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Abstract

ٌچکیذ
ؿازُان ٕایآُٗزقیواززٍِٔؿازُانآُوٗزشوروؼورشدر

جؼةیثؿؼُایٔاْـواْیٕوؼزاُػؤایْيوفُضوٗریدارْوغو

ّجؼةیووثؿؼُایٔاْـوواْیازویووایمُٖووَآْٖووااؿووث ةٓوواةؼای
ًجهاوجیوإِالکاریؿازُاْی ازُـوال


ُيٌٗٔةی
 ٔرؼداظحّة
ُّٖووَةوؤقووِارُیآیووغلٌووػإووغقجضيیوووصاوووؼ جتیووی
ؿازُاْیةؼاؿاسویژگیٕایقولٍیو


جهاوجی

کاریوةی

إِال
قعنیحیکارکٓانآُٗزشورؼورشقٖؼىغسةٗدلروژوٕف
ازْووٗعجٗموویهیِٕتـووحایوزاُػوؤآُاریقوواًُکارکٓووان
رؼورشقٖؼؿحانىغسُیةاقغکٔازُیانآْٖواةوا

آُٗزشو
اؿووحهاداازنؼُووٗلکووٗکؼانوةوؤروشِْْٗوؤگیؼیجنووادنی
ْهؼةٔغٓٗانِْْٗٔاْحعابقغْغلزٖثگؼدآوری
 423ًتئای

 )0431 کاریؿوازُاْی
 ٕاازرؼؿكوٓأُاؿوحاْغاردإِال


دادا
ُٔ) رؼؿكووٓا0433 جهاوجیؿووازُاْی

رؼؿكووٓأُاؿووحاْغاردةی
)ورؼؿكوووٓأُاؿوووحاْغارد0391 اؿوووحاْغاردُإیثقووولٍی
)اؿحهاداقغلرواییرؼؿكٓإُٔا

0333 ویژگیٕایقعنیحی

ةٔمٗرتُضحٗایی جٗؿيکارقٓاؿانوُحعننوان)وؿوازا
غاٍُیجأییغی)جأییوغگؼدیوغلرایواییرؼؿكوٓإُٔااز


ًجضٍی
یوًدادإوادر

ًٍؼیووؼیبآٌهایکؼوْتاخةؼآوردگؼدیغلجض
ؿٌشجٗمیهی نؼاواْی درمغ ُیاْایّواْضؼاقاؿحاْغارد)و
ِْْٗٔای وؼیبِٕتـحایریؼؿوٗن
 اؿحٓتاًی آزُٗنجیجک
ّورگؼؿوویٗن)اْسووافگؼنووثلیانحوؤٕاْكوواندادُیوواْای

جهاوجیؿوازُاْی

إِالکاریؿازُاْیکارکٓان درصغکوَ ةی

کارکٓووان کِحووؼازصووغُحٗؿووي وُیوواْایُّإیثقوولٍیو
قعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿيةٗدلةویّویژگیٕوای
جهاوجیؿوازُاْی


ؿازُاْیوةی
 قلٍیوقعنیحیةاإِال
کاری

کارکٓان راةٌُٔٓهیوُػٓواداروزوٗدداردلٕوَویژگیٕوای
قوولٍیوٕووَقعنوویحی ىاةٍیووثریفةیٓوویإِالکوواریو
جهاوجیؿازُاْیکارکٓانرادارْغل


ةی

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
جيؼیت واتجِووافموواصبْظؼان ُٓاةعاْـوواْیراةوؤغٓووٗاناؿاؿوویجؼیّغاُووًدرریكووؼنثؿووازُان
ةؼقِؼدا اْغ ةٓاةؼایُّغیؼانِٕٗاراةایغغالواةؼارزیاةیغٍِکؼدکارکٓان رنحوارآْٖواراْیوؽُوٗرد

جٗزٔىؼاردٕٓغ چؼاکٔرنحارکارکٓانةؼغٍِکؼدآْٖاودرْٖایثغٍِکوؼدؿوازُان جوأدیؼُـوحيیَ
ایُحهاوجیةؼایؿوازُانٕاداقوحٔةاقوغ رغیوغإای

داردلاززٍِٔایّرنحارٕاکُٔیجٗاْغریاُغٕ

کاریؿازُاْیاؿث داوررٓااوٕٗیغا )0431ل
وإِال 

جهاوجی


ةی
جهاوجی ؿازُاْیُحلیؼیاؿثکٔاظیؼاتُٗردجٗزٔاْغیكِٓغانورژوٕكاؼانىؼارگؼنحٔاؿثل


ةی
ایّرغیوغاةؤجوغریردرانوؼادؿوازُانیوإؼُیقوٗد داْوایینؼدواؿوالُی )0431لازدیوغگاا

روانقٓاؿی صاٌحیراکٔقعلرؾازْاکاُیًٗالْی اُیغجضيوٕغقیوإوغقٕایظوٗدرادر

گیؼیکٓوغراةیجهواوجی


ظٗإغکٔازُٓكأْاکاُیظٗدکٓارا

یکُٗىػیثظاصازدؿثداداوُی
0
وجیراُهُٖٗیاظالىویُیداْوغ

)ةیجها
ُیْآُغ ؿیغْيٗیوؿٓسؼی )0431لٕؼةؼتگاْؽ   0392

کٔدردرونظٗد صاویواىػیحیاؿثکٔکِیغالىؤویواْتوٗدآن ةؤغٓوٗانیوکرغیوغاُٖوَ
)لةیجهاوجی 
زاُػٔقٓاظحی قٓاظحُٔیقٗد ةْٔيًازْادری ةٓیناًِی وصؼیاریاکتاری  0433

ْٗغیاصـاساْهنال زغاییوغغفریْٗغذٕٓیوغیٓیُیاننؼدوزاُػٔاؿث داوررٓااوٕٗیوغا 
)0431ل انووؼادیکوؤدچووارایووّرغیووغاُیقووْٗغجووٗزٖیةوؤآیٓووغاظووٗدوؿووازُانْغارْووغل
انحغکٔنؼدیاُیغظٗدراةؼایْالًآُوغنةؤإوغانفازدؿوث


ؿازُاْیزُاْیاجهاقُی

جهاوجی

ةی
)لْكووإْٔای

کٗقووغجوواازُٓتووعْااُیووغیاشکٓوواراةایووؼد روووالیان 33:0493


دٕووغوُی

ُی
ةٓغیکؼد:گؼوااولقاًُْكإْٔایرنحاریاؿثکٔ


جٗاندردوگؼواًتئ

ؿازُاْیراُی

جهاوجی

ةی
دررنحارکٍیانؼادىاةًُكإغااؿث اززٍِٔغغفاصحؼافةٔىٗاْیّ إغاق اجالقُٓاةعواُکاْواتل
گؼوادوف ْكإْٔایغٍِکؼدیاؿثکٔدرویایم غٍِکؼدکارکٓانورنحارآْٖاةواُكوحؼیانىاةوً
روحةیجهاوجیدررنحوارکارکٓوان اْایوؽاکواروجوالشراازآْٖواُیگیوؼدودرروی

ُكإغااؿثل
2
جهاوتقکًُیگیؼد کیم )29:2114ل 

کارکٓانةیجهاوت ؿازُانةی

جهاوجیؿازُاْی رٓرةػوغةیجهواوجیْـوتثةؤ


)ةؼایةی
داْایینؼد صـّزاداوؿاالریٔ 0433

ُغیؼ ُآْغنؼارازراؿطگٗییةُٔغیؼ ِٕؼإیْکؼدنةاجنِیِاتُوغیؼوظوٗدداریازایٖوارْظؼ
درزٍـات) ةیجهاوجیةٔؿازُان ُآْغکإفُـئٌٗیثرػیؼی جؼکؿؼیعُضوًکوارواؿوحهادا
ِیثْوغادنةؤةٖوؼاوری کوإفدىوثدرکوار 

قعنیازاُکاْاتؿازُاْی) ةیجهاوجیةٔکار إ
ارزقیوةیإِیحیْـتثةؤکوار) ةیجهواوجیةؤ

إِیثْغادنةٔکیهیثکار داقحّاصـاسةی
ارةابرزٗع اوٌٗیثىؼارْغادنارةابرزٗع ؿؼدرگَکؼدنارةابرزٗعوغغفراؿعاٗییجٍهٓویةؤ

1. Herbert Ganz
2. Keefe
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ارةابرزٗع) وةیجهاوجیْـتثةِٕٔکاران کإفِٕکاریةإِکاران داقوحّرنحارٕوایؿوؼدو

رؿِیةإِکارانوایسادةغةیٓیةٔؿایؼیّوُضیيؿازُان)ٌُؼحِْٗدْغل 
جهاوجیؿازُاْی یکی از ُـالً َُٖ دیاؼ ؿازُانٕا إِالکاری در ُضیي کاری

در کٓار ةی
وریؿازُانراجضثاٌكػاعىؼاردٕغلإِالکارییکُٗوٗع


جٗاْغةٖؼا
اؿث زیؼاإِالکاریُی
زاٌب ةیّ رقحٔای اؿث کٔ از اُٗر ُاٌی و ؿؼُایٔگػاری جا ؿالُحی را در ةؼ ُیگیؼدل غغاای
إِالکاری را ةٔ اقحتاا ُػادل جٓتٍی ُیدآْغ در صاٌیکٔ ایّ دو ةا َٕ جهاوت دارْغ زیؼا در

