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 چکیذٌ
ٕایآُٗزقیواززٍِٔؿازُانآُوٗزشوروؼورشدرؿازُان

ایْيوفُضوٗریدارْوغوجؼةیثؿؼُایٔاْـواْیٕوؼزاُػؤ
اْـوواْیازویووایمُٖووَآْٖووااؿووث ةٓوواةؼایّجؼةیووثؿؼُایٔ

کاریؿازُاْی ازُـوالًجهاوجیوإِالُيٌٗٔةیرؼداظحّةٔ
آیووغلٌووػإووغقجضيیوووصاوووؼ جتیوویُّٖووَةوؤقووِارُی

ٕایقولٍیوؿازُاْیةؼاؿاسویژگیجهاوجیکاریوةیإِال
قعنیحیکارکٓانآُٗزشورؼورشقٖؼىغسةٗدلروژوٕف

آُاریقوواًُکارکٓووانازْووٗعجٗموویهیِٕتـووحایوزاُػوؤ
ةاقغکٔازُیانآْٖواةوارؼورشقٖؼؿحانىغسُیآُٗزشو

گیؼیجنووادنیاؿووحهاداازنؼُووٗلکووٗکؼانوةوؤروشِْْٗوؤ
غٓٗانِْْٗٔاْحعابقغْغلزٖثگؼدآوریْهؼة423ٔایًتئ
( 0431ؿوازُاْی کاریٕاازرؼؿكوٓأُاؿوحاْغاردإِالدادا

كووٓأُؿ رؼ(0433 ؿووازُاْیجهاوجیأُاؿووحاْغاردةیرؼؿكووٓ
(ورؼؿكوووٓأُاؿوووحاْغارد0391 قووولٍیاؿوووحاْغاردُإیث

ٕا(اؿحهاداقغلرواییرؼؿكٓا0333ُٕٔایقعنیحی ویژگی
ةٔمٗرتُضحٗایی جٗؿيکارقٓاؿانوُحعننوان(وؿوازا

ٕاازغاٍُیجأییغی(جأییوغگؼدیوغلرایواییرؼؿكوٓأُ جضٍیً
ٕوادریوًداداًؼیووؼیبآٌهایکؼوْتاخةؼآوردگؼدیغلجضٍ

ؿٌشجٗمیهی نؼاواْی درمغ ُیاْایّواْضؼاقاؿحاْغارد(و
ای وؼیبِٕتـحایریؼؿوٗنِْْٗٔاؿحٓتاًی آزُٗنجیجک

ٕاْكوواندادُیوواْایّورگؼؿوویٗن(اْسووافگؼنووثلیانحوؤ
ؿوازُاْیجهاوجیکاریؿازُاْیکارکٓان درصغکوَ ةیإِال

قوولٍیوُیوواْایُّإیثکارکٓووان کِحووؼازصووغُحٗؿووي و
ٕوایقعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿيةٗدلةویّویژگی

ؿوازُاْیجهاوجیؿازُاْیوةیکاریقلٍیوقعنیحیةاإِال
ٕوایکارکٓان راةٌُٔٓهیوُػٓواداروزوٗدداردلٕوَویژگی

کوواریوةیٓوویإِالقوولٍیوٕووَقعنوویحی ىاةٍیووثریف
 انرادارْغلؿازُاْیکارکٓجهاوجیةی

 

ةیإِال:َای کلیذی ياصٌ ُإیثکاری  قلٍی جهاوجی 
 ٕایقعنیحیویژگی
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Abstract  
 

Educational organizations, including the 
organization of education, have a central role in 
the development of human capital in any society, 
and human capital education is one of their most 
important tasks. Therefore, addressing the issue of 
organizational indifference and procrastination is 
one of the most important issues. Thus the 
purpose of this research was to determine 
organizational procrastination and organizational 
indifference based on personality traits and job 
nature in employees of education office in Qods 
City. This research is a descriptive correlational 
study. The statistical population consisted of all 
employees in Qods City. Using Cochran Formula 
and stratified randomized sampling, 324 
employees were chosen as the sample. To collect 
data, Standard Organizational Procrastination 
Questionnaire (2011), Standard Organizational 
Indifference Questionnaire (2010), Standard Job 
Nature Questionnaire (1976) and Standard 
Personality Traits Questionnaire (1999) were 
used. Content validity (by experts & 
specializations) and construct validity (via 
confirmatory factor analysis) were estimated. 
Reliability of the questionnaires was estimated 
through Cronbach alpha coefficient as well. To 
analyze data, descriptive statistics (e. g. 
frequency, percentage, mean & standard 
deviation) and inferential statistics (i.e. one 
sample t-test, Pearson correlation coefficient & 
regression analysis) were employed. The findings 
showed that mean of organizational 
procrastination in the employees was low, the 
organizational indifference of the staff was lower 
than the average, and the average of the job nature 
and personality traits were higher than average. 
There is a negative and significant relationship 
between job nature and personality traits with 
organizational procrastination and organizational 
indifference. Both job nature and personality traits 
can significantly predict organizational 
procrastination and organizational indifference.  
Keywords: Procrastinations, Indifference, Job 
Nature, Personality Traits 
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  مقذمٍ

یّغاُووًدرریكووؼنثؿووازُانجؼاْـوواْیراةوؤغٓووٗاناؿاؿوویْظؼان ُٓاةعجيؼیتوواتجِووافموواصب

اْغ ةٓاةؼایُّغیؼانِٕٗاراةایغغالواةؼارزیاةیغٍِکؼدکارکٓان رنحوارآْٖواراْیوؽُوٗردةؼقِؼدا

جٗزٔىؼاردٕٓغ چؼاکٔرنحارکارکٓانةؼغٍِکؼدآْٖاودرْٖایثغٍِکوؼدؿوازُان جوأدیؼُـوحيیَ

ٕایٕاداقوحٔةاقوغ رغیوغاایُحهاوجیةؼایؿوازُانجٗاْغریاُغٕداردلاززٍِٔایّرنحارٕاکُٔی

 (ل0431ؿازُاْیاؿث داوررٓااوٕٗیغا کاریوإِالجهاوجیةی

ؿازُاْیُحلیؼیاؿثکٔاظیؼاتُٗردجٗزٔاْغیكِٓغانورژوٕكاؼانىؼارگؼنحٔاؿثلجهاوجیةی

(لازدیوغگاا0431واؿوالُی نؼدقوٗد داْواییایّرغیوغاةؤجوغریردرانوؼادؿوازُانیوإؼُی

ٕایظوٗدرادرقٓاؿی صاٌحیراکٔقعلرؾازْاکاُیًٗالْی اُیغجضيوٕغقیوإوغقروان

جهواوجیگیؼیکٓوغراةیظٗإغکٔازُٓكأْاکاُیظٗدکٓارایکُٗىػیثظاصازدؿثداداوُی

داْوغوجیراُهُٖٗیاظالىویُیجها(ةی0392 0(لٕؼةؼتگاْؽ0431ْآُغ ؿیغْيٗیوؿٓسؼی ُی

کٔدردرونظٗد صاویواىػیحیاؿثکٔکِیغالىؤویواْتوٗدآن ةؤغٓوٗانیوکرغیوغاُٖوَ

جهاوجی (لةی0433اکتاری ناًِی وصؼیاریقٗد ةْٔيًازْادری ةٓیقٓاظحی قٓاظحُٔیزاُػٔ

ٔاؿث داوررٓااوٕٗیوغا ننؼدوزاُػْٗغیاصـاساْهنال زغاییوغغفریْٗغذٕٓیوغیٓیُیا

قووْٗغجووٗزٖیةوؤآیٓووغاظووٗدوؿووازُانْغارْووغلانووؼادیکوؤدچووارایووّرغیووغاُی ل(0431

آُوغنةؤإوغانفازدؿوثانحغکٔنؼدیاُیغظٗدراةؼایْالًؿازُاْیزُاْیاجهاقُیجهاوجیةی

ٕای(لْكووا0493:33ْٔوووالیان اشکٓوواراةایووؼد رکٗقووغجوواازُٓتووعْااُیووغیدٕووغوُیُی

ٕایرنحاریاؿثکٔةٓغیکؼد:گؼوااولقاًُْكأْجٗاندردوگؼواًتئؿازُاْیراُیجهاوجیةی

دررنحارکٍیانؼادىاةًُكإغااؿث اززٍِٔغغفاصحؼافةٔىٗاْیّ إغاق اجالقُٓاةعواُکاْواتل

یایم غٍِکؼدکارکٓانورنحارآْٖاةواُكوحؼیانىاةوًٕایغٍِکؼدیاؿثکٔدروگؼوادوف ْكأْ

گیوؼدودررویجهاوجیدررنحوارکارکٓوان اْایوؽاکواروجوالشراازآْٖواُیروحةیُكإغااؿثل

(ل2114:29 2گیؼد کیمجهاوتقکًُیجهاوت ؿازُانةیکارکٓانةی

جهواوجیْـوتثةؤؿازُاْی رٓرةػوغةیجهاوجی(ةؼایةی0433زاداوؿاالریٔ نؼد صـّداْایی

گٗییةُٔغیؼ ِٕؼإیْکؼدنةاجنِیِاتُوغیؼوظوٗدداریازایٖوارْظؼُغیؼ ُآْغنؼارازراؿط

رػیؼی جؼکؿؼیعُضوًکوارواؿوحهاداجهاوجیةٔؿازُان ُآْغکإفُـئٌٗیثدرزٍـات( ةی

وری کوإفدىوثدرکوار ِیثْوغادنةؤةٖوؼاجهاوجیةٔکار إقعنیازاُکاْاتؿازُاْی( ةی

جهواوجیةؤإِیحیْـتثةؤکوار( ةیارزقیوةیإِیثْغادنةٔکیهیثکار داقحّاصـاسةی

رزٗعوغغفراؿعاٗییجٍهٓویةؤرزٗع ؿؼدرگَکؼدنارةابارةابرزٗع اوٌٗیثىؼارْغادنارةاب

                                                           
1. Herbert Ganz 

2. Keefe 



 23               … های شخصیتی و هاهیت شغلی تفاوتی سازهانی بر اساس ویژگی کاری و بی تبیین اهوال

