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 چکیده

 حزرر و   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت  فسزس ززان ا    
شغل بزا رضزا ش شزغکت بدابزدارا  افگزات  ر زش        –تطابق شخص

ارا  دافشزاا  شزدید   جا عه آ اری پژوهش حاضر شا ل تما ت بدابد
 61چمرا  اهران و دافشاا  عکرت پتشکت جندی شزاپرر بردفزد بزه    

افدخزا    یزری در دززدر     ها با اززدساد  ان رو  فمرفزه   فسر ان آ 
هزای عزت  فسزس     بننزد ا  در پزژوهش پرزشزنا ه    شربششدفد  
شزغل و رضزا ش شزغکت را تکمیزل     - حرر، تطابق شزخص  زان ا 

ان ضزر   همستزدات ززاد  و تحکیزل      هزا بزا اززدساد     فمردفد  داد 
هزای   ر رزیر  چند افه با رو   ات بزه  زاتت تحکیزل شزد   ا دزه     

شغل با رضا ش شزغکت  -پژوهش حاضر فشا  داد به تطابق شخص
 حزرر بزا وجزرد     باربنا  رابطه  ثسش دارد ا ا عت  فسزس ززان ا   

دار برد  ضر   همستدات زاد  آ  با رضزا ش شزغکت، حزا ت      عنت
 دار در ر رزیر   ات به  ات فسرد    ون   عنت

 
شزغل، رضزا ش شزغکت، عزت      -تطابق شخصکلیدواژگان: 
  حرر فسس زان ا 

 Abstract 
The aim of this study was to investigate the 

relationship between organizational-based self-

esteem and person-job fit with job satisfaction. 

The statistical population concluded all librarians 

of Shahid Chamran University of Ahvaz, and 

Jundishapur University of Medical Sciences. 

From this population 61 librarian were selected 

by available sampling method. The participants 

completed organization-based self-esteem, person-

job fit and job satisfaction questionnaires. Data 

were analyzed using multiple regression analysis 

(with stepwise method). Findings indicated that 

person-job fit have a positive relationship with 

job satisfaction, but organization-based self-

esteem despite significant simple correlation with 

job satisfaction, has not significant weight in 

stepwise regression. 

  
Keywords: job satisfaction, organizational-based self-

esteem, person-job fit 
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 مقدمه
و اهمیزش   شرد ت ثرو  آ   حتر    نتر بترگعنصر و   نتر  دمافتافت زان ا ،  زر ا ه

بنابرا ن عدت ترجه  ازش  تر یشبجد د،  نابع  الت و  ادی  های ی ناوربه  رات  ان ا ن زر ا ه 

، باهش اثر بخشت و بارا ت زان ا  را به بزار وراهزد   ها آ شغکت  یها فار به  نابع افتافت و 

ش ، رضزا  هزا  ززان ا  وری  بدزر   شغکت اثر ذار بر عمککرد باربنا  و یها فار  کت ان آورد  

ازش به هربس فتزسش بزه شزغل      تها فار و  ها احتا رضا ش شغکت شا ل ازش   1شغکت

ور  و بد،  ثسش و  نست، همزه  های   ک شغل  شخص  افند جنسههای  و تمات جنسه ورد دارد

، ناد  ینحتترجمه  ،1995، 2)ر گر بنند احدماالً در ا گاد احتا  رضا ش  ا فارضا دت تأثیر  ت

شزغکت دربردارفزد     رضزا ش د ازر،   شزغکت  یهزا  فازر   افند تمزات  ت  1383لسادی و صالحت، 

 پژوهشزارا    ابثزر  پردانفد ت شغکت افگات احتازا ، تسکرا  و ر دارهای ا رادی ازش به به 

شغکت فیزت   رضا شافد  هرچند ابعاد شناودت و ر داری  شغکت تأبید برد رضا ش بر بُعد عاطست 

شزغکت بیزافار   رضزا ش  شزغکت هتزدند بُعزد شزناودت     رضا ش ای  دمت ان زاودار بکت ه جنسه