جٓتٍی نؼد ُیٍیةؼایاْسافکارْغارد اُاإِالکاریةٔجأظیؼاْغاظحّوزایاؽیّکؼدنجکاٌیم
نؼدی ةا اْساف نػاٌیثٕای غیؼوؼوری دیاؼ اؿث  ظاکپٗر و ىٍیرٗر )0431ل از ْظؼ رواْكٓاؿی 
ایَلإِالکاری رنحار


کؼدنکاریکٔجنِیَةٔازؼایآنگؼنحٔ

کارییػٓیةٔآیٓغاُضٗل

إِال
0
جغریردروزٗداْـانةٔمٗرتغادتدرُیآیغ اٌیؾ )0331ل


ایاؿثکٔةٔ

ْاٌٍُٗبوْکٕٗیغا
ازدیغگااؿازُاْی إِالکاری دقِّؿازُانوُاْعرقغةٖؼاوریوْٗآوریدرؿازُاناؿثل
کاری قلٍی اٌاٗیرایغاررنحاریاؿثکٔدرآننؼد جٗاْاییاْسافنػاٌیثرادارد اُاازاةحغا
إِال 

ٕایکاریکٔةایغدرُغتُػیّاْسافقٗدةًٔٗرُکؼراُحٓاع

ةٔزُانواجِافجکاٌیمیانػاٌیث
ٕایُحهاوجیدرُضیيکارجسٍیُییاةغکٔ


کاریةٔگْٗٔ

)لإِال
ُیکٓغ ظاکپٗروىٍیرٗر 0431

از زٍِٔ آن ُیجٗان ةٔ ُٗارد ْاؼاْی ةضؼانؿازی رؼظاقاؼی رؼکاری صٗاسرؼجی اةٖاف و
ؿؼدرگِی در اْساف اُٗر اقارا کؼد  مهاریْیا و اُیؼظاْیرازٌیيی )0439ل مهاریْیا و
کاریؿازُاْی را در ْاکارآُغی جكٗیفذٕٓی اغىا و
اُیؼظاْیرازٌیيی  ُ )0431ؤٌهٕٔای إِال 

ةیؽاریازجکٍیمُیدآْغل 

ٕایقلٍیو
غریكٔدرویژگی 

ؿازُاْیُیجٗاْ

جهاوجیوَٕإِال 
کاری

ًتوْظؼُضييان َٕةی
4
2
قعنیحی داقحٔ ةاقغ  داْایینؼ و اؿالُی  2101ؿیٍٗا و ِٕکاران  2101اؿحیً و نؼاری 
 2104کاراجاس 2109 3کاْحّوکاْحّ 2101 9روایی یارُضِغیانوُضِٗدزادا  0439داْف 
ْٗرُضِغیان و غتغاٌٖی )2101ل ُٗنيیث ٕؼ ؿازُان در گؼو اؿحهادا ُهیغ از ْیؼویاْـاْی و
ةکارگیؼیانؼادیاؿثکٔجٗاْاییواؿحػغادٕایظاصآنقلًراداقحٔةاقٓغلدراْحعابانؼاد
ةؼایُكاغً امًکٍیایّاؿثکٔظنٗمیاتانؼادةاویایمقلٍیٌُاةيثکٓغوةْٔٗغیةیّ
اوتٕاینؼدیوویژگیٕای
قعلوقلً ؿازگاریوزٗدداقحٔةاقغلدرغنؼکْٓٗی قٓاظثجه 
قعنیحیانؼاددرةـیاریازُٗىػیثٕایزْغگیوؼورتداردلکاراییانؼاددرقلً ُٗنيیثآْٖا

ًٗرکٍیؿازگاریاْـاندرجِاُیُٗىػیثٕایزْغگی


ٕایدرُاْیوةٔ
درجضنیً ادؼةعكیروش
ةاظنایلقعنیاوراةٌٔداردلةٖحؼیّْظؼیُٔـحٓغجٓاؿبقلً ةاقعنیثرایکرواْكٓاس
1. Ellis
2. Silva & et al
3. Steel & Ferrari
4. Karatas
5. Kanten & Kanten
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ةْٔافزانٕآٌغ  0غؼؤکؼد ةؼاؿاسایّْظؼیٔ ُؼدفجِایًدارْغقلٍیرااْحعابکٓٓغکٔةا
قعنیث آْان ِٕعٗاْی داقحٔ ةاقغ  ْکٗییُيغف و ةؽْساْی )0433ل ةٔ ةاورگٓسی  )0439
گیٕاوجهاوتاقعاص
قعنیث ُسِٗغٔمهاتاردیوازحِاغیاؿثکٔدتاتْـتیدارْغوویژ 
2
قعنیثراؿازُانرٗیاییازُٓظُٕٗٔای

راازْظؼْاؼشٕاورنحارٕاجػییُّیکٓٓغلآٌپٗرت

رواْی و ةغْی در درون نوؼد کٔ ؿتب ؿازگواری ةیِٕحوا و ةیْظیؼ او ةا ُضیوي ُیقٗد 
ژگیٕایقعنیحییااةػاد
)لْظؼیٕٔایُعحٍهیةؼایجػییّوی 

ْکٗییُيغفوةؽْساْی 0433

ُیداْغ

کؼیوکاؿحاکٔدرؿالٕایاظیؼدرٌُاٌػاتو

قعنیثٌُؼحقغااؿث اُاُغلرٓرغاٍُیُک
جضيیياتزیادیُٗردجأییغىؼارگؼنحٔ ُتٓایةيیُٔغلٕاقٓاظحٔقغااؿثلرٓرغاًُیاویژگی
عگؼا ةا زؼات ؿؼ زةاندار و
غاٌب در ُغل ُػکٗر غتارجٓغ از :ةؼونگؼایی  ُآْغ ازحِاغی زِ 
نػالةٗدن) دتات ٕیساْی  غاری ةٗدن از اوٌؼاب انـؼدگی ظكَ رؼظاقاؼی ظساٌثزدگی 

ٕیسانٕای جٓغ و در ُياةً آراف ظٗقؼو و ظٗش ةؼظٗرد ةٗدن) اْػٌاقرػیؼی  رنحارکٓسکاوأْ 

ةا غالیوُحٓٗع ظالق ُتحکؼ جعیٍیوغیؼؿٓحی) ُـئٌٗیثرػیؼی رؼکارةٗدن غالىُٔٓغةٗدنةٔ
ریكؼنثوركحکارداقحّ) وؿازگارودٌپػیؼةٗدن ْٗعدوؿحیوِٕغردیةادیاؼان)ل 
ٕایقلٍیَُٕیجٗآْغةؼاْایؽاوروایثقلٍیکارکٓان

درکٓارویژگیٕایقعنیحی ویژگی

4
غةػىیازْیازٕایکارکٓانُیجٗاْغ

جأدیؼةـؽاییداقحٔةاقٓغلٕؼؿیوةالْچارد  ُ)0334ػحيغْ
ازًؼیوغٗاًُدرونقلٍیرنعقْٗغ اززٍُِِٖٔحؼیّغٗاًُدرونقلٍیکٔةؼاْایؽاکارکٓان
جأدیؼدارد ویژگیٕایقلٍیاؿث ةْٔيًازقالِیةؼزکیواةؽری )0434لویژگیٕایقلًاقارا
ةٔچاْٗاینػاٌیثٕا ویایم جکاٌیمواةػادُ عحٍمیکقلًداردلةؼظیازُكاغً ُحػارقو

دؿثوجکؼاریقغااْغوةؼظیدیاؼ غیؼُػِٗل ةؼظیْیاز


ٕایآْٖایک
زاریٕـحٓغ زیؼانػاٌیث
ةُٖٔارتٕایگْٗاگٗندارْغوةؼظیدیاؼ ُیغانغًُِضغود ةػىیٕاکارُٓغراةاواداقحّةٔ

جتػیثدىیوازروْغٕا ظـحُٔیکٓٓغوةػىیدیاؼةٔکارُٓغانآزادیغًِةیكحؼدراْسافدادن
کارةُٔیًظٗدُیدٕٓغ اةؼإیَرٗروظٍیٍی )0431لکارکٓاناؿاؿاتةٔدْتالقلٍیٕـحٓغکٔ

ةاچاٌفروةٔرواؿث ُـئٌٗیثاْسافآنةًٔٗرکاًُةؼغٖغاظٗدنؼدةاقغوةؼایاْسافآناز
ٕاْكانُیدٕغکٔ

اظحیاروآزادیغًِکانیةؼظٗردارةاقٓغ کیَوِٕکاران)2113 3لرژوٕف
ُٗنيیثقلٍیزُاْیُیـؼاؿثکْٔٔجٖٓاظنٗمیاتانؼاد ةٍکٔ ظنٗمیاتُكاغًُؼةٗطةٔ
آْٖاُٗردةؼرؿیىؼارگیؼدل 
ُإیثقلًرا ُكحًِةؼ رٓر غٓنؼ جٓٗعُٖارت جػغادوگْٗاگْٗی

ٕاکِّ و اوٌغٕاف )0399 9
ُٖارتٕاییکٔةؼایاْسافکارالزفاؿث) ٕٗیثوییهٔ درزٔایاؿثکٔقلًجاآندرزٔ ْیازةٔ

1. John Holland
2. Allport
3. Heresy & Blanchard
4. Kim & et al
5. Hackman & Oldham
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جکِیًةٔغٓٗانیکواصغکاریُكعلدارد) إِیثوییهٔ ُیؽانادؼةعكیکٔقلًدرانؼاد
دیاؼ یا ؿازُان ةؼزای ُی گػارد) اؿحيالل  آزادی غًِ کارُٓغ ْـتث ةٔ ازؼای ًؼح رغایث
زغول زُان ةٓغی و اؿحهادا از ةنیؼت ُكعل) و ةازظٗرد  اًالغاجی کٔ انؼاد قاغً ْـتث ةٔ
ادؼةعكیوغٍِکؼدکارظٗددریانثُیکٓٓغ)ارالٔدادْغ ؿیغزٗادیّ )004:0431ل 