 کإفِٕکاریةإِکاران داقوحّرنحارٕوایؿوؼدوجهاوجیْـتثةِٕٔکارانرزٗع( وةیارةاب

رؿِیةإِکارانوایسادةغةیٓیةٔؿایؼیّوُضیيؿازُان(ٌُؼحِْٗدْغل

ةی کٓار ؿازُانجهاوجیدر دیاؼ َُٖ ُـالً از یکی إِالؿازُاْی  کاریٕا  ُضیي در کاری

إِال زیؼا جضثجٗاْغةٖؼاکاریُیاؿث  إِالاٌكػوریؿازُانرا کارییکُٗوٗعاعىؼاردٕغل

رقحٔ ةیّ ؿؼُایٔزاٌب و ُاٌی اُٗر از کٔ اؿث ُیای ةؼ در را ؿالُحی جا غغاگػاری ایگیؼدل

ُیإِال جٓتٍی ُػادل اقحتاا  ةٔ را صاٌیکاری در دردآْغ  زیؼا دارْغ  جهاوت َٕ ةا دو ایّ کٔ

کاریةٔجأظیؼاْغاظحّوزایاؽیّکؼدنجکاٌیمِٕالجٓتٍی نؼد ُیٍیةؼایاْسافکارْغارد اُاا

نػاٌیث اْساف ةا ىٍینؼدی و  ظاکپٗر اؿث دیاؼ غیؼوؼوری ٕای رواْكٓاؿی 0431رٗر  ْظؼ از (ل

کاری رنحارایَلإِالکؼدنکاریکٔجنِیَةٔازؼایآنگؼنحٔکارییػٓیةٔآیٓغاُضٗلإِال

(ل0331 0آیغ اٌیؾجغریردروزٗداْـانةٔمٗرتغادتدرُیایاؿثکٔةْٔاٌٍُٗبوْکٕٗیغا

إِال ؿازُاْی  دیغگاا ُاْعرقغةٖؼااز دقِّؿازُانو ؿازُاناؿثلکاری  ْٗآوریدر وریو

قلٍی اٌاٗیرایغاررنحاریاؿثکٔدرآننؼد جٗاْاییاْسافنػاٌیثرادارد اُاازاةحغاکاریإِال

ًٗرُکؼراُحٓاعٕایکاریکٔةایغدرُغتُػیّاْسافقٗدةٔفجکاٌیمیانػاٌیثةٔزُانواجِا

یاةغکٕٔایُحهاوجیدرُضیيکارجسٍیُیکاریةٔگْٗٔ(لإِال0431رٗر کٓغ ظاکپٗروىٍیُی

ُی آن زٍِٔ ةضؼاناز ْاؼاْی  ُٗارد ةٔ صٗاسجٗان رؼکاری  رؼظاقاؼی  وؿازی  اةٖاف رؼجی 

 مهاریؿؼ کؼد اقارا اُٗر  اْساف در اُیؼظاْیدرگِی و ْیا مهاری0439رازٌیيی  و(ل ْیا

 اُیؼظاْی ُؤٌه0431ٔرازٌیيی إِال( جكٗیفکاریٕای ْاکارآُغی  در را وؿازُاْی اغىا ذٕٓی

دآْغلةیؽاریازجکٍیمُی

قلٍیوٕایغریكٔدرویژگیجٗاْؿازُاْیُیکاریجهاوجیوَٕإِالًتوْظؼُضييان َٕةی

 داْایی ةاقغ داقحٔ قعنیحی اؿالُی  و ِٕکاران2101نؼ و ؿیٍٗا  2 نؼاری2101  و اؿحیً  4 

 داْف 0439 روایی یارُضِغیانوُضِٗدزادا 2101 9 کاْحّوکاْح2109ّ 3 کاراجاس2104

 غتغاٌٖی  و اؿحه2101ْٗرُضِغیان گؼو در ؿازُان ٕؼ ُٗنيیث ْیؼوی(ل از ُهیغ وادا اْـاْی

دراْحعابانؼاد داقحٔةاقٓغل ةکارگیؼیانؼادیاؿثکٔجٗاْاییواؿحػغادٕایظاصآنقلًرا

ةؼایُكاغً امًکٍیایّاؿثکٔظنٗمیاتانؼادةاویایمقلٍیٌُاةيثکٓغوةْٔٗغیةیّ

ٕایٕاینؼدیوویژگیاوتقعلوقلً ؿازگاریوزٗدداقحٔةاقغلدرغنؼکْٓٗی قٓاظثجه

ٕایزْغگیوؼورتداردلکاراییانؼاددرقلً ُٗنيیثآْٖاقعنیحیانؼاددرةـیاریازُٗىػیث

ٕایزْغگیًٗرکٍیؿازگاریاْـاندرجِاُیُٗىػیثٕایدرُاْیوةٔدرجضنیً ادؼةعكیروش

ةاقعنیثرایکرواْكٓاسةاظنایلقعنیاوراةٌٔداردلةٖحؼیّْظؼیُٔـحٓغجٓاؿبقلً

                                                           
1. Ellis 

2. Silva & et al 

3. Steel & Ferrari 
4. Karatas 

5. Kanten & Kanten 
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اْحعابکٓٓغکٔةا0ةْٔافزانٕآٌغ غؼؤکؼد ةؼاؿاسایّْظؼیٔ ُؼدفجِایًدارْغقلٍیرا

 ْکٗیی ةاقغ داقحٔ ِٕعٗاْی آْان قعنیث ةؽْساْی  و  0433ُيغف ةاورگٓسی ةٔ (0439(ل

ٕاوجهاوتاقعاصگیقعنیث ُسِٗغٔمهاتاردیوازحِاغیاؿثکٔدتاتْـتیدارْغوویژ

ازْظؼْاؼش جػییُّیرا ورنحارٕا آٌپٗرتٕا ؿازُانرٗیاییازُٓظ2ُٔٗکٓٓغل ٕای قعنیثرا

ن درون در ةغْی و ؿازگورواْی ؿتب کٔ ةیوؼد ةیوِٕحاری و ُضیا ةا او ُیوْظیؼ قٗد ي

ٕایقعنیحییااةػادژگیٕایُعحٍهیةؼایجػییّوی(لْظؼی0433ُٔيغفوةؽْساْی  ْکٗییداْغُی

ٕایاظیؼدرٌُاٌػاتوکؼیوکاؿحاکٔدرؿالقعنیثٌُؼحقغااؿث اُاُغلرٓرغاٍُیُک

ٕاقٓاظحٔقغااؿثلرٓرغاًُیاویژگیجضيیياتزیادیُٗردجأییغىؼارگؼنحٔ ُتٓایةيیُٔغل

ةؼون از: غتارجٓغ ُػکٗر ُغل در زِغاٌب ازحِاغی   ُآْغ ةاعگؼایی زةان گؼا  ؿؼ وزؼات  دار

نػال دتات ظساٌثةٗدن(  رؼظاقاؼی  ظكَ  انـؼدگی  اوٌؼاب  از ةٗدن  غاری زدگی ٕیساْی

اْػٌاقٕیسان ةٗدن(  ةؼظٗرد ظٗش و ظٗقؼو آراف  ُياةً در و جٓغ  رنحارکٓسکاوأْ ٕای رػیؼی

ُٓغةٗدنةٔػیؼی رؼکارةٗدن غالىٔرغالیوُحٓٗع ظالق ُتحکؼ جعیٍیوغیؼؿٓحی( ُـئٌٗیث ةا

دوؿحیوِٕغردیةادیاؼان(لریكؼنثوركحکارداقحّ( وؿازگارودٌپػیؼةٗدن ْٗع

جٗآْغةؼاْایؽاوروایثقلٍیکارکٓانٕایقلٍیَُٕیٕایقعنیحی ویژگیدرکٓارویژگی

جٗاْغغةػىیازْیازٕایکارکٓانُی(ُػحيغ0334ْ 4جأدیؼةـؽاییداقحٔةاقٓغلٕؼؿیوةالْچارد

ازًؼیوغٗاًُدرونقلٍیرنعقْٗغ اززٍُِِٖٔحؼیّغٗاًُدرونقلٍیکٔةؼاْایؽاکارکٓان

ٕایقلًاقارا(لویژگی0434ةؼزکیواةؽری ٕایقلٍیاؿث ةْٔيًازقالِیجأدیؼدارد ویژگی

جکاٌیمواةػادُةٔچاْٗاینػاٌیث ُحػارقوٕا ویایم  ةؼظیازُكاغً  عحٍمیکقلًداردل

اْغوةؼظیدیاؼ غیؼُػِٗل ةؼظیْیازدؿثوجکؼاریقغإایآْٖایکزاریٕـحٓغ زیؼانػاٌیث

ةػىیةُٖٔارت ةاواداقحّةٕٔایگْٗاگٗندارْغوةؼظیدیاؼ ُیغانغًُِضغود  ٕاکارُٓغرا

وةػىیدیاؼةٔکارُٓغانآزادیغًِةیكحؼدراْسافدادنکٓٓغجتػیثدىیوازروْغٕا ظـحُٔی

ةٔدْتالقلٍیٕـحٓغک0431ٔرٗروظٍیٍی دٕٓغ اةؼإیَکارةُٔیًظٗدُی (لکارکٓاناؿاؿات

ةاچاٌفروةٔرواؿث ُـئٌٗیثاْسافآنةًٔٗرکاًُةؼغٖغاظٗدنؼدةاقغوةؼایاْسافآناز

دٕغکٕٔاْكانُی(لرژوٕف2113 3یةؼظٗردارةاقٓغ کیَوِٕکاراناظحیاروآزادیغًِکان

ةٍکٔ ظنٗمیاتُكاغًُؼةٗطةٔ ُٗنيیثقلٍیزُاْیُیـؼاؿثکْٔٔجٖٓاظنٗمیاتانؼاد 

آْٖاُٗردةؼرؿیىؼارگیؼدل

یجٓٗعُٖارت جػغادوگْٗاگْٗ غٓنؼ رٓر ُكحًِةؼ قلًراُإیث(0399 9 اوٌغٕاف و ٕاکِّ

ایاؿثکٔقلًجاآندرزٔ ْیازةٔوییهٔ درزٕٔاییکٔةؼایاْسافکارالزفاؿث( ٕٗیثُٖارت
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4. Kim & et al 

