالک) دهديمتشكيل 

افراد پذيرا نسبت به تجربه دروني و دنياي . ي عاطفي دروني و قضاوت مستقل استهاتجربهبه زيبايي، توجه به  تيحساس

و همكاران،  4آنييوس) باشنديم رايپذ ريغي احساسات مثبت و منفي فراوان در مقايسه با افراد داراپيرامون کنجكاو هستند. 

به انجام رفتارهاي  مندعالقه، اندمقاوموحدت شخصيت دارند و  شناسفهيوظافراد (: يشناسفهيوظ) بودني وجدان .(4555

 اريبس اندنامرتببه کساني که  نسبت وهستند  نيبکيبارو  قيدقدارند،  يخود نظم، اندکوشسخت، اندمستقلهدفمند هستند، 

 (.4557، 3)الوسن و شن انددهينام زين «تمايل به موفقيت»هستند اين حيطه را به نام  ريگسخت

( 8358) يغنمست :مثال براي است گرفته صورت شخصيتي و جستجوي کار هاي  ويژگي نهيدرزم مختلفيهاي پژوهش

 کانفرچنين معنادار وجود دارد. هم و مثبت رابطه پرستاران شغلي رواني فشار با رنجورخوييروان در پژوهشي نشان داد که بين

 زندگينامه و متغيرهاي زمينه اجتماعي، انگيزه، يابي، خودارزصفات شخصيتيدر پژوهشي دريافتند که  ( 4558) و همكاران

رابطه بين مدل »( در پژوهشي با عنوان  8355) نوراني پور و اکبرزاده  مرتبط است. جستجوي کار رفتار اب يتوجهطور قابلبه

يي و گرابرونبودن،  باوجداندريافتند که ابعاد « و خشنودي شغلي در کارکنان کارخانه تراکتورسازي تبريز پنج عاملي شخصيت

شغلي  رضايتبا  معناداررنجورخويي همبستگي منفي بعد روان اماشغلي دارند،  رضايتدلپذير بودن همبستگي مثبتي با 

 در يشناخت تيجمعمتغيرهاي  و موقعيت، شخصيت نقش بررسي با عنواني پژوهش در (4556) باسول .همچنيندارد

ي کار را بيشتر از متغيرهاي وجوجستي هاتيفعالي شخصيتي، رهايمتغکه  به اين نتيجه رسيدندکار  جستجو ينيبشيپ

 و کنديمي نيبشيپي کار را وجوجسترنجوري فرايند يي و روانگرابرون. صفات شخصيتي کنديمي نيبشيپو فردي  موقعيتي

 . شوديممحسوب  جستجوي کار يهاتيفعالدر  مهم ژهيوبه عوامل عنوانبهو فردي  موقعيتي يرهايمتغ

مزاياي متعددي  توانديم هاآن، اشتغال گردنديمو مشغول به کار  شونديمخود موفق  موردنظرشغل  افتنيدرافرادي که 

. شوديم جسمي و ذهني فعاليت موجب و موقعيت اجتماعي رفتن باال سبب کار مثالعنوانبه باشددر پي داشته  هاآنرا براي 

 مشترک مقصود هدف حس و شوديم انساني يهاتالش سبب گسترش و بخشديم ساختار و فرد نظم زندگي اوقات به

  (.8376فدايي، ) نديآفريم

آثار مخربي براي آنان  توانديمو اين بيكاري  ماننديمبيكار  شوندينمخود موفق  موردنظرشغل  افتنيدراز طرفي افرادي که 

 بزهكاري و اجتماعي يهاتنشاجتماعي،  بعد در و تورم و کاذب، فقر مشاغل ايجاد اقتصادي بعد در بيكاري پيامدداشته باشد، 

ي ازهايني نامناسبي ارضابيكاري، باعث . است رواني يهاينابسامان بروز سازنهيزم عوامل از بيكاري آن از گذشته اما است،

 ء سو ريتأثو به اين طريق روي سالمت رواني افراد  شوديم ازهاينآن ساير  دنبالفيزيولوژيک،ايمني ،عشق،تعلق پذيري،و به 

 يخودکش افسردگي و براي ياعمده عامل بيكاري، عموما   دنبال به اقتصادي مشكالت(.8311زهرا کار،) خواهد گذاشت.