رژوٕكاؼانُعحٍمدرجضيیياتظٗدُٗوٗغاتُؼجتيةإؼیکازُحلیؼٕایُٗرداقارارااز
ٍمُٗردةؼرؿیىؼاردادااْغلدرِٕیّراؿحاغٓتؼیورصِاْی )0434دررژوٕكیْكان

اةػادُعح
قالِیةؼزکی و

ٕایقلٍی و روایثقلٍی راةٌٔ ُػٓاداری وزٗد داردل 
دادْغ کٔ ُیان ویژگی 
اةؽری  ) 0431دریانحٓغ جٓٗع قلٍی ٕٗیث قلٍی و إِیث وییهٔ دارای جأدیؼ ُٓهی ةؼ
جهاوجیؿازُاْیُیةاقغلظغاةعكیوؿپْٖٗغی )0433دررژوٕكیةٔایّْحیسٔرؿیغْغکٔ


ةی
ةیّإِالکاریونؼؿٗدگیقلٍیراةٌُٔذتثوُػٓاداریوزٗدداردلزةؼدؿثوزٖؼُی )0433

ْیؽ در جضيیيات ظٗد ْحیسٔ گؼنحٓغ کٔ ارجتاط ُػکٗس و ُػٓاداری ُیان وییهٔقٓاؿی 
جهاوجیؿازُاْیوزٗدداردلقکاریوظیؼظٗاا )0439در


ؿکٗتوةی
رػیؼیوةؼونگؼاییةا 


جسؼةٔ
جهاوجیؿازُاْیْيفُِٖیایهاُیکٓغنيغان

جضيیيیدریانحٓغیکیازغٗاٍُیکٔدرةؼوزرغیغاةی
ؿاالریْاقیازقؼایيُغیؼیحیوػیموةؼْأُریؽیْآُاؿبجٗؿيُغیؼان


ٕایقایـحٔ

ؿیـحَ
ْیاوزٍیًرٗر  )0439درجضيیيی ةٔایّْحیسٔدؿثیانحٓغکٔویژگیٕای

ؿازُاْیاؿثلاؿغ
قعنیحی ُحلیؼٕایىٗیدرریفةیٓیغٍِکؼدقلٍیٕـحٓغلقٖتازیانوِٕکاران )0439در
رژوٕكی ةٔ ایّ ْحیسٔ رؿیغْغ کٔ ةیّ إِالکاری قلٍی و نؼؿٗدگی قلٍی راةٌٔ ُذتث و
کاریقلٍیُیجٗآْغ

ُػٓاداریوزٗددارد ِٕچٓیّْحایرآْانْكاندادکٔاْایؽشقلٍیوإِال
نؼؿٗدگی قلٍی را ریفةیٓی کٓٓغ و ْٖایحات اْایؽش قلٍی و إِالکاری قلٍی از غٗاًُ ُِٖی
ْیاواُیؼظاْیرازٌیيی


مهاری
ٕـحٓغکُٔیجٗآْغدرنؼؿٗدگیقلٍیکارکٓانْيفداقحٔةاقٓغل

کاریؿازُاْیوظؼداُيیاسٕایآن ْاکاراُغیوةیؽاریازجکٍیم)ةا

)0439دریانحٓغةیّا 
ِٕال
0
اةػادنؼؿٗدگیقلٍی راةٌُٔذتثوُػٓاداریوزٗدداردلکٗجٔویِّ  )0339دررژوٕكیْكان
دادُیؽانإِالکاریکارکٓان ْاقیاززُیٕٓٔاینؼدیةٗدااؿثل گاٌٗ)0331  2دررژوٕكیةٔ

ایّ ْحیسٔ رؿیغ کٔ إِال ورزی در ُضیي کار ةٔ ًٗر ةاٌيٗا ُِکّ اؿث جأدیؼات ُٓهی را َٕ
ةؼکارُٓغانوَٕةؼةازدٕیؿازُانٕاةؼزایةاػاردلدیٗیـٗنوةیٓگ)2113 4درٌُاٌػٔظٗدةٔ

جهاوجیانؼادرویارزیاةیغغاٌثرؼداظحٔاْغوةیانکؼدْغکٔانؼادُِکّاؿث


ةٔةؼرؿیجأدیؼةی
ٕاةیجهاوتةاقٓغ ةٔایُّػٓاکٔاگؼصؾةیًؼنأْةٗدندرؿازُان
ثةٔغادالْٔةٗدنراداش 

ْـت
وزٗد ْغاقحٔ ةاقغ و یا ةیّ ْٖادإا و ؿحاْغإا جػادل ةؼىؼار ْتاقغ و غغاٌحی در دادن راداشٕا
ْتاقغ انؼاد دچار ةیجهاوجی ُیقْٗغ انؼادی کٔ ةاور داقحٔ ةاقٓغ جالش ةیكحؼ ةٔ راداش ةیكحؼ
1. Goote Weyman
2. Galue
3. Davison & Bing
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ُٓسؼُی قٗد ةیكحؼجالشظٗإٓغکؼدوانؼادیکٔةاورداقحٔةاقٓغکٔراداشرةٌیةٔغٍِکؼد

0
ٌیاْغر ً )2113ی ٌُاٌػات ظٗد ةٔ ایّ ْحیسٔ رؿیغ کٔ
ْغارد ْـتث ةٔ کار صـاس ْیـحٓغل  
گیؼیصاٌثةیجهاوجیدرؿازُان جأدیؼْاٌٍُٗةیةؼؿٌشاْایؽاکارکٓانوةٔجتعآنةؼروی


قکً
ؿٔ ُؤٌهٔ جػٖغ ؿازُاْی وناداری ؿازُاْی و ایساد ٕٗیث ؿازُاْی ظٗإغ داقثل کٗرکیّ و
ِٕکاران )2100 2دریانحٓغ إِالکاری یکی از ریاُغٕای کِتٗد ظٗدجٓظیِی اؿث اُا در
ُیقٗدنؼد
إِالکارینػال ْٗغیاؿحهاداازرإتؼدٕاینؼاقٓاظحی ُكإغاُیقٗدکٔ ةاغخ  

4
افکٗزی و ؿیکٍیٔ  ْ )2102كان دادْغ ةاز ةٗدن ةٔ جسؼةٔ 
اْساف نػاٌیث را ةٔ جػٗیو ةیاْغازدل  
اْػٌاقرػیؼةٗدنوٕیساْیةٗدن ُحلیؼٕایامٍیدرریفةیٓیغٍِکؼدقلٍیٕـحٓغ ِٕچٓیّ

ٕایقعنیحیکارکٓانُیجٗاْغاةؽارُهیغیدرؿٓسفروایثوغٍِکؼد

ةیانکؼدْغکٔویژگی
قلٍیکارکٓانةاقغلْنؼامهٖاْی ىؼةاْی اُیؼیونؼظی )2104دررژوٕكیةٔایّْحیسٔدؿث
جهاوجیؿازُاْیُٓسؼةٔآنُی قٗدکٔؿازُانوکارکٓانآن اْایؽاوجالشةؼای


یانحٓغکٔةی
دؿثیاةیةٔإغاقؿازُاْیْغاقحٔةاقٓغ ازؿٗیدیاؼ ةٗروکؼاؿیُِٖحؼیّغاًُنؼغیدرُیان

3
جهاوجیؿازُاْیجأدیؼُیگػاردلیازیچیوةٍٗت  )2109


ٕایناکحٗرؿاظحاریاؿثکٔةؼةی

ُؤٌهٔ
ٕایکِالگؼایأْقعنیحی


کاریُػٍِانةاویژگی

ةٔایّْحیسٔرؿیغْغکٔةیّإِال
دررژوٕكی
9
آْانارجتاطُػٓاداریوزٗدداردلُحیّ جاریؾوریحؼز  ْ)2101یؽدرةؼرؿیؿٓسفإِالکاری
درکاروارجتاطآنةاُحلیؼٕایُضیيکاریدریانثکٔکِتٗدجياوإاوُٓاةعقلٍیةاظـحایو
کاریوجػًٍدرکارورنحاروغجٌٗیغُیقٗدل


کـاٌثِٕؼااةٗداوکـاٌثُٓسؼةٔإِال
ظنٗصؿازُانٕا

غیؼیثؿازُان 
ٕاةٔ

ةاجٗزٔةُٔتاْیْظؼیوجسؼةیرژوٕفصاوؼ اداراوُ
واداراتآُٗزقیةٔدٌیًإِیثوزایاااآُٗزشدرُـالًُعحٍمزاُػٔ ْیازُٓغُغیؼیثىٗی 
ٕایاْـاْیُیةاقغ .ةا جٗزٔ ةٔ ایّ کٔ


جٗزٔةٔجلییؼاتنؽایٓغةُضیيةیؼوْیودروْیوؿؼُایٔ
زاُػٔای ْيف

ؿازُانٕایآُٗزقیواززٍِٔؿازُانآُٗزشورؼورش در جؼةیثؿؼُایٔ اْـاْی ٕؼ

ُضٗری دارْغ و جؼةیث ؿؼُایٔ اْـاْی از ویایم َُٖ آْان اؿث ٌػا رؼداظحّ ةٔ ُيٌٗٔ
ُیآیغل 
کاریؿازُاْی از ُـالًَُٖ ةٔ قِار 
إِال 