5. Hackman & Oldham 



 40               … های شخصیتی و هاهیت شغلی تفاوتی سازهانی بر اساس ویژگی کاری و بی تبیین اهوال

جکِیًةٔغٓٗانیکواصغکاریُكعلدارد( إِیثوییهٔ ُیؽانادؼةعكیکٔقلًدرانؼاد

ُی ةؼزای ؿازُان یا رغادیاؼ ًؼح  ازؼای ةٔ ْـتث کارُٓغ غًِ  آزادی اؿحيالل یثگػارد( 

زُان ةٔزغول ْـتث قاغً انؼاد کٔ  اًالغاجی ةازظٗرد و ُكعل(  ةنیؼت از اؿحهادا و ةٓغی

(ل0431:004زٗادیّ کٓٓغ(ارالٔدادْغ ؿیغادؼةعكیوغٍِکؼدکارظٗددریانثُی

رژوٕكاؼانُعحٍمدرجضيیياتظٗدُٗوٗغاتُؼجتيةإؼیکازُحلیؼٕایُٗرداقارارااز

(دررژوٕكیْكان0434غٓتؼیورصِاْی اْغلدرِٕیّراؿحاٍمُٗردةؼرؿیىؼاردادااةػادُعح

ویژگی ُیان کٔ روایثٕایدادْغ و قلٍی داردل وزٗد ُػٓاداری راةٌٔ وقالِیقلٍی ةؼزکی

ةؼ0431 اةؽری ُٓهی جأدیؼ دارای وییهٔ إِیث و قلٍی ٕٗیث قلٍی  جٓٗع دریانحٓغ )

ُیؿازُاْیجهاوجیةی (دررژوٕكیةٔایّْحیسٔرؿیغْغک0433ٔظغاةعكیوؿپْٖٗغی ةاقغل

(0433زةؼدؿثوزٖؼُی کاریونؼؿٗدگیقلٍیراةٌُٔذتثوُػٓاداریوزٗدداردلةیّإِال

وییهٔ ُیان ُػٓاداری و ُػکٗس ارجتاط کٔ گؼنحٓغ ْحیسٔ ظٗد جضيیيات در قٓاؿی ْیؽ

(در0439قکاریوظیؼظٗاا ؿازُاْیوزٗدداردلجهاوجیؿکٗتوةیگؼاییةارػیؼیوةؼونجسؼةٔ

کٓغنيغانؿازُاْیْيفُِٖیایهاُیجهاوجیجضيیيیدریانحٓغیکیازغٗاٍُیکٔدرةؼوزرغیغاةی

ریؽیْآُاؿبجٗؿيُغیؼانؿاالریْاقیازقؼایيُغیؼیحیوػیموةؼْإُٔایقایـحٔؿیـحَ

اؿغ وزٍیًؿازُاْیاؿثل  ْیا ةٔایّْحیسٔدؿثیانحٓغکٔویژگی0439رٗر جضيیيی در ٕای(

ُحلیؼٕایىٗیدرریف قعنیحی  (در0439قٖتازیانوِٕکاران ةیٓیغٍِکؼدقلٍیٕـحٓغل

إِال ةیّ کٔ رؿیغْغ ْحیسٔ ایّ ةٔ ورژوٕكی ُذتث راةٌٔ قلٍی نؼؿٗدگی و قلٍی کاری

جٗآْغکاریقلٍیُیحایرآْانْكاندادکٔاْایؽشقلٍیوإِالُػٓاداریوزٗددارد ِٕچٓیّْ

ریف را قلٍی إِالنؼؿٗدگی و قلٍی اْایؽش ْٖایحات و کٓٓغ ُِٖیةیٓی غٗاًُ از قلٍی کاری

رازٌیيیْیاواُیؼظاْیمهاریجٗآْغدرنؼؿٗدگیقلٍیکارکٓانْيفداقحٔةاقٓغلٕـحٓغکُٔی

ٕایآن ْاکاراُغیوةیؽاریازجکٍیم(ةاکاریؿازُاْیوظؼداُيیاسِٕال(دریانحٓغةیّا0439 

(دررژوٕكیْكان0339 0کٗجٔویِّاةػادنؼؿٗدگیقلٍی راةٌُٔذتثوُػٓاداریوزٗدداردل

(دررژوٕكیة0331ٔ 2گإٌٗاینؼدیةٗدااؿثلکاریکارکٓان ْاقیاززُیٓٔدادُیؽانإِال

 ْحیسٔ إِالایّ کٔ َٕرؿیغ را ُٓهی جأدیؼات اؿث ُِکّ ةاٌيٗا ًٗر ةٔ کار ُضیي در ورزی

(درٌُاٌػٔظٗدة2113ٔ 4دیٗیـٗنوةیٓگلٕاةؼزایةاػاردةؼکارُٓغانوَٕةؼةازدٕیؿازُان

اْغوةیانکؼدْغکٔانؼادُِکّاؿثجهاوجیانؼادرویارزیاةیغغاٌثرؼداظحٔةٔةؼرؿیجأدیؼةی

ًؼنأْةٗدندرؿازُانجهاوتةاقٓغ ةٔایُّػٓاکٔاگؼصؾةیٕاةیثةٔغادالْٔةٗدنراداشْـت

ْٖادا ةیّ یا و ةاقغ ْغاقحٔ ؿحاْغاوزٗد و راداشٕا دادن در غغاٌحی و ْتاقغ ةؼىؼار جػادل ٕإا

ةی دچار انؼاد ُیْتاقغ  ةیكحؼجهاوجی جالش ةاقٓغ داقحٔ ةاور کٔ انؼادی ةیكحؼقْٗغ  راداش ةٔ
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قٗد ةیكحؼجالشظٗإٓغکؼدوانؼادیکٔةاورداقحٔةاقٓغکٔراداشرةٌیةٔغٍِکؼدُٓسؼُی

ْیـحٓغل صـاس کار ةٔ ْـتث ک2113ٔ 0اْغرٌیْغارد  رؿیغ ْحیسٔ ایّ ةٔ ظٗد ٌُاٌػات ًی )

انوةٔجتعآنةؼرویجهاوجیدرؿازُان جأدیؼْاٌٍُٗةیةؼؿٌشاْایؽاکارکٓگیؼیصاٌثةیقکً

و کٗرکیّ داقثل ظٗإغ ؿازُاْی ٕٗیث ایساد و ؿازُاْی وناداری ؿازُاْی  جػٖغ ُؤٌهٔ ؿٔ

إِال2100 2ِٕکاران دریانحٓغ در( اُا اؿث  ظٗدجٓظیِی کِتٗد ریاُغٕای از یکی کاری

ُیإِال ُكإغا رإتؼدٕاینؼاقٓاظحی از ْٗغیاؿحهادا ةاغخکارینػال  قٗدنؼدُیقٗدکٔ

 ةیاْغازدل جػٗیو ةٔ را نػاٌیث ؿیکٍیٔافاْساف و 2102 4کٗزی جسؼةٔ ( ةٔ ةٗدن ةاز دادْغ ْكان