 (.4555، 8دوکساشود )محسوب مي

و آمارها نيز  شوديمجوانان و افراد جوياي کار محسوب  ازجمله جوامع عمده مشكالت از يكي بيكاري ازآنجاکه حال

رسمي مرکز آمار  طبق آمار 8310سال  طبق آخرين آمار نرخ بيكاري کشور در .افزايش بيكاري در ايران است دهندهنشان

صيدايي، ) است درصد رسيده 6/88اول جاري نرخ بيكاري به  ماههسهآمار  درصد بوده است و در حال حاضر طبق 4/88

 آن بر هست محقق خود و شغلي مشاوران خصوصبه علمي جامعه يهادغدغه از يكي مسئله اين اينكه توجه و با(. 8355

                                                           
1- Bullock, E 
2- Anusic, I 
3- Lawson, R. & Shen, Z 
4- Sadock, B 



 

 

محتاط بودن  و تأييدي، نياز به ريپذتيمسئول کنار آمدن، ،عالقه اجتماعي -تعلقزندگي ) سبک در مطرح يهامؤلفه که هستيم

 وي سازگارتجارب، نسبت به  يي، پذيرا بودنگرابرونرنجوري،  روان) شخصيتي يژگيو در اصلي يهامؤلفه نيز و (

ذهن محقق  آنچهو  بنابراين بسنجيم هاآنبا توجه به جنسيت  کار يوجوجسترا در افراد موفق و ناموفق در  (يريپذتيمسئول

وجوي کار با توجه به جنسيت را به خود مشغول کرده است اين است که آيا بين سبک زندگي افراد موفق و ناموفق در جست

وجوي کار با توجه به جنسيت تفاوت وجود هاي شخصيتي افراد موفق و ناموفق در جستتفاوت وجود دارد؟ آيا بين ويژگي

داري موفقيت يا عدم موفقيت در معني طوربهزندگي و پنج عامل بزرگ شخصيتي هاي سبک از مؤلفه کيکدامدارد؟ و 

 کند؟ بيني ميوجوي شغل را پيشجست

 روش

در اين پژوهش از جامعه افراد موفق و ناموفق در جستجوي کار تعداد  است. ياسهيمقا يهاپژوهش حاضر ازجمله پژوهش

نفر  84وجوي کار )گروه افراد موفق در جست نفر در 18گيري گلوله برفي انتخاب شدند. از اين عده نمونه صورتبهنفر  861

. جهت تحليل نفر زن(  قرار گرفتند 84نفر مرد و 84نفر نيز در گروه افراد ناموفق در جستجوي کار) 18نفر زن( و  84مرد و

 يآمار استنباط يهاشاخص از نيز معيار و انحراف ميانگين، محاسبه راواني،ف توزيع مانند: جداول توصيفي آمار از روش ،هاداده

 .شد استفاده    SPSSافزارنرم از استفاده باو تحليل تمايز  دوطرفهواريانس تحليل 

 پژوهش ابزار

بلند  فرم دو داراياست.  شدهساخته (8510) 4کاستا و مک کرياين پرسشنامه توسط  :8نئو آزمون ويژگي شخصيتي -8

روايي همزمان اين  نهيدرزم شد. استفاده آن کوتاه فرم از پژوهش اين در که هست (يسؤال 65) کوتاه فرم ( ويسؤال 485)

شده کاليفرنيا رابطه  دنظريتجدنامه ، پرسشسو تا، پرسشنامه شخصيتي مينه زيبر رز يمانامه نامه بين آن و پرسشپرسش