جهاوجیؿازُاْی و


ةی
رااکارٕای ُٓاؿب در ةٖتٗد ةیجهاوجی و إِالکاری ُیجٗاْغ ُـؤوالن اُؼ را در
ةؼرؿی 
ةؼْأُریؽی در ؿٌش ُغارسو اداراتواةـحٔةٔآُٗزشورؼورشیاری رؿاْغ غٗاٍُیکُٔیجٗاْغةٔ

جهاوجیؿازُاْیوإِال کاریؿازُاْیکِککٓغراقٓاؿاییِْایغ ودرمغدرنعویا


ةؼوزةی
کإف آْٖا ةاقغل در رژوٕفٕای ُحػغدی از دالیً ایساد ةیجهاوجی و إِالکاری ؿازُاْی ةٔ
غٗاًُ ُغیؼیحی  ُآْغ نيغان قایـحٔ ؿاالری جتػیه و غغف آگإی از ْیازٕای کارکٓان) غٗاًُ
1. Linder
2. Corkin & et al
3. Mkoji & Sikalieh
4.Yazici & Bulut
5. Metin, Taris, & Peeters
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ؿاظحاری ْاؿازگاریةیّإغاقنؼدیوؿازُاْی ةٗروکؼاؿیزیاد غغفجِؼکؽ ٕؼفجنِیَگیؼی
داشٕا)اقاراقغااؿثلاُادرکٓارغٗاًُ
وللل) واْایؽقی صيٗقراییّ جأظیؼدررؼداظثٕاورا 
جهاوجیؿازُاْی جأدیؼگػارْغکٔ


کاریوةی
نٗق ًتورژوٕفٕایُحػغد غٗاًُدیاؼیْیؽةؼإِال
ُی جٗان از جأدیؼ غٗاًُ قعنیحی و قلٍی ْاف ةؼدل ةؼ ِٕیّ اؿاس ٕغق رژوٕف صاوؼ جتییّ

ژگیٕایقعنیحیوقلٍیکارکٓانآُٗزشورؼورش
کاریوةیجهاوجیؿازُاْیةؼاؿاسوی 


إِال
قٖؼىغسُی ةاقغلُغلُهُٖٗیرژوٕفةؼاؿاسُتاْیْظؼیوجسؼةیةٔمٗرتزیؼ جؼؿیَقغ

قکً)0ل 


يیضگیضغلی
اَمالکاری ساسماوی

جٓٗعُٖارتْاکارآُغی
ٕٗیثوییهٔ جكٗیفذٕٓی إِیثوییهٔ -ةیؽاریازجکٍیم 
ظٗدُعحاری 
ةازظٗرد 




يیضگی ضخصیتی
بیتفايتی ساسماوی
ةؼونگؼایی
 ةیجهاوجیةُٔغیؼ
 -
دتاتٕیساْی ةیجهاوجیةٔؿازُان 
 -
ؿازگاری ةیجهاوجیةٔارةاب
 -
ُـئٌٗیثرػیؼی 

-دٌپػیؼةٗدن 

رزٗع 
ةیجهاوجیةِٕٔکاران 
 
ةیجهاوجیةٔکار
 ضکل ( )1مذل مفًُمی پضيَص


ةؼاؿاسُغلُهُٖٗیرژوٕف نؼویاترژوٕفةٔمٗرتزیؼجغویّقغْغ :
جهاوجیؿازُاْیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثل 


کاریوةی
0لووػیثإِ 
ال
2لووػیثویژگیٕایقلٍیوقعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثل 
جهاوجیؿازُاْیکارکٓان راةٌٔوزٗد


کاریوةی

ٕایقلٍیوقعنیحیةاإِال
4ل ةیّویژگی
داردل 
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3ل إِالکاری و ةیجهاوجی ؿازُاْی کارکٓان از روی ویژگیٕای قلٍی و قعنیحی ىاةً
ریفةیٓیاؿثل 

ريشضىاسی
ةا جٗزٔ ةٔ ُٗوٗع جضيیو ْٗع رژوٕف از ْظؼ ٕغق کارةؼدی و از ْظؼ ازؼا جٗمیهیِٕتـحای اؿثل
زاُػٔآُاری رژوٕف قاًُ کارکٓان آُٗزش و رؼورش قٖؼؿحان ىغس در ؿال  0439ةٔ جػغاد

ْ2119هؼةٗدلزٖثجػییّواریاْؾ زاُػٔ آُاری اْساف یک ٌُاٌػٔ ُيغُاجی ةؼ روی گؼوٕی از انؼاد
زاُػٔ ةٔ ُٓظٗر ریف ةؼآورد واریاْؾ ِْْٗٔ وؼورت داقث ٌػا یک گؼوا ْ 41هؼا از کارکٓانآُٗزش
رؼؿكٓإُٔا درةیّ آْٖا جٗزیع قغلرؾ از اؿحعؼاج

ورؼورشةٔمٗرت جنادنی اْحعاب گؼدیغو

راؿطٕای گؼوا ُؽةٗر و ریف ةؼآورد واریاْؾ صسَ ِْْٗٔ آُاری رژوٕف ةا

دادإای ُؼةٗط ةٔ

ةٔدؿث آُغل در جضيیو صاوؼ از روش ِْْٗٔ گیؼی جنادنی
اؿحهادا از نؼُٗل کٗکؼان ْ 423هؼ 
ًتئایُحٓاؿبةاصسَ اؿحهادا قغلدادإای ُٗرد ْیاز رژوٕف از ًؼیو چٖاررؼؿكٓأُ گؼدآوری

قغْغ :اٌم)ل رؼؿكٓأُ إِال کاری ؿازُاْی :رؼؿكٓأُ اؿحاْغارد إِالکاری مهاریْیا و
گػاریگٗیٕٔاةؼاؿاس


ةاقغکِْٔؼا

گٗیٔوؿٔزیؼُيیاسُی
اُیؼظاْیرازٌیيی )0431دارای29

ُيیاس رٓچ درزٔای ٌیکؼت اؿثل ظؼدا ُيیاسٕا قاًُ ْاکارآُغی   01گٗیٔ) جكٗیف
ذٕٓی 9گٗیٔ) وةیؽاریازجکٍیم 3گٗیٔ)ةٗدلدآُٔکٍیِْؼاتُيیاس 29جا029اؿثلِْؼات
کاریظیٍیکَ 43جا12کَ 14جاُ39حٗؿي 33جا002زیادو004جا


ْكاْاؼإِال
29جا49
ظیٍیزیاد ُیةاقغل  روایی رؼؿكٓأُ ةٔ مٗرت ُضحٗایی ُٗرد جأییغ دا ْهؼ از اؿاجیغ و
  029
ُحعننان گؼدیغل از ًؼیو روایی ؿازا ةٔ روش جضٍیً غاٍُی جأییغی ُكعل قغ کٔ ُؤٌهٔ
ْاکارآُغیةا 1/33دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدلرایاییرؼؿكٓأُازًؼیووؼیبآٌهای
کؼوْتاخ  1/39ةؼآورد گؼدیغل ب)ل رؼؿكٓأُ ةیجهاوجی ؿازُاْی :رؼؿكٓأُ اؿحاْغارد ةیجهاوجی
ؿازُاْی داْایینؼ و ِٕکاران   )0433دارای  44گٗیٔ و رٓر ةػغ ةیجهاوجی ةٔ ُغیؼ  01ؿٗال) 
ةیجهاوجیةٔؿازُان 1ؿؤال) ةیجهاوجیةٔارةابرزٗع 1ؿؤال) ةیجهاوجیةِٕٔکار 3ؿؤال)و

ؿؤال)ُیةاقغل رواییرؼؿكٓأُةٔمٗرتُضحٗاییُٗردجأییغداْهؼازاؿاجیغ

ةیجهاوجیةٔکار 9

وُحعننانگؼدیغلازًؼیورواییؿازاةٔروشجضٍیًغاٍُیجأییغیُكعلقغکُٔؤٌهٕٔای

ةیجهاوجی ةٔ ِٕکار و ةیجهاوجی ةٔ کار ةا  1/30دارای ةیكحؼیّ وزن و ةار غاٍُی ةٗدْغل رایایی

رؼؿكٓأُ از ًؼیو وؼیب آٌهای کؼوْتاخ  1/39ةؼآورد گؼدیغل ج)ل رؼؿكٓأُ ُإیث قلٍی:
رؼؿكٓأُاؿحاْغاردُإیثقلٍیواگٓؼةؼاؿاسرٓرُؤٌهٔ جٓٗع در ُٖارت ٕٗیث وییهٔ إِیث
ایٌیکؼتُیةاقغل ْئٌ


ؿؤالةؼصـبًیمٕهثدرزٔ
وییهٔ اؿحيالل و ةازظٗرد)درىاٌب09
ُیةاقغلِْؼاکـبقغاةاالجؼازُ 11ػؼقووػیثٌٍُٗبو
ةؼشرؼؿكٓأُُإیثقلٍی  11
اییّجؼازُ11ػؼقووػیثْاٌٍُٗبُإیثقلًاؿثلرواییرؼؿكٓأُةٔمٗرتُضحٗاییُٗرد
ر 
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جأییغ دا ْهؼ از اؿاجیغ و ُحعننان گؼدیغل از ًؼیو روایی ؿازا ةٔ روش جضٍیً غاٍُی جأییغی
ُكعلقغکُٔؤٌهٔاؿحياللةا 1/30دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدلرایاییرؼؿكٓأُاز
ًؼیو وؼیب آٌهای کؼوْتاخ  1/92ةؼآورد گؼدیغل د) رؼؿكٓأُ ویژگی قعنیحی :رؼؿكٓأُ
ویژگیٕای قعنیحی زان و اؿؼیٗاؿحاوا )0333  0دارای  33ؿؤال در رٓر ُؤٌهٔ ةؼونگؼایی