ةیٓیغٍِکؼدقلٍیٕـحٓغ ِٕچٓیّرػیؼةٗدنوٕیساْیةٗدن ُحلیؼٕایامٍیدرریفاْػٌاق

ایثوغٍِکؼدجٗاْغاةؽارُهیغیدرؿٓسفروٕایقعنیحیکارکٓانُیةیانکؼدْغکٔویژگی

(دررژوٕكیةٔایّْحیسٔدؿث2104ْنؼامهٖاْی ىؼةاْی اُیؼیونؼظی قلٍیکارکٓانةاقغل

اْایؽاوجالشةؼایجهاوجیؿازُاْیُٓسؼةٔآنُییانحٓغکٔةی قٗدکٔؿازُانوکارکٓانآن 

یّغاًُنؼغیدرُیانیاةیةٔإغاقؿازُاْیْغاقحٔةاقٓغ ازؿٗیدیاؼ ةٗروکؼاؿیُِٖحؼدؿث

(2109 3یازیچیوةٍٗتگػاردلؿازُاْیجأدیؼُیجهاوجیٕایناکحٗرؿاظحاریاؿثکٔةؼةیُؤٌهٔ

گؼایأْقعنیحیٕایکِالکاریُػٍِانةاویژگیةٔایّْحیسٔرؿیغْغکٔةیّإِالدررژوٕكی

کاری(ْیؽدرةؼرؿیؿٓسفإِال2101 9 جاریؾوریحؼزُحیّآْانارجتاطُػٓاداریوزٗدداردل

درکاروارجتاطآنةاُحلیؼٕایُضیيکاریدریانثکٔکِتٗدجياوإاوُٓاةعقلٍیةاظـحایو

 قٗدلکاریوجػًٍدرکارورنحاروغجٌٗیغُیکـاٌثِٕؼااةٗداوکـاٌثُٓسؼةٔإِال

ٕاظنٗصؿازُانٕاةٔغیؼیثؿازُانةاجٗزٔةُٔتاْیْظؼیوجسؼةیرژوٕفصاوؼ اداراوُ

واداراتآُٗزقیةٔدٌیًإِیثوزایاااآُٗزشدرُـالًُعحٍمزاُػٔ ْیازُٓغُغیؼیثىٗی 

 کٔ ایّ ةٔ جٗزٔ ةا.ةاقغٕایاْـاْیُیجٗزٔةٔجلییؼاتنؽایٓغةُضیيةیؼوْیودروْیوؿؼُایٔ

ْيف ایزاُػٔ ٕؼ اْـاْی جؼةیثؿؼُایٔ در ؼورشٕایآُٗزقیواززٍِٔؿازُانآُٗزشورؿازُان

ؿؼُایٔ و دارْغ ُضٗری َُٖ از اْـاْی جؼةیث ُيٌٗٔ رؼداظحّ ٌػا اؿث  آْان ویایم ةٔ

آیغلُی قِار ةٔ ُـالًَُٖ از ؿازُاْی کاریإِال و ؿازُاْیجهاوجیةی

ُٓاؿبراا ةؼرؿی ةی در کارٕای إِالةٖتٗد و ُیجهاوجی اُؼ جٗاْغکاری  در را ُـؤوالن

جٗاْغةٔرؿاْغ غٗاٍُیکُٔی اداراتواةـحٔةٔآُٗزشورؼورشیاری ُغارسو ؿٌش در ریؽیةؼْأُ

ةی إِالةؼوز یاجهاوجیؿازُاْیو ودرمغدرنعو قٓاؿاییِْایغ  کاریؿازُاْیکِککٓغرا

 ةاقغل آْٖا رژوٕفکإف ةیدر ایساد دالیً از ُحػغدی  إِالجهإای و ةٔوجی ؿازُاْی  کاری

قایـحٔ نيغان  ُآْغ ُغیؼیحی غٗاًُغٗاًُ کارکٓان(  ْیازٕای از آگإی غغف و جتػیه ؿاالری 
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گیؼیؿاظحاری ْاؿازگاریةیّإغاقنؼدیوؿازُاْی ةٗروکؼاؿیزیاد غغفجِؼکؽ ٕؼفجنِیَ

ٕا(اقاراقغااؿثلاُادرکٓارغٗاًُداشٕاوراوللل( واْایؽقی صيٗقراییّ جأظیؼدررؼداظث

ؿازُاْی جأدیؼگػارْغکٔجهاوجیکاریوةیٕایُحػغد غٗاًُدیاؼیْیؽةؼإِالنٗق ًتورژوٕف

جتییُّی صاوؼ  رژوٕف ٕغق اؿاس  ِٕیّ ةؼ ةؼدل ْاف قلٍی و قعنیحی غٗاًُ جأدیؼ از جٗان

ٕایقعنیحیوقلٍیکارکٓانآُٗزشورؼورشژگیجهاوجیؿازُاْیةؼاؿاسویکاریوةیإِال

ةاقغلُغلُهُٖٗیرژوٕفةؼاؿاسُتاْیْظؼیوجسؼةیةٔمٗرتزیؼ جؼؿیَقغقٖؼىغسُی

(ل0 قکً




























 

 



 
 ( مذل مفًُمی پضيَص1ضکل )



ةؼاؿاسُغلُهُٖٗیرژوٕف نؼویاترژوٕفةٔمٗرتزیؼجغویّقغْغ:

ؿازُاْیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثلجهاوجیکاریوةیاللووػیثا0ِٕ

ٕایقلٍیوقعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثللووػیثویژگی2

ؿازُاْیکارکٓان راةٌٔوزٗدجهاوجیکاریوةیٕایقلٍیوقعنیحیةاإِالةیّویژگیل4

داردل

 ضغلی يیضگی

 جٓٗعُٖارت-

ٕٗیثوییهٔ-

إِیثوییهٔ-

ظٗدُعحاری-

ةازظٗرد-

 يیضگی ضخصیتی

 گؼاییةؼون-

دتاتٕیساْی-

ؿازگاری-

رػیؼیُـئٌٗیث-

دٌپػیؼةٗدن-

 تفايتی ساسماوی بی

 جهاوجیةُٔغیؼةی-

جهاوجیةٔؿازُانةی-

ةٔارةابجهاوجیةی-

رزٗع

جهاوجیةِٕٔکارانةی-

 جهاوجیةٔکارةی-

 کاری ساسماوی اَمال

 ْاکارآُغی-

جكٗیفذٕٓی-

ةیؽاریازجکٍیم-
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إِال3 ةیل و کارککاری ؿازُاْی ویژگیجهاوجی روی از ىاةًٓان قعنیحی و قلٍی ٕای

ةیٓیاؿثلریف

 

 ضىاسی  ريش

اؿثل جٗمیهیِٕتـحای ازؼا  ْظؼ از و کارةؼدی ٕغق  ْظؼ از رژوٕف جضيیو ْٗع ُٗوٗع ةٔ جٗزٔ ةا

رژوٕفزاُػٔ در قاًُ آُاری ىغس قٖؼؿحان رؼورش و آُٗزش جػغاد0439 ؿال کارکٓان ةٔ

انؼاد از گؼوٕی روی ةؼ ُيغُاجی ٌُاٌػٔ یک اْساف آُاری  زاُػٔ واریاْؾْهؼةٗدلزٖثجػیی2119ّ

کارکٓانآُٗزش از ْهؼا 41 گؼوا یک داقث ٌػا وؼورت ِْْٗٔ واریاْؾ ةؼآورد ریف ُٓظٗر ةٔ زاُػٔ

 اؿحعؼاج از قغلرؾ جٗزیع آْٖا درةیّ ٕارؼؿكٓأُ گؼدیغو اْحعاب جنادنی مٗرتورؼورشةٔ

گؼواراؿط ةٔ طُؼةٗ ٕایدادا آُاری صسَ واریاْؾ  ةؼآورد ریف و ُؽةٗر ٕای  ةا رژوٕف ِْْٗٔ

 از اؿحهادا کٗکؼان در دؿثةٔ ْهؼ423نؼُٗل جنادنی گیؼی ِْْٗٔ روش از صاوؼ  جضيیو آُغل

 گؼدآوری چٖاررؼؿكٓأُ ًؼیو از رژوٕف ْیاز ُٗرد ٕایقغلدادا اؿحهادا ایُحٓاؿبةاصسًَتئ

اٌم(ل رؼؿكٓأُقغْغ: ؿازُاْی: کاری إِال إِالرؼؿكٓأُ مهاریاؿحاْغارد وکاری ْیا

ٕاةؼاؿاسگػاریگٗیٔةاقغکِْٔؼاگٗیٔوؿٔزیؼُيیاسُی29(دارای0431رازٌیيی اُیؼظاْی

درزٔ رٓچ ُيیاسُيیاس ظؼدا اؿثل ٌیکؼت ْاکای قاًُ  ٕا جكٗیف01ارآُغی گٗیٔ( 

اؿثلِْؼات029جا29گٗیٔ(ةٗدلدآُٔکٍیِْؼاتُيیاس3اریازجکٍیم گٗیٔ( وةیؽ9ذٕٓی 

جا004زیادو002جا33ُحٗؿي 39جا14کَ 12جا43کَ کاریظیٍیْكاْاؼإِال49جا29

ُیظیٍی029 زیاد وةاقغل اؿاجیغ از ْهؼ دا جأییغ ُٗرد ُضحٗایی مٗرت ةٔ رؼؿكٓأُ روایی

گؼدیغ ُؤٌهُٔحعننان کٔ قغ ُكعل جأییغی غاٍُی جضٍیً روش ةٔ ؿازا روایی ًؼیو از ل

 رایاییرؼؿكٓأُازًؼیووؼیبآٌهای33/1ْاکارآُغیةا دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدل  

 ةی39/1کؼوْتاخ رؼؿكٓأُ ب(ل گؼدیغل ؿازُاْیةؼآورد ةی: جهاوجی اؿحاْغارد جهاوجیرؼؿكٓأُ

داْایی  ؿازُاْی ِٕکاران و 0433نؼ دارای ةی44( ةػغ رٓر و  گٗیٔ ُغیؼ ةٔ ؿٗال( 01جهاوجی

ؿؤال(و3جهاوجیةِٕٔکار ؿؤال( ةی1جهاوجیةٔارةابرزٗع ؿؤال( ةی1جهاوجیةٔؿازُان ةی

جیغرواییرؼؿكٓأُةٔمٗرتُضحٗاییُٗردجأییغداْهؼازاؿاةاقغلؿؤال(ُی9جهاوجیةٔکار ةی

ٕایوُحعننانگؼدیغلازًؼیورواییؿازاةٔروشجضٍیًغاٍُیجأییغیُكعلقغکُٔؤٌهٔ

ةیةی و ِٕکار ةٔ جهاوجی ةا کار ةٔ رایایی30/1جهاوجی ةٗدْغل غاٍُی ةار و وزن ةیكحؼیّ دارای  

 کؼوْتاخ آٌهای وؼیب ًؼیو از قلٍی39/1رؼؿكٓأُ ُإیث رؼؿكٓأُ ج(ل گؼدیغل  :ةؼآورد
إِیث وییهٔ  ٕٗیث ُٖارت  در جٓٗعرؼؿكٓأُاؿحاْغاردُإیثقلٍیواگٓؼةؼاؿاسرٓرُؤٌهٔ 

ْئٌلةاقغایٌیکؼتُیؿؤالةؼصـبًیمٕهثدرز09ٔ(درىاٌبةازظٗرد و اؿحيالل وییهٔ 

ِْؼاکـبقغاةاالجؼازُی11ةؼشرؼؿكٓأُُإیثقلٍی ُػؼقووػیثٌٍُٗبو11ةاقغل

رواییرؼؿكٓأُةٔمٗرتُضحٗاییُٗردُػؼقووػیثْاٌٍُٗبُإیثقلًاؿثل11جؼازاییّر
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جأییغی غاٍُی جضٍیً روش ةٔ ؿازا روایی ًؼیو از گؼدیغل ُحعننان و اؿاجیغ از ْهؼ دا جأییغ

 دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدلرایاییرؼؿكٓأُاز30/1ُكعلقغکُٔؤٌهٔاؿحياللةا

 کؼوْتاخ آٌهای وؼیب 92/1ًؼیو قعنیحی: ویژگی رؼؿكٓأُ د( گؼدیغل رؼؿكٓأُةؼآورد

اؿؼیٗاؿحاواویژگی و زان قعنیحی 0333 0ٕای دارای ةؼون33( ُؤٌهٔ رٓر در گؼاییؿؤال

 3  ةٗدن دٌپػیؼ و ؿازگاری ُـئٌٗیث3گٗیٔ(   گٗیٔ(   3رػیؼی ٕیساْی دتات و3گٗیٔ(  گٗیٔ(

 رػیؼاْػٌاق درز01ٔی چٖار ًیم صـب ةؼ گٗیٔ( ةٗدل ٌیکؼت مٗرتای ةٔ رؼؿكٓأُ روایی

جضٍیً روش ةٔ ؿازا روایی ًؼیو از گؼدیغل ُحعننان و اؿاجیغ از ْهؼ دا جأییغ ُٗرد ُضحٗایی

 دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدل39/1رػیؼیةاغاٍُیجأییغیُكعلقغکُٔؤٌهُٔـئٌٗیث

رؼؿكٓا رایایی کؼوْتاخ آٌهای وؼیب ًؼیو از دادا39/1ُٔ جضٍیً گؼدیغل ؿٌشةؼآورد دو در ٕا

  آزُٗن اؿحٓتاًی و ُػیار( اْضؼاق و ُیاْایّ درمغ   نؼاواْی  وؼیبِْْٗٔ جکtجٗمیهی ای 

اْسافگؼنثلSPSSِٕتـحایریؼؿٗنورگؼؿیٗنِٕؽُان(ةااؿحهاداازْؼفانؽار



 یافتٍ َا

ؿازُاْیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثلجهاوجیکاریوةیإِاللووػیث0نؼویٔ

ٕایقلٍیوقعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثللووػیثویژگی2نؼویٔ

ةؼرؿیووػیثإِال ُيایـٔو ةیةُٔٓظٗر ُإیثقلٍیوکاریؿازُاْی  جهاوجیؿازُاْی 

ایُِْْٗٔیاْایّنؼویوجئٗریک ازآزُٗنجیجکٕایقعنیحیکارکٓانةاْئٌةؼشوویژگی

(ل2و0ٕایاؿحهاداقغ زغول
 تفايتی ساسماوی کارکىان  میشان اَمال کاری ي بی (1)جذيل 

Df tPْئٌةؼشُیاْایّجػغادُحلیؼ

111/1-42311/929942419/43 کاریإِال

111/1-42393/0442403/43جهاوجیةی

43درةازا11/92کاریؿازُاْیکارکٓانةُٔیؽان(ُیاْایّإِال0ول ًتوزغ 12جا و

ایّْكانُی99جؼازْئٌةؼشراییّ درؿٌشدٕغکُٔیؽانإِالىؼارداردو کاریکارکٓان 

(4 جؼازْئٌةؼشرایی93/0ُّیؽانجهاوجیؿازُاْیکارکٓانةٔراییٓیاؿثلِٕچٓیُّیاْایّةی

ُػٓاداراؿثونؼضادغایرژوٕكاؼ19/1اؿثلآزُٗنجیْكاندادایّجهاوتدرؿٌشظٌای

قٗدلجأییغُی





                                                           
1. John & Srivastava 
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 َای ضخصیتی کارکىان  میشان ماَیت ضغلی ي يیضگی (2)جذيل 

Df tPْئٌةؼشُیاْایّجػغادُحلیؼ

42394/191142433/9111/1 ُإیثقلً

42333/29/24243/20111/1ویژگیقعنیحی


درةازاةاالجؼازْئٌةؼش94/19(ْكاندادُیاْایُّإیثقلٍیکارکٓانةُٔیؽان2زغول 

ُی11 ِٕچٓیّىؼار اؿثل ٌٍُٗب ظٗد  قلً ُإیث ُٗرد در کارکٓان دیغگاا ْٗغی ةٔ و گیؼد

ویژگی ُیاْایّ ُیؽان ةٔ کارکٓان قعنیحی 33/2ٕای ةؼش ْئٌ از جیاؿ9/2ةاالجؼ آزُٗن ثل

قٗدلییغُیأُػٓاداراؿثونؼضادغایرژوٕكاؼج19/1ْكاندادایّجهاوتدرؿٌشظٌای



ؿازُاْیکارکٓان راةٌٔجهاوجیکاریوةیٕایقلٍیوقعنیحیةاإِالةیّویژگیل4نؼویٔ

وزٗدداردل

ُإیثةٔ ُحلیؼٕای ةیّ راةٌٔ جػییّ ویژگیُٓظٗر و ةقلٍی قعنیحی إِالٕای وا کاری

ازوؼیبِٕتـحایریؼؿٗناؿحهاداقغ زغولةی ُهؼوواتو4جهاوجیؿازُاْیکارکٓان  از (ل

ایوکِیةٗدن(اؿثلٕاوریٗؿحٔةٗدن نامٍٔقؼوطکارةؼدایّآزُٗن ْؼُالةٗدندادا
 تفايتی ساسماوی کاری ي بی َای ضخصیتی با اَمال ضزیب َمبستگی بیه ماَیت ضغلی ي يیضگی (3)جذيل 

Pراةٌُٔحلیؼ

110/1-03/1کاریُإیثقلٍیوإِال

111/1-33/1کاریٕایقعنیحیوإِالویژگی

104/1-03/1 جهاوجیُإیثقلٍیوةی

111/1-91/1جهاوجیٕایقعنیحیوةیویژگی


ةی03/1ُّإیثقلٍیوإِالکاریؿازُاْیوؼیبِٕتـحایْكاندادةیّ ٕایویژگی 

إِال و کاریقعنیحی ةی33/1ؿازُاْی و قلٍی ُإیث ةیّ   ؿازُاْی ةی03/1ّجهاوجی و

 راةٌُٔٓهیوُػٓاداروزٗدداردل91/1جهاوجیؿازُاْیٕایقعنیحیوةیویژگی

ظٌیٕا ْتٗدَٕٕایآیّآزُٗنقاًُْؼُالةٗدنجٗزیعداداىتًازاْسافرگؼؿیٗن ُهؼوؤ

ٕاةؼرؿیقغلُيغارقاظلکسیوکكیغگیةؼایٕؼدوچٓغگأْواؿحياللظٌإاوةاىیِاْغا

  ةازا در 2ُحلیؼ و +2-  ةؼاةؼ واجـٗن و دورةیّ آزُٗن ُيغار داقثل ىؼار وؼایب2/0( و ةٗد )

ووات(ةٗد ةٔایّجؼجیب ُهؼ91/1ةیّدرصغُحٗؿيوکِحؼاز ِٕتـحایةیُّحلیؼٕایریف

جهاوجیکاریوةیةیٓیوجتییّإِالرگؼؿیٗنِٕؽُانجأییغقغلازرگؼؿیٗنِٕؽُانزٖثریف

ٕایقلٍیوقعنیحیاؿحهاداقغلؿازُاْیکارکٓانازرویویژگی
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إِال3نؼویٔ ٕایقلٍیوقعنیحیىاةًجهاوجیؿازُاْیکارکٓانازرویویژگیکاریوةیل

ةیٓیاؿثلریف
 کاری ساسماوی ضزیب رگزسیًن َمشمان يیضگی َای ضغلی ي ضخصیتی جُت تبییه اَمال (4)جذيل 



ىاةٍیثریفیژگیوؼایبرگؼؿیٗنِٕؽُانْكاندادَٕو ةیٓیٕایقلٍیوَٕقعنیحی 

جٗآْغدرُغلرگؼؿیْٗیىؼارگیؼْغلکاریؿازُاْیکارکٓانرادارْغوُیإِال


 تفايتی ساسماوی ضزیب رگزسیًن َمشمان يیضگی َای ضغلی ي ضخصیتی جُت تبییه بی (5)جذيل 



ویژگی َٕ داد ْكان ِٕؽُان رگؼؿیٗن ریفوؼایب ىاةٍیث قعنیحی َٕ و قلٍی ةیٓیٕای

جٗآْغدرُغلرگؼؿیْٗیىؼارگیؼْغلجهاوجیؿازُاْیکارکٓانرادارْغوُیةی



 گیزی جٍبحث ي وتی

إِال ُیاْایّ داد ْكان ٌضاظْحایر از ىغس قٖؼ رؼورش و آُٗزش کارکٓان ؿازُاْی کاری

دٕغکٔاکذؼکارکٓان اْسافغالىایوجكٗیفذٕٓی درصغکَاؿث ایّْكانُیْاکارآُغی ةی

ةی اُؼوزرازٖثةٔجأظیؼِْیکارٕایَُٖوگؼنحّجنِیِاتَُٖرا کِحؼکار ةٔنؼدااْغازْغ 

 ْاؼان اْغجاصغزیادیزغیٕـحٓغ ُػِٗالتدادا دیاؼان ةٔ کٔ کارٕایی ةٔ جػٖغ کٓٓغ درواگػارُی

ُٗىعةٔىؼارٕایُالىاتو ْغٕٓغ اغٍباوىاتةٔ اْساف درؿحی ةٔ را قانوییهٔ ُتادا کٔ ٕـحٓغ ایّ