فوق پنج  آزمون (.8355شناس، ها بيانگر روايي و پايايي مناسب اين پرسشنامه است )حقاست. اين يافته شدهمشاهدهبااليي 

. ضريب آلفاي .سنجديمرا  يريپذتيمسئول وي سازگاريي، پذيرا بودن نسبت به تجارب، گرابرونروان رنجوري، بعد شامل: 

 بوده است. 15/5تا  78/5توسط مک کري و کاستا بين  شدهگزارش کرون باخ

اين مقياس يک  است. شدهساخته( 7855) 3کارلت ،لريو کرن،توسط پرسشنامه  نيا (:A-BASISآزمون سبک زندگي )-4

است. جهت بررسي روايي، از روايي محتوايي، صوري و روايي  يهانيگرعبارتي بسته پاسخ پنج  64نامه خود سنجي پرسش

پذيري، عالقه شامل تعلق کهکند پنج مقياس اصلي موضوع سبک زندگي را ارزيابي ميپرسشنامه  نيا است. شدهاستفادهسازه 

ين مواردند: سختگيري، هاي فرعي نيز شامل اپذيري، نياز به تأييد و محتاط بودن است. مقياساجتماعي، کنار آمدن، مسئوليت

به روش آلفاي  کل در پژوهش حاضر پايايي همه بودن، کوشش براي رسيدن به کمال و ماليمت. موردعالقهمستحق بودن، 

 است. /.70تا  /.60 باخکرون

                                                           
1 -NEO Personality Inventory 
2 - Costa, P. & McCrae, R. 
3- Kern, R. Wheeler, M. & Curlette 

     
 
 
 
 
 
 



 

 

آن با مراجعه به متون تخصصي در مورد  يهاسال( که 8318اکبري ) : ساختهوجوي شغلپرسشنامه جست -3

ضمنا  پايايي اين  ...است يانهيچهارگز سؤال 48است اين پرسشنامه شامل  شدهميتنظوجوي شغلي تهيه و هاي جستمهارت

در مشاوره شغلي  نظرصاحبو روايي اين پرسشنامه توسط اساتيد  شدهمحاسبه %58معادل  کرون باخآزمون از طريق آلفاي 

 است. قرارگرفتهمورد تأييد 

 

 اهافتهي

 .هاي سبک زندگي زنان و مردان موفق و ناموفق در جستجوي کار تفاوت وجود داردبين مؤلفهآزمون فرضيه اول: 

 

 هاي سبک زندگيمؤلفه بر روي ميانگين دوطرفهتحليل واريانس  نتايج (1) جدول

 مقدار نام آزمون
DF 
 فرضيه

DF 
 F خطا

داري معنا

(P) 
 توان آماري مجذور اتا

كز
ويل
ي 
دا
الن
ن 
مو
آز

 

 155/5 860/5 548/5 448/4 555/884 555/85 130/5 گروه

 568/5 855/5 **558/5 717/4 555/884 555/85 158/5 جنسيت

تعامل گروه و 

 جنسيت
540/5 555/85 555/884 588/5 043/5 570/5 805/5 

 

افراد موفق و ناموفق در که بين  است، بيانگر آن آزمونداري سطوح معني شودمالحظه مي (8)که در جدول  يطورهمان

پي براي , (=50/5P< ،448/4Fداري وجود دارد )تفاوت معني هاي سبک زندگيمؤلفهاز  ييك ازلحاظجستجوي کار حداقل 

 ،هست 860/5ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  که است شدهداده، نشان دوطرفهتحليل واريانس از  تفاوت، نتايج حاصل بردن به

چنين بين . همهستهاي سبک زندگي مربوط به تأثير عضويت گروهي هاي فردي در نمرات مؤلفهتفاوت درصد 0/86يعني 

 نتايج حاصل, (=58/5P< ،171/4Fداري وجود دارد )تفاوت معنيهاي سبک زندگي مؤلفهاز  ييك ازلحاظزنان و مردان حداقل 