3گٗیٔ) ؿازگاری و دٌپػیؼ ةٗدن  3گٗیٔ) ُـئٌٗیثرػیؼی  3گٗیٔ) دتات ٕیساْی  3گٗیٔ) و
اْػٌاقرػیؼی   01گٗیٔ) ةؼ صـب ًیم چٖار درزٔای ٌیکؼت ةٗدل روایی رؼؿكٓأُ ةٔ مٗرت

ُضحٗایی ُٗرد جأییغ دا ْهؼ از اؿاجیغ و ُحعننان گؼدیغل از ًؼیو روایی ؿازا ةٔ روش جضٍیً
غاٍُیجأییغیُكعلقغکُٔؤٌهُٔـئٌٗیثرػیؼیةا 1/39دارایةیكحؼیّوزنوةارغاٍُیةٗدل

رایایی رؼؿكٓأُ از ًؼیو وؼیب آٌهای کؼوْتاخ  1/39ةؼآورد گؼدیغل جضٍیً دادإا در دو ؿٌش
ِْْٗٔای وؼیب

جٗمیهی  نؼاواْی درمغ ُیاْایّ و اْضؼاق ُػیار) و اؿحٓتاًی  آزُٗن   t
جک
ِٕتـحایریؼؿٗنورگؼؿیٗنِٕؽُان)ةااؿحهاداازْؼفانؽارSPSSاْسافگؼنثل 

یافتٍ َا
جهاوجیؿازُاْیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثل 


کاریوةی

إِال
نؼویٔ0لووػیث
لووػیثویژگیٕایقلٍیوقعنیحیکارکٓان ةاالجؼازصغُحٗؿياؿثل 

نؼویٔ2
ةُٔٓظٗرُيایـٔو ةؼرؿیووػیثإِالکاریؿازُاْی ةیجهاوجیؿازُاْی ُإیثقلٍیو
ِْْٗٔای
ویژگیٕایقعنیحیکارکٓانةاْئٌةؼشو ُیاْایّنؼویوجئٗریک ازآزُٗنجیجک 

اؿحهاداقغ زغولٕای0و)2ل 
جذيل ( )1میشان اَمال کاری ي بیتفايتی ساسماوی کارکىان
Df

t

P

ُحلیؼ 

جػغاد 

ُیاْایّ 

ْئٌةؼش 

إِالکاری


 423

 92/11

 99

 1/111  -43/19  424

ةیجهاوجی 


 423

 0/93

4

 1/111  -43/03  424

)ُیاْایّإِالکاریؿازُاْیکارکٓانةُٔیؽان 92/11درةازا 43جا 12و

ًتوزغول 0
دٕغکُٔیؽانإِالکاریکارکٓان درؿٌش


ىؼارداردوایّْكانُی
راییّجؼازْئٌةؼش 99

راییّجؼازْئٌةؼش )4
راییٓیاؿثلِٕچٓیُّیاْایّةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓانةُٔیؽان 0/93

اؿثلآزُٗنجیْكاندادایّجهاوتدرؿٌشظٌایُ 1/19ػٓاداراؿثونؼضادغایرژوٕكاؼ
جأییغُیقٗدل 




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

ُحلیؼ 

جػغاد 

ُیاْایّ 

ْئٌةؼش 

Df

P

t

ُإیثقلً

 423

 19/94

 11

 9/33  424

 1/111

ویژگیقعنیحی 

 423

 2/33

 2/9

 20/3  424

 1/111



زغول ْ)2كاندادُیاْایُّإیثقلٍیکارکٓانةُٔیؽان19/94درةازاةاالجؼازْئٌةؼش
 11ىؼار ُیگیؼد و ةٔ ْٗغی دیغگاا کارکٓان در ُٗرد ُإیث قلً ظٗد ٌٍُٗب اؿثل ِٕچٓیّ
ُیاْایّ ویژگیٕای قعنیحی کارکٓان ةٔ ُیؽان  2/33ةاالجؼ از ْئٌ ةؼش  2/9اؿثل آزُٗن جی
ییغُیقٗدل 

ْكاندادایّجهاوتدرؿٌشظٌایُ1/19ػٓاداراؿثونؼضادغایرژوٕكاؼجأ

جهاوجیؿازُاْیکارکٓان راةٌٔ


کاریوةی
نؼویٔ4ل ةیّویژگیٕایقلٍیوقعنیحیةاإِال
وزٗدداردل 
ةُٔٓظٗر جػییّ راةٌٔ ةیّ ُحلیؼٕای ُإیثقلٍی و ویژگیٕای قعنیحی ةا إِالکاری و

ةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓان ازوؼیبِٕتـحایریؼؿٗناؿحهاداقغ زغول)4لازُهؼوواتو

قؼوطکارةؼدایّآزُٗن ْؼُالةٗدندادإاوریٗؿحٔةٗدن نامٍٔایوکِیةٗدن)اؿثل 
جذيل ( )3ضزیب َمبستگی بیه ماَیت ضغلی ي يیضگیَای ضخصیتی با اَمالکاری ي بیتفايتی ساسماوی

ُحلیؼ 

راةٌٔ 

P

ُإیثقلٍیوإِالکاری 


 -1/03

 1/110

ٕایقعنیحیوإِالکاری 


ویژگی
ُإیثقلٍیوةیجهاوجی

ٕایقعنیحیوةیجهاوجی 


ویژگی

 -1/33
 -1/03
 -1/91

 1/111
 1/104
 1/111



وؼیبِٕتـحایْكاندادةیُّإیثقلٍیوإِالکاریؿازُاْی  1/03ةیّویژگیٕای
قعنیحی و إِالکاری ؿازُاْی  1/33ةیّ ُإیث قلٍی و ةیجهاوجی ؿازُاْی  1/03و ةیّ
ٕایقعنیحیوةیجهاوجیؿازُاْی1/91راةٌُٔٓهیوُػٓاداروزٗدداردل


ویژگی
ٕایآیّآزُٗنقاًُْؼُالةٗدنجٗزیعدادإا ْتٗدَٕظٌی

ىتًازاْسافرگؼؿیٗن ُهؼوؤ
چٓغگأْواؿحياللظٌإاوةاىیِاْغإاةؼرؿیقغلُيغارقاظلکسیوکكیغگیةؼایٕؼدو
ُحلیؼ در ةازا   +2و  )-2ىؼار داقثل ُيغار آزُٗن دورةیّ و واجـٗن ةؼاةؼ   )0/2ةٗد و وؼایب
ِٕتـحایةیُّحلیؼٕایریفةیّدرصغُحٗؿيوکِحؼاز )1/91ةٗد ةٔایّجؼجیب ُهؼووات

کاریوةیجهاوجی


ةیٓیوجتییّإِال

رگؼؿیٗنِٕؽُانجأییغقغلازرگؼؿیٗنِٕؽُانزٖثریف
ؿازُاْیکارکٓانازرویویژگیٕایقلٍیوقعنیحیاؿحهاداقغل 
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کاریوةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓانازرویویژگیٕایقلٍیوقعنیحیىاةً


لإِال
نؼویٔ3
ریفةیٓیاؿثل 

جذيل ( )4ضزیب رگزسیًن َمشمان يیضگی َای ضغلی ي ضخصیتی جُت تبییه اَمالکاری ساسماوی

ُحلیؼٕا 

B

ظٌایاؿحاْغارد

ُيغارداةث 

 33/33

 3/41

-

قلً 

-1/133

 1/123

 -1/09

 -4/39

قعنیث 

 -04/31

 0/49

 -1/33

 -01/0

Beta

t

Sig

 22/31

 1/111
 1/110
 1/111



وؼایبرگؼؿیٗنِٕؽُانْكاندادَٕویژگیٕایقلٍیوَٕقعنیحی ىاةٍیثریفةیٓی
کاریؿازُاْیکارکٓانرادارْغوُیجٗآْغدرُغلرگؼؿیْٗیىؼارگیؼْغل 


إِال

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

ُحلیؼٕا 

B

ظٌایاؿحاْغارد

ُيغارداةث 

 3/11

 1/203



قلً 

-1/114

 1/110

 -1/001

 -2/32

قعنیث 

 -1/90

 1/19

 -1/91

 -01/32

Beta

t

Sig

 03/13

 1/111
 1/101
 1/111



وؼایب رگؼؿیٗن ِٕؽُان ْكان داد َٕ ویژگیٕای قلٍی و َٕ قعنیحی ىاةٍیث ریفةیٓی
جهاوجیؿازُاْیکارکٓانرادارْغوُیجٗآْغدرُغلرگؼؿیْٗیىؼارگیؼْغل 


ةی

بحث ي وتیجٍگیزی
ْحایر ْكان داد ُیاْایّ إِالکاری ؿازُاْی کارکٓان آُٗزش و رؼورش قٖؼ ىغس از ٌضاظ
ْاکارآُغی ةیغالىایوجكٗیفذٕٓی درصغکَاؿث ایّْكانُیدٕغکٔاکذؼکارکٓان اْساف
زٖثةٔجأظیؼِْیاْغازْغ کِحؼکاراُؼوزرا ةٔنؼدا


کارٕایَُٖوگؼنحّجنِیِاتَُٖراةی
دادااْغجاصغزیادیزغیٕـحٓغ ُػِٗالت ْاؼان
واگػارُیکٓٓغ در جػٖغ ةٔ کارٕایی کٔ ةٔ دیاؼان 
وییهٔقان را ةٔ درؿحی اْساف ْغٕٓغ اغٍباوىاتةٔ ُٗىعةٔىؼارٕایُالىاتو