ٕایقْٗغ غٍیؼغَُـئٌٗیثیروْغ ٕٓاافاْسافاُٗرقلٍی کِحؼدچارصٗاسرؼجیُزٍـاتُی

جِایًدارْغکارقانراؿؼُٗىعزیاد ؿػیُی کٓٓغکِحؼیّجأظیؼرادرکارداقحٔةاقٓغواکذؼات

 راؿحا ِٕیّ در دٕٓغل  اْساف ِٕکاران و إِال0439روایی ُیؽان کارکٓان( ؿازُاْی کاری

اؿحانامهٖانوقٖتازیان ُنؼآةادیٕایواةـحٔةٔجأُیّازحِاغیرؼؿحاریوُاُاییةیِارؿحان

انحعاری  و إِال0439نؼ ُیؽان ةیِارؿحان( کارکٓان ؿازُاْی کَکاری صغ در را إؼ قٖؼ ٕای

 Beta tSig ظٌایاؿحاْغاردBُحلیؼٕا

31/22111/1-33/3341/3ُيغارداةث

110/1-39/4-123/109/1 -133/1قلً

111/1-0/01-49/033/1-31/04قعنیث

 Beta tSig ظٌایاؿحاْغاردBُحلیؼٕا

11/3203/113/03111/1ُيغارداةث

101/1-32/2-110/1001/1 -114/1قلً

111/1-32/01-19/191/1-90/1قعنیث
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کاریؿازُاْیکارکٓانرؼؿحاریراةاالگؽارش(إِال2109ارزیاةیِْٗدْغ اُانؼویوِٕکاران 

 ِْٗدْغل

جؼازصغُحٗؿياؿثکٔایّْحایرةیاْاؼکارکٓان راییّجهاوجیٕاْكاندادُیاْایّةییانحٔ

اکذؼکارکٓانُػحيغایّاؿثکُٔیؽانةی زیؼا جهاوجیؿازُاْیدرقؼایيظٗبوٌٍُٗةیاؿث 

ُی ازؼا را ُانٗق اواُؼ ٕـحٓغ  ُحػٖغ کارقان ةٔ َٕ و ؿازُان ةٔ َٕ کٔ اصحؼافةٗدْغ کٓٓغ 

دآْغ ةاارةابرزٗع راؿعإٗـحٓغ کارظٗدراُهیغوةاارزشُیِٕکارقانرادارْغودرُياةً

ٌٍُعُیُیًدرزٍـاتقؼکثُی روْغکارٕا از را ُغیؼ ؿاغاتاداریةٔاُٗرکٓٓغ  در کٓٓغ 

ِْی ظٗد  کاغػقعنی اداری ٍُؽوُات ُنؼق در صحیظٗ-رؼدازْغ  مؼنٔدکار( زٗییاالُکان 

جِایًةٔکارگؼُی اْناریوکٓٓغ  درِٕیّراؿحا ارجيایُٗىػیثظٗددرؿازُاندارْغل وٕیو

  ةی0433نعؼی ُیؽان و( قٖؼوا  قٖؼؿحان کكاورزی جػاوْی قؼکث کارکٓان ؿازُاْی جهاوجی

جؼازجهاوجیکارکٓانزٖادکكاورزیاؿحاننارسراراییّ(ْیؽُیؽانةی0439زاداوؿٍیِی جؼک

اْغلصغُحٗؿيگؽارشِْٗدا

قلٍیظٗد ةاالجؼازٕاْكاندادُیاْایّدیغگااکارکٓاندرُٗردُإیثِٕچٓیّدیاؼیانحٔ

صغُحٗؿياؿثونؼضادغایرژوٕكاؼُتٓیةؼٌٍُٗبةٗدندیغگااکارکٓاندرُٗردُإیث

رکٓاْیةاقانةٔکاقلٍیظٗدجأییغگؼدیغلایّیانحٔةیاْاؼایّاؿثکٔازدیغگااکارکٓان قلً

قاننؼمثةاقغ قلًقانؿاداوجکؼاریِْیٕایریچیغاوؿٌشةاالْیازُٓغاؿث قلًُٖارت

ةٔآْٖاایّازازاراُیاؿحهاداازظالىیثیاىىاوتقعنیدراْسافکارراُی دٕغکٕٔؼدٕغ 

قاندراْحعابْٓغ قلًًٗرکاًُآنراةٔرایانةؼؿاکٓٓغ ةحٗاْغةٔىـِیازکارراکٔقؼوعُی

دٕغقانةٔآْٖاایّازازاراُیدٕغ قلًروشاْسافکارةٔآْٖااؿحياللوآزادیىاةًجٗزٖیُی

قلً اؿث  ظٗدقانجنِیَةایؼْغکٔچٔچیؽیةؼایاْسافدادنْیاز کارکٓاْیجا قانْیازُٓغ

اؿحػغادةاالةؼظٗردارٕـحٓغوةؼدٕٓغوازیکُٖارتُحٓٗعواؿثکٔکارٕایُعحٍهیاْسافُی

قلً از صامً ْحایر کٔ ةاورْغ ةؼزایایّ دیاؼ انؼاد رناا و زْغگی روی ةؼ ُِٖی ادؼات قان 

 ُی اؿِاغیٍی و رصیِی جضيیو ْحایر ةا صاوؼ جضيیو ْحایر ظنٗص ایّ در ک0439ٔگػاردل )

ةاالجؼازصغ ُحٗؿيارزیاةیِْٗدْغ ِٕـٗییوُیاْایُّإیثقلٍیکارکٓانداْكاااکاقانرا

ٌُاةيثداردل

یانحٔ ویژگیًتو ُیاْایّ اْػٌاقٕا  ةؼوْاؼایی  ْظؼ از کارکٓان قعنیحی رػیؼی ٕای

رػیؼی دتاتٕیساْی ؿازگاریودٌپػیؼةٗدن ةاالجؼازصغُحٗؿيوةْٔٗغیدرقؼایيُـئٌٗیث

ُی ْكان ایّ اؿثل دٌٌٍُٗةی ویژگی ْظؼ از زیادیدٕغ صغ جا کارکٓان ةیّ ؿازگاری  و پػیؼی

گػقث ِٕغردی دارایصؾِٕکاری اغحِادولللوزٗدداردکٔایُّٓسؼةٔجػارضةیّنؼدی

قٗدوآنَُٕحػاىتاتةاغخکإفجػارضدرُضیيکارکِحؼوصِایثةیكحؼازؿٗیدیاؼانُی

ن ْـتحاتنػال رؼاْؼژی ُكحاق ظْٗاؼف مِیِیدٕغکٔکارکٓاقٗدلازْظؼةؼوْاؼاییْكانُیُی
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ُـئٌٗیث ْظؼ از ٕـحٓغل ازحِاغی وزغانو اْایؽا  دارای ؿعثرػیؼی  ظٗدجٓظیَ کاری  کٗش 

وییهٔوىث صؾ دارای و کٔقٓاس اؿث ایّ ْكاْاؼ َٕ ٕیساْی دتات ْظؼ از ٕـحٓغل قٓاؿی

ِْی غًِ جکاْكی ظٗدُکارکٓان  زیادی صغ جا و ْظؼکٓٓغ از دارْغل ظٗدکٓحؼٌی و غیؼیحی

ایّاْػٌاق در ٕـحٓغل جعیٍی و ُتحکؼ ظالق  ُحٓٗع  غالیو ةا کٓسکاو  ْـتحات کارکٓان  رػیؼی 

رژوٕف ْحایر ةا صاوؼ رژوٕف ْحایر چكِٔظنٗص  ؿٖؼاةیٕای ْٗری و ةٍٗچی ک0439ٔ   )

داْفویژگی و اًالغات غٍَ ُحعننان ْیکٕای و  قٓاؿی  قعنیحی0431ةعف مهات کٔ )

ایةـکحتالراةاالجؼازصغُحٗؿيارزیاةیِْٗدْغ ِٕـٗییوٌُاةيثداردلةازیکٓانصؼنٔ

جهاوجیؿازُاْیراةٌُٔٓهیوکاریوةیوؼیبِٕتـحایْكاندادةیُّإیثقلٍیةاإِال

ُإیثقلٍیىاةٍیثریف وزٗدداردو ةیةیٓیإِالُػٓادار کارکٓانراجهاوجکاریو یؿازُاْی

( 2119انؼادُؤدؼةاقغلًتوْظؼٕاکِّوالوٌؼ  قلٍی ؿازگاری در جٗاْغُی دارْغلُإیثقلٍی

ُی قلً قغن اْایؽقی ةاغخ قلً  امٍی ویژگی رٓر اؿاس ةؼ قلً ظامیثًؼاصی و قٗد

دٌتـح قلٍی  جػٖغ قلٍی  ظكٓٗدی ُآْغ ةؼوْغادٕا ةؼظی ةاغخ ْیؽ قلً واْایؽقی قلٍی ای

 کارکٓان ةؼاْایعحّ زٖث ُِٖی غاٍُی قلً ظٗد ُإیثقلٍی  دیغگاا قٗدلدرؿازگاریقلٍیُی

در ظٗإغ آْٖا در رایغار روایث ایساد و کٔ ةٗد  ًؼاصی ةٔ قلً مٗرجی  ْظؼ از و قٗد ظٗةی

 قلٍی ایظـح از و ةعكغُی ةٖتٗد زیادی صغ جا را کارکٓان غٍِکؼد ةاقغ  غٓی قلٍی  ٕاییویژگ

زٍٗگیؼی ْیؼوی  اؿپکحٗرُی کار 0کٓغ ُٓؽٌث2113  ِٕچٓیّ  و قاغً روصیٔ در ةاال قلٍی (ل

 و کار ةٔ ْـتث کارکٓان کٔ قٗد ةاغخ جٗاْغُی راییّ قلٍی ُٓؽٌث و جأدیؼةـؽاییدارد آْٖا کارایی

اْایؽا ةاغخ ظٗد ْٗةٔةٔ ؿازُان و کار ةٔ ْـتث جهاوجیةی ایّ و قْٗغ جٗزٔةی و جهاوتظٗدةی ؿازُان