هاي درصد تفاوت 5/85يعني  ،هست 855/5ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  که است شدهداده، نشان دوطرفهتحليل واريانس ز ا

داري بين جنسيت و عضويت گروهي . تعامل معنيهستهاي سبک زندگي مربوط به تأثير جنسيت فردي در نمرات مؤلفه

وجوي وجوي کار و در مقايسه با مردان موفق و ناموفق در جستمشاهده نشد. بدين معني که زنان موفق و ناموفق در جست

 هاي سبک زندگي ندارند.مؤلفه ازنظرداري کار تفاوت معني

 

 

 

 



 

 

 

 هاي سبک زندگيمؤلفه نبر روي ميانگي دوطرفهتحليل واريانس  نتايج (2)جدول

 هامتغير 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
F معناداري 

 ميزان

 ريتأث

توان 

 آماري

 دييتأ
طلب

 ي

 557/5 553/5 048/5 855/5 467/3 8 467/3 گروه

 570/5 880/5 **558/5 608/80 856/840 8 856/840 جنسيت

 888/5 540/5 513/5 500/3 884/48 8 884/48 تعامل گروه و جنسيت

ت
ولي
سئ
م

ي
ير
پذ

 

 365/5 548/5 855/5 653/4 051/75 8 051/75 گروه

 481/5 588/5 431/5 857/8 555/31 8 555/31 جنسيت

 507/5 558/5 158/5 564/5 677/8 8 677/8 تعامل گروه و جنسيت

دن
 آم
نار
ک

 

 515/5 553/5 065/5 388/5 850/6 8 850/6 گروه

 804/5 557/5 303/5 165/5 043/86 8 043/86 جنسيت

 576/5 554/5 638/5 438/5 351/8 8 351/8 تعامل گروه و جنسيت

دن
 بو
ط
حتا

م
 

 481/5 588/5 455/5 607/8 408/83 8 408/83 گروه

 348/5 585/5 833/5 453/4 333/81 8 333/81 جنسيت

 835/5 556/5 885/5 618/5 878/0 8 878/0 تعامل گروه و جنسيت

ق
تعل

ي
ير
پذ

 

 516/5 553/5 077/5 383/5 165/3 8 165/3 گروه

 868/5 551/5 333/5 588/5 671/88 8 671/88 جنسيت

 507/5 558/5 757/5 566/5 185/5 8 185/5 تعامل گروه و جنسيت

ال
کم

 

 504/5 558/5 558/5 586/5 571/5 8 571/5 گروه

 848/5 550/5 846/5 637/5 864/3 8 864/3 جنسيت

 578/5 554/5 687/5 488/5 586/8 8 586/8 تعامل گروه و جنسيت

دن
 بو
ق
تح
مس

 

 155/5 575/5 **554/5 381/85 785/843 8 785/843 گروه

 853/5 538/5 504/5 136/3 515/80 8 515/80 جنسيت

 888/5 556/5 315/5 776/5 350/5 8 350/5 تعامل گروه و جنسيت

قه
عال
رد
مو

 
 433/5 584/5 481/5 034/8 540/0 8 540/0 گروه

 574/5 554/5 663/5 858/5 640/5 8 640/5 جنسيت

 505/5 558/5 584/5 584/5 585/5 8 585/5 تعامل گروه و جنسيت

ت
يم
مال

 

 310/5 543/5 550/5 143/4 870/88 8 870/88 گروه

 885/5 547/5 578/5 348/3 586/87 8 583/87 جنسيت

 505/5 55/5 508/5 558/5 545/5 8 545/5 و جنسيت تعامل گروه

ت
سخ

ي
ير
گ

 

 457/5 588/5 403/5 387/8 565/7 8 565/7 گروه

 356/5 548/5 555/5 546/4 611/87 8 611/87 جنسيت

 518/5 554/5 011/5 450/5 718/8 8 718/8 تعامل گروه و جنسيت

 

 

 

 

 



 

 

 