ایّ ٕـحٓغ کٔ ُتادا
یقْٗغ غٍیؼغَُـئٌٗیثٕای
زٍـاتُیروْغ ٕٓاافاْسافاُٗرقلٍی کِحؼدچارصٗاسرؼجیُ 

زیاد ؿػیُی کٓٓغکِحؼیّجأظیؼرادرکارداقحٔةاقٓغواکذؼاتجِایًدارْغکارقانراؿؼُٗىع
اْساف دٕٓغل در ِٕیّ راؿحا روایی و ِٕکاران  ُ )0439یؽان إِالکاری ؿازُاْی کارکٓان
رؼؿحاریوُاُاییةیِارؿحانٕایواةـحٔةٔجأُیّازحِاغیاؿحانامهٖانوقٖتازیان ُنؼآةادی

و انحعارینؼ  ُ )0439یؽان إِالکاری ؿازُاْی کارکٓان ةیِارؿحانٕای قٖؼ إؼ را در صغ کَ
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)إِالکاریؿازُاْیکارکٓانرؼؿحاریراةاالگؽارش

ارزیاةیِْٗدْغ اُانؼویوِٕکاران 2109
ِْٗدْغل
ٕاْكاندادُیاْایّةیجهاوجی کارکٓان راییّجؼازصغُحٗؿياؿثکٔایّْحایرةیاْاؼ


یانحٔ
ایّاؿثکُٔیؽانةیجهاوجیؿازُاْیدرقؼایيظٗبوٌٍُٗةیاؿث زیؼااکذؼکارکٓانُػحيغ

ةٗدْغ کٔ َٕ ةٔ ؿازُان و َٕ ةٔ کارقان ُحػٖغ ٕـحٓغ اواُؼ ُانٗق را ازؼا ُیکٓٓغ اصحؼاف
ِٕکارقانرادارْغودرُياةً ارةابرزٗع راؿعإٗـحٓغ کارظٗدراُهیغوةاارزشُیدآْغ ةا
ُیًدرزٍـاتقؼکثُیکٓٓغ ُغیؼراازروْغکارٕاٌٍُعُیکٓٓغ درؿاغاتاداریةٔاُٗر

قعنی ظٗد ِْیرؼدازْغ در ُنؼق ٍُؽوُات اداری  کاغػ-ظٗدکار) صحیاالُکان مؼنٔزٗیی
ُیکٓٓغ جِایًةٔکارگؼ وٕیوارجيایُٗىػیثظٗددرؿازُاندارْغلدرِٕیّراؿحااْناریو

نعؼی  ُ )0433یؽان ةی جهاوجی ؿازُاْی کارکٓان قؼکث جػاوْی کكاورزی قٖؼؿحان قٖؼوا و
جهاوجیکارکٓانزٖادکكاورزیاؿحاننارسراراییّجؼاز


)ْیؽُیؽانةی
جؼکزاداوؿٍیِی 0439

صغُحٗؿيگؽارشِْٗدااْغل 

ٕاْكاندادُیاْایّدیغگااکارکٓاندرُٗردُإیثقلٍیظٗد ةاالجؼاز


ِٕچٓیّدیاؼیانحٔ
صغُحٗؿياؿثونؼضادغایرژوٕكاؼُتٓیةؼٌٍُٗبةٗدندیغگااکارکٓاندرُٗردُإیث
قلٍیظٗدجأییغگؼدیغلایّیانحٔةیاْاؼایّاؿثکٔازدیغگااکارکٓان قلًقانةٔکارکٓاْیةا
قانؿاداوجکؼاریِْیةاقغ قلًقاننؼمث

ُٖارتٕایریچیغاوؿٌشةاالْیازُٓغاؿث قلً

اؿحهاداازظالىیثیاىىاوتقعنیدراْسافکارراُیدٕغ ةٔآْٖاایّازازاراُیدٕغکٕٔؼ

ىـِیازکارراکٔقؼوعُیکٓٓغ ةحٗاْغةًٔٗرکاًُآنراةٔرایانةؼؿآْغ قلًقاندراْحعاب

قانةٔآْٖاایّازازاراُیدٕغ

روشاْسافکارةٔآْٖااؿحياللوآزادیىاةًجٗزٖیُیدٕغ قلً

جاظٗدقانجنِیَةایؼْغکٔچٔچیؽیةؼایاْسافدادنْیازاؿث قلًقانْیازُٓغ کارکٓاْی
اؿثکٔکارٕایُعحٍهیاْسافُیدٕٓغوازیکُٖارتُحٓٗعواؿحػغادةاالةؼظٗردارٕـحٓغوةؼ

ایّ ةاورْغ کٔ ْحایر صامً از قلً قان ادؼات ُِٖی ةؼ روی زْغگی و رناا انؼاد دیاؼ ةؼزای
ُی گػاردل در ایّ ظنٗص ْحایر جضيیو صاوؼ ةا ْحایر جضيیو رصیِی و اؿِاغیٍی   )0439کٔ

ُیاْایُّإیثقلٍیکارکٓانداْكاااکاقانراةاالجؼازصغ ُحٗؿيارزیاةیِْٗدْغ ِٕـٗییو
ٌُاةيثداردل 
ًتو یانحٕٔا ُیاْایّ ویژگیٕای قعنیحی کارکٓان از ْظؼ ةؼوْاؼایی اْػٌاقرػیؼی 
ُـئٌٗیث رػیؼی دتاتٕیساْی ؿازگاریودٌپػیؼةٗدن ةاالجؼازصغُحٗؿيوةْٔٗغیدرقؼایي

ٌٍُٗةی اؿثل ایّ ْكان ُیدٕغ از ْظؼ ویژگی دٌپػیؼی و ؿازگاری ةیّ کارکٓان جا صغ زیادی
گػقث ِٕغردی دارایصؾِٕکاری اغحِادولللوزٗدداردکٔایُّٓسؼةٔجػارضةیّنؼدی
کِحؼوصِایثةیكحؼازؿٗیدیاؼانُیقٗدوآنَُٕحػاىتاتةاغخکإفجػارضدرُضیيکار
قٗدلازْظؼةؼوْاؼاییْكانُیدٕغکٔکارکٓان ْـتحاتنػال رؼاْؼژی ُكحاق ظْٗاؼف مِیِی

ُی
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و ازحِاغی ٕـحٓغل از ْظؼ ُـئٌٗیثرػیؼی دارای اْایؽا وزغانکاری ؿعثکٗش ظٗدجٓظیَ 
وىثقٓاس و دارای صؾ وییهٔقٓاؿی ٕـحٓغل از ْظؼ دتات ٕیساْی َٕ ْكاْاؼ ایّ اؿث کٔ

کارکٓان جکاْكی غًِ ِْیکٓٓغ و جا صغ زیادی ظٗدُغیؼیحی و ظٗدکٓحؼٌی دارْغل از ْظؼ
اْػٌاق رػیؼی کارکٓان ْـتحات کٓسکاو ةا غالیو ُحٓٗع ظالق ُتحکؼ و جعیٍی ٕـحٓغل در ایّ

ظنٗص ْحایر رژوٕف صاوؼ ةا ْحایر رژوٕفٕای چكِٔؿٖؼاةی ةٍٗچی و ْٗری   )0439کٔ
ویژگیٕای ُحعننان غٍَ اًالغات و داْفقٓاؿی و ْیکةعف   )0431کٔ مهات قعنیحی

ةازیکٓانصؼنٔایةـکحتالراةاالجؼازصغُحٗؿيارزیاةیِْٗدْغ ِٕـٗییوٌُاةيثداردل 

وؼیبِٕتـحایْكاندادةیُّإیثقلٍیةاإِالکاریوةیجهاوجیؿازُاْیراةٌُٔٓهیو

کاریوةیجهاوجیؿازُاْی کارکٓانرا


ةیٓیإِال

ُػٓاداروزٗدداردوُإیثقلٍیىاةٍیثریف
ُیجٗاْغ در ؿازگاری قلٍی انؼادُؤدؼةاقغلًتوْظؼٕاکِّوالوٌؼ  )2119
دارْغلُإیثقلٍی 
ًؼاصی قلً ةؼ اؿاس رٓر ویژگی امٍی قلً ةاغخ اْایؽقی قغن قلً ُیقٗد و ظامیث
اْایؽقی قلً ْیؽ ةاغخ ةؼظی ةؼوْغادٕا ُآْغ ظكٓٗدی قلٍی جػٖغ قلٍی دٌتـحای قلٍی و
ؿازگاریقلٍیُیقٗدلدر دیغگاا ُإیثقلٍی ظٗد قلً غاٍُی ُِٖی زٖث ةؼاْایعحّ کارکٓان

و ایساد روایث رایغار در آْٖا ظٗإغ ةٗد در مٗرجی کٔ قلً ةٔ ظٗةی ًؼاصی قٗد و از ْظؼ
ُیةعكغ و از ظـحای قلٍی
یٕای قلٍی غٓی ةاقغ غٍِکؼد کارکٓان را جا صغ زیادی ةٖتٗد 
ویژگ 
0
ُیکٓغ  اؿپکحٗر )2113ل ِٕچٓیّ ُٓؽٌث قلٍی ةاال در روصیٔ قاغً و
ْیؼوی کار زٍٗگیؼی 
ُیجٗاْغ ةاغخ قٗد کٔ کارکٓان ْـتث ةٔ کار و
کارایی آْٖا جأدیؼةـؽاییدارد و ُٓؽٌث قلٍی راییّ 
ةْٔٗةٔ ظٗد ةاغخ اْایؽا
ةیجهاوجی ْـتث ةٔ کار و ؿازُان 
ةیجٗزٔ قْٗغ و ایّ 
ظٗدةیجهاوت و 