إِالکَ ِٕچٗن ُـالٍی و راییّ غیتثکاری  و ٕایراؿط ةٔ جٗزٔ ةا واىع در قٗدل کار از کاری

 در دٕٓغوُی ظٗد قلً ةٔ ةیكحؼی إِیث ةاقغ  ةاالجؼ آْٖا قلٍی ُٓؽٌث ٕؼچٔ کٓٓغگان  ُكارکث

 و قلً (ُػحيغْغِٕاْٗی0431الُی اؿ و نؼدقٗدلداْاییُی کِحؼ  کاریجهاوجیوإِالْحیسٔ ةی

ؿازُاْی غٗاًُ زٍِٔ از قاغً زٍٗگیؼی جهاوجیةی ةؼوز از کٔ اؿث درون  کٓغلُی ؿازُاْی

ةیٓیکٓٓغاُػٓادارو(دررژوٕفظٗدْكاندادِٕٔاةػادُإیثقلٍیریف0432قإی صـّ

رژوٕكیةٔایّْحیسٔدؿث(ْیؽدر0434کاریقلٍیٕـحٓغلغٓتؼیورصِاْی ُػکٗسإِال

ویژگی ُیان کٔ ُػٓادارییانحٓغ راةٌٔ قلٍی  روایث و قلٍی قالِیٕای داردل ووزٗد ةؼزکی

وییه0434ٔ اةؽری إِیث و قلٍی ٕٗیث قلٍی  جٓٗع کٔ رؿیغْغ ْحیسٔ ایّ ةٔ رژوٕكی در )

 ةاقٓغلجهاوجیؿازُاْیُیدارایجأدیؼُٓهیةؼةی

جهاوجیؿازُاْیکاریوةیٕایقعنیحیةاإِالكاندادةیّویژگیْحایروؼیبِٕتـحایْ

جهاوجیکاریوةیةیٓیإِالٕایقعنیحی ىاةٍیثریفراةٌُٔٓهیوُػٓاداروزٗدداردوویژگی

ایّْكانُی دارْغل جسؼةٔقٓاسوییهٔ انؼاد  دٕغٕؼچٔؿازُاْیکارکٓانرا گؼاجؼ ةؼون رػیؼجؼ جؼ 

                                                           
1. Spector 
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 جهاوتةی و گؼاْایؽا إِالةی ةٔؿازُان  ْـتث وازدتاتٕیساْیةاالجؼیةؼظٗردارةاقٓغ ؿازگارجؼ

دارْغ انؼادؿازگارةادیاؼان  کارٕا در ُغاریٕغق چٗن قٓاس ُكعناجیوییهٔ ةٗدلانؼاد ْعٗإٓغ

 ْیؽ گؼإاةؼون و اْغوُـحيً ْٗگؼا نػال  انؼادی رػیؼ جسؼةٔ انؼاد کٓٓغ ِٕـازٕـحٓغوِٕکاریُی

 و نؼدی ریكؼنث ةٔ داقثْـتث اْحظار جٗانُی ٕـحٓغ ٌػا ؿعٓٗری و دیاؼان ةا دوؿحی دْتال ةٔ

ْحایر اْایؽاةی ؿازُاْی اُا  صـیّ جضيیو ْتاقٓغل انؼاد ْكان (0434زادا  قعنیث دارای داد

درةؼون إِالدرون قعنیث دارای انؼاد ةا ُيایـٔ گؼا ُیؽان دارْغلگؼا  ةیكحؼی ىاؿِی  کاری

کؼفغٍی و دادْغ0430ظاْی ُغد ْكان  را جضنیٍی کاریإِال ُٓهی  مٗرتةٔ ُغاریوییهٔ (

کاریرػیؼیةاإِالُـئٌٗیث قٓاؿیو(دریانحٓغوییه2101ٔکٓغلکاْحّوکاْحّ ةیٓیُیریف

 جا قٗدُی ریكٖٓاد رژوٕف ایّ از ُغاآ دؿثْحایرةٔ ةٔ جٗزٔ ةا راةٌُٔٓهیداردلةؼِٕیّاؿاسو

 ةا ُحٓاؿب را ٕؼنؼد کٔ ِْایٓغ ویژادرؿٌشؿازُانآُٗزشورؼورشدىثٕاوةٔؿازُان ُغیؼان

 آن در کٓغُی کٔاصـاس دٕٓغ ىؼار رـحی و درقلً جضنیالت  ؿٌش و قعنیحی ٕایویژگی

 در غُِٗی انکار و قلً ٕیثظٗدُا ةٔ ُؼةٗط قلٍی ُٓؽٌث کٔ اؿث داردلدرؿث ةاالجؼی ُٓؽٌث

 ةاغخارجيای ایگْٗٔةٔ و گػاقث جأدیؼ آن ةؼ ُحػغدی غٗاًُ ةا جٗانوٌیُی اؿث  قلً آن ُٗرد

 إِیث و دیاؼؿازُان ُكاغً ةا ُيایـٔ ةغون قلً  ٕؼ ةٔ دادن إِیث ُآْغ قغ  قلٍی ُٓؽٌث

 و َُٖ کار یک غٓٗان قلًةٔ ٕؼ ةٔ ؼاگ واىع در دٕغ ُی ارالٔ زاُػٔ ةٔ قلً کٔ ظغُاجی ةٔ دادن

ُكعل ُكاغً ةیّ ُيایـٔ گاإیچ قٗد  جٗزٔ ؿازُان در ْیاز ُٗرد  کَ و ُِٖحؼیّ کؼدن و

صيارت کؾٕیچ مٗرت  ایّ در و آیغِْی ریف جؼیّ إِیث انؽایفِْی اصـاس  ُیؽان کٓغل

 ُٗرد در ِْٗدن غًِ و کؼدن نکؼ کارکٓانةُٔٓظٗر ةٔ غًِ آزادی دادن قلً  در ُٗزٗد اُحیازٕای

کارکٓان  ةٔ گیؼیجنِیَ ىغرت دادن کٍی ًٗرقلًوةٔ در نؼدی ارادا اغِال و ظٗد کاری صیٌٔ

 جضنیً ادأُ ازازا و قاغالن داْف ؿٌش ارجيای رنإی  ایساداُکاْات قلً  درآُغ و صيٗق انؽایف

 زغیغ ٕایایغا از اؿحيتال و زغیغ ٕایروش آُٗزش کارکٓان  نکؼی انؽایفجٗاْایی ِٕچٓیّ آْٖا  ةٔ

جاُی ةاغخ ةیإِال وزٔ ٕیچ ةٔ ؿازُاْی چٓیّ در قٗد و جيٗیث وزٗد ةٔ جهاوجیکاری  ْیایغل

 و آْٖا ُـئٌٗیث ؿٌش اؿاس ةؼ گیؼیجنِیَ ةؼای کارکٓان ُكارکث کارکٓانو ةٔ اصحؼاف اصـاس

 از دیاؼ یکی آْٖا قعنیث ةا ُحٓاؿب ییٕاقلً در انؼاد دادن ىؼار زٖث وؿازُان ُغیؼان جالش

ةاقغلُی کارکٓان کاری إِال و جهاوجیةی رنحّ ةیّ از و ٕایکٓحؼلروش

کارکٓانْـتثةٔقلًوصؼنٔظٗدُی جػٖغدر و اْایؽا ایساد روشةُٔٓظٗر ٕاییجٗاناز

غةٔمٗرتجلییؼجٗاْؿازیقلٍیاؿحهاداِْٗدلِْْٗٔچؼظفقلٍیُیقلٍیوغٓیُآْغچؼظف

غٓی از ُٓظٗر جلییؼؿِثُآْغرنحّةٔةعفاداریةاقغل ؿازیقلٍیایّاؿثکُٔغرؿٔیا

ٕاواظحیاراتدیاؼیْیؽةٔانؼادواگػارقٗدلةؼایکإفغالواةؼرػیؼشویایمةیكحؼ ُـئٌٗیث

ةیإِال و ةٔکاری ةیكحؼی جٗزٔ ةایغ ُغیؼان کارکٓان  ؿازُاْی ازجهاوجی کارکٓان ادراکات
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قانداقحٔةاقٓغوجٓٗع ةازظٗردونؼمثایسادرواةيدوؿحأْدرقلًراةؼایٕایقلٍیویژگی

آْاننؼإَآورْغل

آُاریةٔکارکٓانآُٗزشورؼورشٕایرژوٕفصاوؼ ُضغودةٗدنزاُػٔاززٍُِٔضغودیث

اؿحهادا ىغس  ارزیاةی یدٕظٗدگؽارش ٕایرؼؿكٓأُ از مؼق قٖؼ ؿٗگیؼی ةؼای ُحلیؼٕا 

ةؼرؿیآزُٗدْی و ؿؤاالت ةٔ راؿط در ؿؤاالتدادا ُيٌػی آوریزِع و ٕا ةٔ راؿعاٗیی در ٕا

رؼؿكٓأُةٗدل

 

 مىابع
ٕایقلٍیورنحارقٖؼوْغیؿازُاْی(لةؼرؿیراةٌٔةیّویژگی0431رٗر صتیب وظٍیٍی صـّل اةؼإیَ

وؿیِا درُؼکؽآُٗزشمغا ْأُُغیؼیثجضٗلرژوٕف ةاجأکیغةؼُغلٕاکِّواوٌغٕاف(ل  4 9 )

ل023-31

ٕایقعنیحیةاغٍِکؼدقلٍیدرةیّکحاةغاران(لراةٌٔویژگی0439رٗر ریِانل اؿغْیا اةٗاٌهىً وزٍیً

داْكاااکحاةعأْ ٕای إٗازل قارٗر زٓغی رؽقکی غٍٗف و چِؼان قٖیغ وٕای غٍٗف نٓٗنننٍٓأُ
 ل30-99( 2 0 ُغیؼیثاًالغات