 .موفق و ناموفق در جستجوي کار تفاوت وجود دارد هاي شخصيت زنان و مردانبين ويژگيفرضيه دوم: 

 هاي شخصيتمؤلفه بر روي ميانگين دوطرفهتحليل واريانس  نتايج (3)جدول 

 مقدار آزمون نام
DF 
 فرضيه

DF 
 (P)داري معنا F خطا

مجذور 

 اتا

توان 

 آماري

ون
زم
آ

نال 
ي 
دا كز

ويل
 

 500/5 884/5 **558/5 440/8 555/841 555/0 101/5 گروه

 503/5 885/5 **558/5 813/8 555/841 555/0 165/5 جنسيت

 646/5 565/5 858/5 111/8 555/841 555/0 538/5 تعامل گروه و جنسيت

 

افراد موفق و ناموفق در که بين  است، بيانگر آن آزمونداري سطوح معني شودمالحظه مي (3)که در جدول  يطورهمان   

پي بردن براي . (=P= ،440/8F/558داري وجود دارد )تفاوت معني هاي شخصيتمؤلفهاز  ييك ازلحاظجستجوي کار حداقل 

يعني  ،هست 884/5ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  که است شدهدادهنشان ، دوطرفهتحليل واريانس از  تفاوت، نتايج حاصل به

چنين بين زنان و مردان . همهستعضويت گروهي  هاي شخصيت مربوط به تأثيرهاي فردي در نمرات مؤلفهدرصد تفاوت 4/88

از  نتايج حاصل . در(=558/5P= 813/8Fداري وجود دارد )تفاوت معنيهاي شخصيت مؤلفهاز متغيرهاي  ييك ازلحاظحداقل 

هاي فردي درصد تفاوت 88يعني  ،هست 885/5ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  که است شدهداده، نشان دوطرفه انسيوار ليتحل

 داري بين جنسيت و عضويت گروهي مشاهده نشد.. تعامل معنيهستهاي شخصيت مربوط به تأثير جنسيت در نمرات مؤلفه

 

 هاي شخصيتمؤلفه بر روي ميانگين دوطرفهتحليل واريانس  نتايج(4 )جدول

 هامتغير 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
F معناداري 

 ميزان

 ريتأث

توان 

 آماري

 عصبيت

 041/5 538/5 *583/5 813/8 750/807 8 750/807 گروه

 685/5 585/5 *548/5 808/0 653/450 8 653/450 جنسيت

 450/5 585/5 407/5 451/8 538/81 8 538/81 تعامل گروه و جنسيت

 گراييبرون

 500/5 558/5 131/5 584/5 351/8 8 351/8 گروه

 885/5 556/5 318/5 768/5 141/43 8 141/43 جنسيت

 800/5 546/5 560/5 865/3 537/857 8 537/857 تعامل گروه و جنسيت

 باز بودن

 به تجربه

 747/5 571/5 *588/5 676/6 788/466 8 788/466 گروه

 038/5 538/5 *584/5 488/8 434/861 8 434/861 جنسيت

 506/5 558/5 146/5 585/5 584/8 8 584/8 تعامل گروه و جنسيت

 توافق

 807/5 557/5 383/5 556/5 810/44 8 810/44 گروه

 475/5 588/5 871/5 138/8 856/80 8 856/80 جنسيت

 858/5 553/5 055/5 835/5 154/85 8 154/85 تعامل گروه و جنسيت

 باوجدان

 بودن

 706/5 508/5 **551/5 804/7 768/465 8 768/465 گروه

 307/5 585/5 888/5 076/4 808/57 8 808/57 جنسيت

 576/5 554/5 630/5 446/5 045/1 8 045/1 تعامل گروه و جنسيت



 

 

 

هاي شخصيت بين دو گروه افراد موفق و ناموفق در شود از بين مؤلفهمالحظه مي (8) که در جدول يطورهمان

(. لذا >50/5Pداري مشاهده شد )تفاوت معني عصبيتو  به تجربه باز بودن، بودنباوجدان  اسيخرده مقجستجوي کار در سه 