ؿازُان
راییّ و ُـالٍی ِٕچٗن کَکاری إِالکاری و غیتث از کار قٗدل در واىع ةا جٗزٔ ةٔ راؿطٕای
ُیدٕٓغو در
ُكارکث کٓٓغگان ٕؼچٔ ُٓؽٌث قلٍی آْٖا ةاالجؼ ةاقغ إِیث ةیكحؼی ةٔ قلً ظٗد 
قٗدلداْایینؼد و اؿالُی ُ)0431ػحيغْغِٕاْٗی قلً و

جهاوجیوإِالکاری کِحؼ 
ُی

ْحیسٔ ةی
ُیکٓغل
ةیجهاوجی ؿازُاْی زٍٗگیؼی 
قاغً از زٍِٔ غٗاًُ درون ؿازُاْی اؿث کٔ از ةؼوز 
)دررژوٕفظٗدْكاندادِٕٔاةػادُإیثقلٍیریفةیٓیکٓٓغاُػٓادارو

صـّقإی 0432

ُػکٗسإِالکاریقلٍیٕـحٓغلغٓتؼیورصِاْی ْ)0434یؽدررژوٕكیةٔایّْحیسٔدؿث

یانحٓغ کٔ ُیان ویژگیٕای قلٍی و روایث قلٍی راةٌٔ ُػٓاداری وزٗد داردل قالِیةؼزکی و
اةؽری  ) 0434در رژوٕكی ةٔ ایّ ْحیسٔ رؿیغْغ کٔ جٓٗع قلٍی ٕٗیث قلٍی و إِیث وییهٔ
دارایجأدیؼُٓهیةؼةیجهاوجیؿازُاْیُیةاقٓغل
ٕایقعنیحیةاإِالکاریوةیجهاوجیؿازُاْی

ْحایروؼیبِٕتـحایْكاندادةیّویژگی
کاریوةیجهاوجی


ةیٓیإِال
راةٌُٔٓهیوُػٓاداروزٗدداردوویژگیٕایقعنیحی ىاةٍیثریف

ةؼونگؼاجؼ 

قٓاسجؼ جسؼةٔرػیؼجؼ


وییهٔ
ؿازُاْیکارکٓانرادارْغلایّْكانُیدٕغٕؼچٔ انؼاد

1. Spector
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ةیجهاوت
ةیاْایؽا إِالگؼ و 
ؿازگارجؼوازدتاتٕیساْیةاالجؼیةؼظٗردارةاقٓغ ْـتث ةٔؿازُان 
ٕغقُغاری در کارٕا دارْغ انؼادؿازگارةادیاؼان 

وییهٔقٓاس ُكعناجی چٗن

ْعٗإٓغ ةٗدلانؼاد
ةؼونگؼإا ْیؽ
وُـحيًاْغ و 

جسؼةٔرػیؼ انؼادی نػال ْٗگؼا

ِٕـازٕـحٓغوِٕکاریُیکٓٓغ انؼاد
ُیجٗان اْحظار داقثْـتث ةٔ ریكؼنث نؼدی و
ةٔ دْتال دوؿحی ةا دیاؼان و ؿعٓٗری ٕـحٓغ ٌػا 
صـیّزادا  ْ )0434كان داد انؼاد دارای قعنیث

ةیاْایؽا ْتاقٓغل اُا ْحایر جضيیو
ؿازُاْی 
درونگؼا ُیؽان إِالکاری ةیكحؼی دارْغل ىاؿِی 

ةؼونگؼا در ُيایـٔ ةا انؼاد دارای قعنیث

إِالکاری جضنیٍی را

ةٔمٗرت ُٓهی
وییهُٔغاری 

غٍیُغد و کؼفظاْی ْ )0430كان دادْغ

ُـئٌٗیثرػیؼیةاإِالکاری

)دریانحٓغوییهٔقٓاؿیو

ةیٓیُیکٓغلکاْحّوکاْحّ 2101


ریف
ُیقٗد جا
ْحایرةٔدؿث آُغا از ایّ رژوٕف ریكٖٓاد 

راةٌُٔٓهیداردلةؼِٕیّاؿاسو ةا جٗزٔ ةٔ
ٕاوةٔویژادرؿٌشؿازُانآُٗزشورؼورشدىث ِْایٓغ کٔ ٕؼنؼد را ُحٓاؿب ةا


ؿازُان
ُغیؼان
ُیکٓغ در آن
ویژگیٕای قعنیحی و ؿٌش جضنیالت درقلً و رـحی ىؼار دٕٓغ کٔاصـاس 

ُٓؽٌث ةاالجؼی داردلدرؿث اؿث کٔ ُٓؽٌث قلٍی ُؼةٗط ةٔ ُإیثظٗد قلً و انکار غُِٗی در
گْٗٔای ةاغخارجيای
ةٔ 
وٌیُیجٗان ةا غٗاًُ ُحػغدی ةؼ آن جأدیؼ گػاقث و 

ُٗرد آن قلً اؿث
ُٓؽٌث قلٍی قغ ُآْغ إِیث دادن ةٔ ٕؼ قلً ةغون ُيایـٔ ةا ُكاغً دیاؼؿازُان و إِیث
ُیدٕغ در واىع اگؼ ةٔ ٕؼ قلًةٔ غٓٗان یک کار َُٖ و
دادن ةٔ ظغُاجی کٔ قلً ةٔ زاُػٔ ارالٔ 
ٕیچگاا ُيایـٔ ةیّ ُكاغً و ُكعل کؼدن ُِٖحؼیّ و کَ

ُٗرد ْیاز در ؿازُان جٗزٔ قٗد
ِْیکٓغل انؽایف ُیؽان
ٕیچکؾ اصـاس صيارت 

ِْیآیغ و در ایّ مٗرت
إِیثجؼیّ ریف 

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

قلًوةًٔٗر کٍی دادن ىغرت

صیٌٔ کاری ظٗد و اغِال ارادا نؼدی در
انؽایف صيٗق و درآُغ قلً ایساداُکاْات رنإی ارجيای ؿٌش داْف قاغالن و ازازا ادأُ جضنیً
روشٕای زغیغ و اؿحيتال از ایغإای زغیغ
ةٔ آْٖا ِٕچٓیّ انؽایفجٗاْایی نکؼی کارکٓان آُٗزش 
إِالکاری و ةیجهاوجی ةٔ وزٗد ْیایغل جيٗیث

ُیقٗد جا در چٓیّ ؿازُاْی ةٔ ٕیچ وزٔ
ةاغخ 
جنِیَگیؼی ةؼ اؿاس ؿٌش ُـئٌٗیث آْٖا و

اصـاس اصحؼاف ةٔ کارکٓانو ُكارکث کارکٓان ةؼای
قلًٕایی ُحٓاؿب ةا قعنیث آْٖا یکی دیاؼ از
جالش ُغیؼان وؿازُان زٖث ىؼار دادن انؼاد در 
ُیةاقغل 
روشٕایکٓحؼل و از ةیّ رنحّ ةیجهاوجی و إِال کاری کارکٓان 

جٗانازروشٕایی


ةُٔٓظٗرایساداْایؽاوجػٖغدرکارکٓانْـتثةٔقلًوصؼنٔظٗدُی
ؿازیقلٍیاؿحهاداِْٗدلِْْٗٔچؼظفقلٍیُیجٗاْغةٔمٗرتجلییؼ


قلٍیوغٓی

ُآْغچؼظف
ُغرؿٔیاجلییؼؿِثُآْغرنحّةٔةعفاداریةاقغلُٓظٗرازغٓیؿازیقلٍیایّاؿثکٔ

غالواةؼرػیؼشویایمةیكحؼ ُـئٌٗیثٕاواظحیاراتدیاؼیْیؽةٔانؼادواگػارقٗدلةؼایکإف
إِالکاری و ةی جهاوجی ؿازُاْی کارکٓان ُغیؼان ةایغ جٗزٔ ةیكحؼی ةٔ ادراکات کارکٓان از
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ٕایقلٍی قانداقحٔةاقٓغوجٓٗع ةازظٗردونؼمثایسادرواةيدوؿحأْدرقلًراةؼای


ویژگی
آْاننؼإَآورْغل 
اززٍُِٔضغودیثٕایرژوٕفصاوؼ ُضغودةٗدنزاُػٔآُاریةٔکارکٓانآُٗزشورؼورش

ظٗدگؽارشدٕی ةؼای ارزیاةی ُحلیؼٕا ؿٗگیؼی

قٖؼ ىغس اؿحهادا مؼق از رؼؿكٓإُٔای
دادإا در راؿعاٗیی ةٔ ؿؤاالت
زِعآوری ُيٌػی 

آزُٗدْیٕا در راؿط ةٔ ؿؤاالت و ةؼرؿی و

رؼؿكٓأُةٗدل 
مىابع
)لةؼرؿیراةٌٔةیّویژگیٕایقلٍیورنحارقٖؼوْغیؿازُاْی

اةؼإیَرٗر صتیب وظٍیٍی صـّل 0431

رژوٕفْأُُغیؼیثجضٗل  )9  4

درُؼکؽآُٗزشمغاوؿیِا  ةاجأکیغةؼُغلٕاکِّواوٌغٕاف)ل
31-023ل 
)لراةٌٔویژگیٕایقعنیحیةاغٍِکؼدقلٍیدرةیّکحاةغاران

اؿغْیا اةٗاٌهىً وزٍیًرٗر ریِانل 0439
کحاةعإْٔای داْكااإای قٖیغ چِؼان و غٍٗف رؽقکی زٓغی قارٗر إٗازل ننٍٓأُ غٍٗف و نٓٗن

