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. نمونۀ تحقیق، شامل بودگانۀ شغلی در کارکنان یك شرکت تولیدی های سهبا نگرش گانۀ شخصیتپنج عواملهدف از پژوهش حاضر، تعیین روابط ساده و چندگانۀ  :چکیده

های منظور سنجش متغیّرهای مورد نظر از پرسشنامهبه .ای تصادفی از جامعۀ مورد مطالعه انتخاب شدندطبقه  گیری ش نمونهنفر از کارکنان مرد شاغل بودند که با رو 982

رسون های آماری از روش همبستگی پیمنظور تحلیل  داده؛ و به، شاخص توصیف شغل، پرسشنامۀ تعهّد سازمانی، و پرسشنامۀ دلبستگی شغلی(کوتاهپنج عامل شخصیت )فرم 

-های سهنگرش بین خوبی برایپیش  ۀ شخصیت، گانهای پنجویژگی دست آمده حاکی از آن بود کهای استفاده شد. نتایج بهمکرّر و مرحلهورود با و تحلیل رگرسیون چندگانه 

درصد از واریانس  7د از واریانس تعهد عاطفی سازمانی، درص 2درصد از واریانس خشنودی شغلی کلی، 39 یتیبزرگ شخص پنج عامل یالگو که،یطوربه هستند. شغلی ۀگان

 د.کنتبیین می را درصد از واریانس دلبستگی شغلی  31درصد از واریانس تعهد هنجاری سازمانی، و همچنین،  39تعهد مستمر سازمانی، 

 
Abstract: This study explored the simple and multiple relationships between the Big Five personality traits and the job attitudes in a productive 

company’s staff. To do so, 280 indivituals from the staff were selected by stratified random sampling method. To assess the study’s variables, 

NEO-Five Factor Inven-tory, Job Descriptive Index, Organizational Commitment Questionnair, and Job Involve-ment Questionnair were used. In 

order to analyze obtained data, Pearson correlation and multiple regression method were employed. Results indicated that the Five Big personality 

traits were strong predictors of job attitudes. As a matter of fact, the Big Five personality traits explained 12% of the total job the variance of 

organizational continuance commitment, 12% of the variance of organizational normative commitment, and 14% of the variance of job 

involvement. Theoretical and practical implications of the results are discussed. 
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