خرده وجوي کار در سه داري باالتر از افراد ناموفق در جستمعني طوربهوجوي کار توان بيان کرد که افراد موفق در جستمي

درصد  8/0و  1/7، 8/3باشند. ميزان تأثير يا تفاوت به ترتيب برابر با مي عصبيتو  به تجربه باز بودن، بودنباوجدان  اسيمق

، (>P 58/5داري وجود دارد )تفاوت معني عصبيتو  به تجربه باز بودنمؤلفه  ازلحاظ صرفا چنين بين زنان و مردان هم ،هست

تعامل  ،هستدرصد  8و  8/3ه ترتيب برابر با ميزان تأثير يا تفاوت ب که است شدهدادهنشان ، تحليل مانوااز  نتايج حاصلدر 

 مشاهده نشد. ياسيخرده مقداري بين جنسيت و عضويت گروهي در هيچ معني

تواند عضويت فرد در گروه افراد موفق و ناموفق در هاي سبک زندگي و پنج عامل بزرگ شخصيتي ميمؤلفهفرضيه سوم: 

 بيني کند.جستجوي کار را پيش

قرار گرفت. نتايج نشان داد تفاوت کواريانس  يموردبررس« آزمون باکس»ها با استفاده از تساوي کواريانس نمرات گروه

 استفاده کرد. Fتوان از آزمون . بنابراين ميستيندار نمرات دو گروه معني

[F  (376/3 )887/8= , P 388/5= ] 

استفاده گرديد. نتايج اين « المبداي ويلكس»کار از آزمون  مقايسه نمرات افراد موفق و ناموفق در جستجوي منظوربه

دار است. بين ميانگين نمرات دو گروه افراد موفق و ناموفق در جستجوي کار معني شدهمشاهدهتحليل نشان داد که تفاوت 

 است. شدهارائه( 0-8مقدار ويژه )آيگن( و ضريب همبستگي چندگانه بين نمرات و عضويت گروهي در جدول )

 

 مقدار آيگن و ضريب همبستگي نمرات با عضويت گروهي (5)جدول 

 داريمعني کس ليوالمبداي  مجذور همبستگي ضريب همبستگي درصد واريانس مقدار آيگن تابع

8 858/5 855% 037/5 18/41 784/5 556/5** 

 

باشد. اين مي 037/5باشد و ضريب همبستگي آن مي 858/5دهد که مقدار آيگن برابر با ( نشان مي0نتايج جدول )

دهد. مجذور باشد که رابطه عضويت گروهي افراد را با نمرات نشان ميضريب همبستگي همان ضريب روايي تشخيصي مي

 ليوباشد. بر اساس المبداي ويت گروهي ميدرصد واريانس نمرات ناشي از عض 18/41ضريب همبستگي حاکي از آن است که 

بيني عضويت گروهي دار است. ضرايب غيراستاندارد معادله پيشآماري معني ازلحاظ، اين ضريب همبستگي شدهمحاسبه کس

 است. شدهارائه( 6-8بر اساس نمرات متغيرهاي فوق و ميانگين نمرات مميز براي تعيين نقطه برش در جدول )



 

 

 

 ر آيگن و ضريب همبستگي نمرات با عضويت گروهيمقدا (6)جدول 

 ميانگين نمرات مميز دو گروه 8 راستاندارديغتابع  

 - 577/5 يطلب دييتأ

 - 565/5 پذيريمسئوليت

 - 888/5 کنار آمدن

 - -511/5 محتاط بودن

 - -585/5 پذيريتعلق

 - -544/5 رسيدن به کمال

 - 855/5 مستحق بودن

 - 833/5 همه بودن موردعالقه

 - 855/5 ماليمت

 - 506/5 گيريسخت

 - 550/5 عصبيت

 - 585/5 گراييبرون

 - 585/5 باز بودن به تجربه

 - 550/5 توافق

 - 831/5 باوجدان بودن

 - -611/88 عدد ثابت

 013/5 - افراد بيكار

 -615/5 - افراد شاغل

 