ُغیؼیثاًالغات 30-99 )2 0ل
)لؿٓسفراةٌٔصِایثؿازُاْیادراکقغاوةیجهاوجی

اْناری ُضِغاؿِاغیً ونعؼی ُضتٗةٔل 0433
ؿازُاْی  قؼکث جػاوْی کكاورزی قٖؼوا)ل کٓهؼاْؾ ةیّاٌٍٍِی ُغیؼیث و غٍٗفاْـاْی اُارات-دةی 
ُؤؿـُٔغیؼانایغارؼدازرایحعثویؼال
جؼکزادا زػهؼ و ؿٍیِی ىاؿَل  )0439ل ارزیاةی و جتتیّ رغیغا ةیجهاوجی ؿازُاْی :رِٕٓٗدٕایی ةؼای

ؿیاؿثگػاریُغیؼیثآُٗزشکكاورزیلننٍٓأُرژوٕفُغیؼیثآُٗزشکكاورزی -041 )41  3

003ل 
چكِٔؿٖؼاةی ُظهؼ ةٍٗچی ُؼیَ و ْٗری اةٗاٌياؿَل  )0439ل ةؼرؿی ویژگیٕای قعنیحی و زِػیث

قٓاظحی ُحعننان غٍَ اًالغات و داْفقٓاؿی ةؼ اؿاس ُغل رٓر غاٍُی قعنیثل رژوٕكٓأُ
کحاةغاریواًالعرؿاْی 90-11 )0 3ل
صـّقإی اُیؼل  )0432ل ْيف واؿٌٔای اْایؽش قلٍی در راةٌٔ ةیّ ویژگیٕای قلٍی و إِالکاری

رایانْأُکارقٓاؿیارقغچاپْكغا داْكاااآزادواصغارؿٓسانل
قلٍیل 
صـیّزادا ُضـّل  )0434ل ةؼرؿی راةٌٔ إِالکاری و قعنیث نؼد در ةیّ کارکٓان قؼکث آب و

لرایانْأُکارقٓاؿیارقغچاپْكغا داْكاااآزادقإؼودل 

ناوالباؿحانظؼاؿانقِاٌی
ظاکپٗر غتاس و ىٍیرٗر ُیحؼال  )0431ل ْيف إِالکاری قلٍی در غغاٌث ؿازُاْی ادراک قغال
زاُػٔقٓاؿیکارةؼدی 004-022 )3 23ل 

ةیٓیإِالکاریؿازُاْیوروایثاززْغگیةؼ


)لریف
ظغاةعكی ُٖغی وؿپْٖٗغی ُضِغغٍیل 0433
اؿاسنؼؿٗدگیقلٍیوؿاةئظغُثلُسًٍٔبْظاُی 219-204 )3 09ل
گیؼیةیجهاوجیؿازُاْی:


)لًؼاصیؿٓسٔاْغازا
داْایینؼد صـّ صـّزادا غٍیؼوا وؿاالریٔ ْسالل 0433

رژوٕفجؼکیتیلاْغیكُٔغیؼیثرإتؼدی 93-33 )2 3ل

32

فصلناهة توسعة حرفهای هعلن /سال چهارم /شواره ( 3پیاپی  / )33پاییس 3331

ؿاظثْظؼیٔةیجهاوجیؿازُاْی:کارةؼداؿحؼاجژیرژوٕكیْظؼیٔ

داْایینؼد صـّ واؿالُی آذرل )0431ل

داداةٓیاددرغًِلجٖؼان:اْحكاراتداْكااااُافمادق ع)ل

)لةؼرؿیراةٌٔةیّىاةٍیثیادگیؼیؿازُاْیوةیجهاوجیؿازُاْی

داوررٓاا ٕغایثأٌ وٕٗیغا روال 0431
ْٗآوریٕایُغیؼیثآُٗزقی 03-41 )0 04ل

کارکٓانداْكاااامهٖان)ل
رصیِی صِیغ واؿِاغیٍی ُؼیَل )0439لجأدیؼاظالقکاریوُإیثقلٍیةؼدٌتـحایقلٍیکارکٓان
داْكاااکاقان رژوٕكیداْكاإی:رإتؼدیةؼایمٓػث)لُسٍٔمٓػثوداْكااا 94-13 )43 00ل 
)لةؼرؿیقیٗعإِالکاریؿازُاْی

روایی ةٖؼوز یارُضِغیان ُضِغصـیّ وُضِٗدزادا صـیّل 0439
وغٗاًُنؼدیوقلٍیُؼجتيةاآن درکارکٓانرؼؿحاریوُاُاییلننٍٓأُُغیؼیثرؼؿحاری  )0 9
09-23ل 
روالیان غٍیل )0493لُغیؼیثرنحارؿازُاْیلجٖؼان:اْحكاراتؿِثل 
زةؼدؿث ُضِغغٍی و زٖؼُی ُـػٗدل  )0433ل ْيف قعنیث در ؿکٗت کارکٓان و ایساد ةیجهاوجی
ؿازُاْیلُغیؼیثورزقی 03-41 )2 3ل 
لرایانْأُکارقٓاؿی

ُغیؼیثةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓان

ؿیغْيٗی ُیؼغٍی وؿٓسؼی اصِغروال )0431ل
ارقغچاپْكغالُغیؼیثدوٌحی داْكااامٓػحیُاٌکاقحؼل
ةؼْأُریؽیْیؼویاْـاْیلجٖؼان:اْحكاراتْاااداْفل
ؿیغزٗادیّ ؿیغروال )0431ل 
)لجضٍیًجأدیؼاةػادُغلویژگیٕایقلٍیٕاکِّواوٌغٕافةؼ

قالِیةؼزکی غٍی واةؽری ُٖغیل 0434

ةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓانلننٍٓأٌُُاٌػاترنحارؿازُاْی 33-000 )4 4ل 

ةؼةیجهاوجیؿازُاْیکارکٓانل
قالِیةؼزکی غٍی واةؽری ُٖغیل )0431لجضٍیًجأدیؼجٓاؿبنؼد-ؿازُان 

نؼایٓغُغیؼیثوجٗؿػٔ 090-090 )4 23ل
)لغٗاًُُؤدؼةؼةیجهاوجیؿازُاْیلننٍٓأُرؿاٌثُغیؼیث

قکاری غالُػتاس وظیؼظٗاا ٍُیضٔل 0439
دوٌحی 90-30 )22 9ل 
ْيفاْایؽشقلٍیوإِالکاری

قٖتازیانظْٗیو آرش ُنؼآةادی زٗاد وانحعارینؼ ْإیغل )0439ل

قلٍیدرریفةیٓینؼؿٗدگیقلٍیکارکٓانةیِارؿحانقٖؼإؼل ؿالُثکارایؼان 29-49 )9 03ل 

إِالکاری ؿازُاْیةا ةؼاْایعحای

اُیؼظاْیرازٌیيی زٕؼال )0431لجضٍیً ُـیؼ ارجتاط

مهاریْیا ُسیغ و

رژوٕفٕای ُغیؼیث غٍٗف اْـاْی  )3  2

ادارإای دوٌحی جٖؼانل
قٓاظحی و نؼؿٗدگی قلٍی کارکٓان 
000-040ل
مهاریْیا ُسیغ و اُیؼظاْیرازٌیيی زٕؼال  )0439ل راةٌٔ إِالکاری ؿازُاْی ةا نؼؿٗدگی قلٍی در

کارکٓاناداراتدوٌحیاؿحانجٖؼانلُسٌٍُٔاٌػاتروانقٓاؿیمٓػحیوؿازُاْی 30-91 )0 4ل
غٓتؼی زٕؼا و رصِاْی رؿٗلل  )0434ل جأدیؼ ُغل ویژگیٕای قلٍی ةؼ روایث قلٍی در یک مٓػث
ظٗدروؿازیلُإٓأُؿالُثکاردرایؼان 90-30 )4 00ل
ىاؿِی ْػِث غٍیُغد زٕؼا و کؼفظاْی زٗادل  )0430ل ةؼرؿی راةٌٔ ةیّ ویژگیٕای قعنیحی و
إِالکاری جضنیٍی در داْفآُٗزان ؿال ؿٗف ُيٌع ُحٗؿٌٔ اؿحان ایالفل ْعـحیّ ِٕایف ٍُی

قعنیثوزْغگیْٗیّ داْكاااآزاداؿالُیؿٓٓغجل 
روانقٓاؿیغُِٗیلجٖؼان:اْحكاراتؿاواالنل
گٓسی صِؽال )0439ل 
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)ل اٌاٗؿازی راةٌة ةیّ ةیااْای و0433  ةٓیناًِی صـیّ و صؼیاریاکتاری ُضِغل
 ْادری صِغاهلل
 ل23-93 )2 1 ةیجهاوجی ازحِاغیلدوننٍٓأُغٍٗفازحِاغیداْكکغاغٍٗفاْـاْیداْكاااُكٖغ

ٕاینؼدیوویژگیٕایقعنیحیکارکٓاندر


)لْيفجهاوت
0433 ْکٗییُيغف ُضِٗد وةؽْساْی ْؼگؾل

ل021-030 )03 4 رنحارؿازُاْیآْانلُسٍٔغنؼُغیؼیث
)لراةٌٔمهاتقعنیحی ُغلرٓرغاٍُیقعنیث)ةازیکٓانصؼنٔایةـکحتالةا0431 ْیکةعف روال

 ل39-019 )0 9 ُیؽانغیتثآْانلغٍٗفصؼکحیوورزش
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