جهاوجی(لؿٓسفراةٌٔصِایثؿازُاْیادراکقغاوةی0433اْناری ُضِغاؿِاغیً ونعؼی ُضتٗةٔل 

 قٖؼوا(ل کكاورزی جػاوْی  قؼکث ةیّؿازُاْی اْـاْیکٓهؼاْؾ غٍٗف و ُغیؼیث اُاراتاٌٍٍِی دةی - 

 رؼدازرایحعثویؼال ُؤؿـُٔغیؼانایغا

 جؼک ىاؿَل ؿٍیِی  و زػهؼ  ةی0439زادا  رغیغا جتتیّ و ارزیاةی ةؼای(ل رِٕٓٗدٕایی ؿازُاْی: جهاوجی

ؿیاؿث -041( 41 3 ننٍٓأُرژوٕفُغیؼیثآُٗزشکكاورزیگػاریُغیؼیثآُٗزشکكاورزیل

ل003

 چكِٔ اةٗاٌياؿَل ْٗری  و ُؼیَ  ةٍٗچی  ُظهؼ  ویژگی0439ؿٖؼاةی  ةؼرؿی زِػیثٕا(ل و قعنیحی ی

داْف و اًالغات غٍَ ُحعننان قٓاظحی قعنیثل غاٍُی رٓر ُغل اؿاس ةؼ رژوٕكٓأُقٓاؿی
 ل90-11( 0 3کحاةغاریواًالعرؿاْی 

 صـّ اُیؼل 0432قإی  واؿٌٔ(ل ویژگیْيف ةیّ راةٌٔ در قلٍی اْایؽش إِالای و قلٍی کاریٕای
 داْكاااآزادواصغارؿٓسانل اپْكغاْأُکارقٓاؿیارقغچرایانلقلٍی

 صـیّ ُضـّل 0434زادا  إِال(ل راةٌٔ وةؼرؿی آب قؼکث کارکٓان ةیّ در نؼد قعنیث و کاری
لْأُکارقٓاؿیارقغچاپْكغا داْكاااآزادقإؼودلرایانناوالباؿحانظؼاؿانقِاٌی

ىٍی و غتاس   ظاکپٗر  ُیحؼال إِال0431رٗر  ْيف قغالکا(ل ادراک ؿازُاْی غغاٌث در قلٍی ری

ل004-022( 3 23 قٓاؿیکارةؼدیزاُػٔ

  کاریؿازُاْیوروایثاززْغگیةؼةیٓیإِال(لریف0433ظغاةعكی ُٖغی وؿپْٖٗغی ُضِغغٍیل

 ل219-204( 3 09 ُسًٍٔبْظاُیاؿاسنؼؿٗدگیقلٍیوؿاةئظغُثل

جهاوجیؿازُاْی:گیؼیةی(لًؼاصیؿٓسٔاْغازا0433 وؿاالریٔ ْساللغٍیؼوا زادا نؼد صـّ صـّداْایی

 ل93-33( 2 3 اْغیكُٔغیؼیثرإتؼدیرژوٕفجؼکیتیل
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جهاوجیؿازُاْی:کارةؼداؿحؼاجژیرژوٕكیْظؼیٔؿاظثْظؼیٔةی(ل0431نؼد صـّ واؿالُی آذرل داْایی
 راتداْكااااُافمادق ع(للجٖؼان:اْحكاةٓیاددرغًِدادا

جهاوجیؿازُاْی(لةؼرؿیراةٌٔةیّىاةٍیثیادگیؼیؿازُاْیوةی0431أٌ وٕٗیغا روال داوررٓاا ٕغایث

 ل03-41( 0 04 ٕایُغیؼیثآُٗزقیْٗآوری کارکٓانداْكاااامهٖان(ل

جأدیؼاظالقکاریوُإیثقلٍیةؼدٌتـحایقلٍیکارکٓان(ل0439رصیِی صِیغ واؿِاغیٍی ُؼیَل 

ل94-13( 43 00 ُسٍٔمٓػثوداْكااالداْكاااکاقان رژوٕكیداْكاإی:رإتؼدیةؼایمٓػث(

ریؿازُاْیکا(لةؼرؿیقیٗعإِال0439روایی ةٖؼوز یارُضِغیان ُضِغصـیّ وُضِٗدزادا صـیّل 

( 0 9 ننٍٓأُُغیؼیثرؼؿحاریوغٗاًُنؼدیوقلٍیُؼجتيةاآن درکارکٓانرؼؿحاریوُاُاییل

ل23-09

جٖؼان:اْحكاراتؿِثلُغیؼیثرنحارؿازُاْیل(ل0493روالیان غٍیل 

  ُـػٗدل زٖؼُی  و ُضِغغٍی  ةی0433زةؼدؿث  ایساد و کارکٓان ؿکٗت در قعنیث ْيف اوجیجه(ل

ل03-41( 2 3ُغیؼیثورزقی ؿازُاْیل

ْأُکارقٓاؿیلرایانجهاوجیؿازُاْیکارکٓانُغیؼیثةی(ل0431ؿیغْيٗی ُیؼغٍی وؿٓسؼی اصِغروال 

 داْكااامٓػحیُاٌکاقحؼل ارقغچاپْكغالُغیؼیثدوٌحی

 كاراتْاااداْفلجٖؼان:اْحریؽیْیؼویاْـاْیلةؼْأُ(ل0431ؿیغزٗادیّ ؿیغروال 

ٕایقلٍیٕاکِّواوٌغٕافةؼ(لجضٍیًجأدیؼاةػادُغلویژگی0434ةؼزکی غٍی واةؽری ُٖغیل قالِی

ل33-000( 4 4ننٍٓأٌُُاٌػاترنحارؿازُاْی جهاوجیؿازُاْیکارکٓانلةی

جهاوجیؿازُاْیکارکٓانلةؼةیؿازُان-(لجضٍیًجأدیؼجٓاؿبنؼد0431ةؼزکی غٍی واةؽری ُٖغیل قالِی

 ل090-090( 4 23 نؼایٓغُغیؼیثوجٗؿػٔ

ننٍٓأُرؿاٌثُغیؼیثجهاوجیؿازُاْیل(لغٗاًُُؤدؼةؼةی0439قکاری غالُػتاس وظیؼظٗاا ٍُیضٔل 
ل90-30( 22 9دوٌحی 

وانحعاریقٖتازیان زٗاد  ُنؼآةادی  آرش   ظْٗیو  ْإیغل 0439نؼ  إِال(ل کاریْيفاْایؽشقلٍیو

ل29-49 (9 03 ؿالُثکارایؼان ةیٓینؼؿٗدگیقلٍیکارکٓانةیِارؿحانقٖؼإؼلقلٍیدرریف

 ةؼاْایعحای ؿازُاْیةا کاریإِال ارجتاط ُـیؼ (لجضٍی0431ًزٕؼال  رازٌیيی اُیؼظاْی ُسیغ و ْیا مهاری

 دوٌحی ایٕادارا کارکٓان قلٍی نؼؿٗدگی و قٓاظحی اْـاْی غٍٗف ُغیؼیث ٕایرژوٕفجٖؼانل  2 3 )

 ل040-000

اُیؼظاْیمهاری و ُسیغ   ْیا  زٕؼال إِال0439رازٌیيی  راةٌٔ در(ل قلٍی نؼؿٗدگی ةا ؿازُاْی کاری

 ل30-91( 0 4 ُسٌٍُٔاٌػاتروانقٓاؿیمٓػحیوؿازُاْیکارکٓاناداراتدوٌحیاؿحانجٖؼانل

زٕؼ  غٓتؼی  رؿٗلل رصِاْی  و ویژگی0434ا  ُغل جأدیؼ مٓػث(ل یک در قلٍی روایث ةؼ قلٍی ٕای

 ل90-30( 4 00 ُإٓأُؿالُثکاردرایؼانظٗدروؿازیل

غٍی ْػِث  کؼفىاؿِی  و زٕؼا   ُغد  زٗادل ویژگی0430ظاْی  ةیّ راةٌٔ ةؼرؿی و(ل قعنیحی ٕای

داْفإِال در جضنیٍی ؿالکاری آُٗزان ایالفل اؿحان ُحٗؿٌٔ ُيٌع ٍُیؿٗف ِٕایف ْعـحیّ
لداْكاااآزاداؿالُیؿٓٓغجقعنیثوزْغگیْٗیّ 

 لجٖؼان:اْحكاراتؿاواالنلقٓاؿیغُِٗیروان(ل0439گٓسی صِؽال 

http://jiu.ir/article-1-247-fa.html
http://jiu.ir/article-1-247-fa.html
http://jiu.ir/article-1-247-fa.html


 34               … های شخصیتی و هاهیت شغلی تفاوتی سازهانی بر اساس ویژگی کاری و بی تبیین اهوال

صؼیاری صـیّ  ناًِی ةٓی صِغاهلل  ْادری    اکتاری و راةٌة0433ُضِغل اٌاٗؿازی  و ةیااْای ةیّ (ل

ل23-93( 2 1 دوننٍٓأُغٍٗفازحِاغیداْكکغاغٍٗفاْـاْیداْكاااُكٖغازحِاغیل وجیجهاةی

ٕایقعنیحیکارکٓاندرٕاینؼدیوویژگی(لْيفجهاوت0433ُيغف ُضِٗد وةؽْساْی ْؼگؾل ْکٗیی

 ل021-030( 03 4 ُسٍٔغنؼُغیؼیثرنحارؿازُاْیآْانل

ایةـکحتالةأٌمهاتقعنیحی ُغلرٓرغاٍُیقعنیث(ةازیکٓانصؼنٔ(لراة0431ةعف روال ْیک

ل39-019( 0 9 غٍٗفصؼکحیوورزشُیؽانغیتثآْانل
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