چنين بر اساس آيد. هممي به دستبيني عضويت گروهي افراد ( معادله رگرسيون براي پيش6با توجه به نتايج جدول )

وجوي کار و ميانگين گروه افراد موفق در جست 013/5وجوي کار ميانگين نمرات مميز گروه افراد ناموفق در جست (6)جدول 

فرد در معادله فوق قرار داده شود و نمره مميز او باشد. بنابراين اگر نمرات يک و برش تمايز بين دو گروه صفر مي -615/5

وجوي کار و اگر مثبت باشد فرد به گروه شود به گروه افراد موفق در جستبيني ميمحاسبه گردد و حاصل آن منفي باشد پيش

 وجوي کار تعلق داشته باشد.افراد ناموفق در جست

 

 

 



 

 

 است. شدهداده( نشان 7( نمرات در جدول )اختصاصتضرايب حساسيت و ويژگي )

 

 ضرايب حساسيت و ويژگي نمرات متغيرها(7)جدول 

 عضويت واقعي

 شدهينيبشيپعضويت گروهي 

ناموفق در  افراد

 وجوي کارجست

موفق در  افراد

 وجوي کارجست
 توان کل کل

ي
وان
فرا

 

 18 47 07 وجوي کارافراد ناموفق درجست

0/
60 

صد
در

 

 18 03 38 وجوي کارافرادموفق درجست

صد
در

 

 855 8/34 5/67 کار يوجودر جستافراد ناموفق 

 855 8/63 5/36 کار يوجودر جستافراد موفق 

 

دهد که در قسمت عمودي جدول، را نشان مي آمدهدستبهبيني بر اساس نقطه برش ( صحت پيش7نتايج جدول )

که در  طورهماناست.  شدهدادهنشان  شدهينيبشيپعضويت گروهي واقعي افراد و در قسمت افقي جدول، عضويت گروهي 

نفر اشتباها   47و  اندشدهدادهنفر درست تشخيص  07کار،  يوجودر جستنفر ناموفق  18گردد، از جدول فوق مشاهده مي

نفر درست تشخيص  03کار  يدر جستجونفر از افراد موفق  18و از  اندشدهدادهکار تشخيص  يدر جستجوناموفق  افراد

. بنابراين حساسيت نمرات حاصل از متغيرهاي اندشدهدادهنفر اشتباها  افراد موفق در جستجوي کار تشخيص  38و  اندشدهداده

افراد ناموفق در  کلبهنسبت  اندشدهدادهپژوهش، افرادي که بر اساس نقطه برش جزء افراد ناموفق در جستجوي کار تشخيص 

نسبت  اندشدهدادهچنين افرادي که بر اساس نقطه برش جزء افراد موفق در جستجوي کار تشخيص و هم 5/67کار جستجوي 

( %8/63+%5/67/)4بيني )تشخيص( معادله برابر با قدرت پيش گريدعبارتبهباشد. مي 8/63افراد موفق در جستجوي کار  کلبه

 درصد محاسبه گرديد. 0/60برابر با 

 يريگجهينت و بحث

تواند نتايج تفاوت در سبک زندگي مي. تفاوت دارند باهمسبک زندگي  ازلحاظکار  يجستجوافراد موفق و ناموفق در 

شود و بر کيفيت زندگي سبک زندگي به نحوه تربيت و جايگاه افراد در خانواده مربوط ميمتفاوتي نيز به دنبال داشته باشد. 

اي براي رسيدن به اهداف است؛ لذا که گفته شد سبک زندگي شيوه طورهمانگذارد و يروحي، جسمي و محيطي تأثير م ازنظر

تواند مربوط به مي اهدافسبک زندگي سالم منجر به کيفيت زندگي بهتر و باعث رسيدن به اهداف خواهد شد که يكي از اين 

ه افراد به هويت شغلي خود اهميت دهند و فرايند انتخاب شغل و جستجو براي آن باشد. سبک زندگي سالم باعث خواهد شد ک

در فرايند  تيدرنهادر جستجوي شغل مناسب باشند و براي رسيدن به اهداف خود که همان يافتن شغل است تالش کنند و 

خود را بيابند. از طرفي افرادي که از سبک زندگي نامناسب برخوردارند، با توجه به موانعي  موردنظرجستجو موفق شده و شغل 



 

 

، براي رسيدن به اهداف خود که همانا خوددارندهاي نادرستي که براي به وجود خواهد آمد و ارزش هاآنکه در زندگي براي 

توان به اين اي نيز نخواهند توانست موفقيتي کسب کنند. لذا مييافتن شغل است تالش چنداني نكرده و در زندگي حرفه

 .يا ناموفق تفاوت بارزي وجود دارد شاغل ريغوجوي کار و افراد يا موفق در جست نتيجه رسيد که بين سبک زندگي افراد شاغل

 ازلحاظ وزنانمردان  جهيدرنت. ( زنان و مردان تفاوت وجود دارديطلب دييتأچنين بيان شد که بين سبک زندگي )هم

مردان سبک شخصيتي  درواقعکنند هاي متفاوتي را انتخاب ميسبک هاآنتفاوت دارند  باهم، فيزيكي و غيره يشناختروان

 جهيدرنترود و دهي به دلبستگي و نياز به تأييد پيش ميشخصيت زنان به سمت اولويت کهيدرحالدهند مستقل را رشد مي

 (.8358شود که زنان سبک زندگي را در پيش بگيرند که متفاوت از سبک زندگي مردان است )عريضي، باعث مي

باوجدان  اسيخرده مقهاي شخصيت در سه مؤلفه ازلحاظافراد موفق و ناموفق در جستجوي کار از طرفي بيان شد که 

هاي شخصيتي نقش مهمي را در فرايند جستجوي بودن، گشودگي به تجربه و ثبات عاطفي تفاوت دارند. شخصيت و ويژگي

، يعني رفتار او را آورديدرمخاص براي سازگاري با محيط به حرکت  کند. شخصيت در هر فردي او را به وجهيشغل ايفا مي

جور  کيآندرک کنند و در برابر  جورکيتوان دو فرد آدمي را يافت که محيط آدمي را نمي گريدعبارتبهکند. تعيين مي

واکنش داشته باشند. بنابراين چگونگي شخصيت افراد در سازگاري شغلي، در انتخاب و موفقيت شغلي داراي اهميت بسيار 

هالند عوامل شخصيتي را در انتخاب شغل مهم دانسته و معتقد است که شاغالن يک حرفه  است. برخي محققان نيز مانند

(. بنابراين صفات 8317ارائه شخصيت است )صالحيان،  منزلهبهتخاب حرفه باشند و انداراي خصوصيات شخصيتي مشترک مي

اينكه با توجه به تعاريف باال  تيدرنهابيني کند و اي را پيشتواند موفق بودن و ناموفق بودن افراد در زندگي حرفهشخصيتي مي

تر بات عاطفي هستند در جستجوي کار موفقکنند و داراي ثپذير هستند، از تجارب گوناگون استقبال ميافرادي که مسئوليت

 يابند.خود را مي موردنظرشغل  ترعيسرهستند و 

وجوي کار اين پژوهش مربوط به افراد موفق و ناموفق در جستبه اين امر اشاره کرد که  توانيمپژوهش  يهاتيمحدود ازجمله

 يهاتيفعالمشاوران شغلي در  که شوديمپايان پيشنهاد  در به شهرها و کشورهاي ديگر نيست ميتعمقابلدر شهر تهران بود و 

 داشته باشند. ياژهيوخود به سبک زندگي و ويژگي شخصيتي افراد موفق و ناموفق در جستجوي کار توجه 
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