 رززد  ت ز باورهای  رد در  ررد  رقعیش شغکت ورد ازش به بر  سنای آ   ک  رد به ا ن باور 

عنرا   ثال ا زن بزاور بزه     بهازش    حدودبنند و  ا  آور  اللبه شغل وی جذا ، برافایتافند ، 

عد شناودتت احدماالً ارتساط قری با احتا  عاطسه  ثسش  رد فتزسش  )بُ "ازش شغل  ن جذا "

شزغکت بیزافار ر دارهزای باربنزا  و  زا در اوکز   زرارد        رضزا ش  دارد  بُعد ر داری به شغل ورد 

 ترافزد  ت ز شزغکت  زک  زرد    رضزا ش  ززط    ، ثالً  فتسش به شغل ور ش ها آ  ر داری های  ش را

ظم در بار، تال  و برشش ززخش و تما زل بزه  افزد  در     او به برقراری ف یها تال وازطه  به

رضا ش شزغکت بزر ر دزار      ت2014، 3)جکس و بر ش زان ا  برای طرالفت  د   شخص شرد

وری،  بدزر    دهزد  ت ز و ا ن ر دار فیت باربرد زان ا  را تحش تزأثیر قزرار     ذارد ت باربنا  اثر 

به فقل ان  ،1994، 4قراردارد )هال اه آ ویسش و ترک ود ش باربنا  تحش تأثیر رضا ش شغکت 

 یتا  رضا ش شغکت با ترجه به ا ن به   ت1384بیات، ا ینت، پرتری و قنسرناد  عکمداری،  رج 

 و وظزا   رون زر  داشزده باشزد،      بکند د ، اهداف ها آر ا فقش  دمت در تحقق  ترافد ت باربنا  
 

                                                           
1-  job satisfaction 

2-  Riggio 
3-  Jex & Britt 

4-  Hall 
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 ابل ترجیه ازش های رضا ش شغکت، قتال  جدش شنازا ت پیشا ند بنابرا ن

بتیاری فشا  دادفد به  کت ان عرا ل اثر ذار بر رضزا ش شزغکت باربنزا ، عزت       یها وهشپژ

؛ حتزینت  2001 ،2جزاد  و برفزر  ؛ 1388)صزادقیا ، عابزدی و باوسزا ،     اززش  1 حزرر  ززان ا  فسس 

 را  حزرر  ززان ا  ت  سدرت عت  فسس 1989) 3ت  با ینات و دافدات1393بربمری،  اشاالهت و بقا ت، 

عنرا   ردی ترافا،  دم و شا تزده در ززان ا      ان ادراک باربنا  در  ررد وردشا  به یا درجهعنرا   به

 زثثری در  بنند   بینت یشپ حرر  زان ا عت  فسس ت  2004، 4پیر  و  اردفربه فقل ان ) عر ت بردفد 

ر  تزأثیر بازذاردا اول   باری بزا دو شزی   یر دارهابر  ترافد ت ر دار، شناوش و عاطسه ازش  عت  فسس 

باربنا  زطرح  دساوتت ان عت  فسس در بار را دارفزد بزه همزین ا زر بزر چازرفات ا کزار،         به  نا

فیان به احتا  ور  بزرد  در  زررد    تطرربک بهدر بار  ثثر ازش؛ دوت ا راد  ها آ احتا  و ر دار 

 ،و همکزارا   قزل ان صزادقیا   بزه ف  ،1988، 5)بروبنزر  رفزد  ا ا کارشا  دا ر دارهاوردشا  و در  ررد 

  یرفزد  ت ز  ک  رصزش در فظزر   عنرا   بهچالش برافایت را  یها شغلا راد با عت  فسس باال ت  1388

بزه   فزد دا ت چالش برافایت را  ک  رقعیش فا ناز   یها شغلبا عت  فسس پا ین،  ی رد به تدرحال

ه ا راد بزا عزت  فسزس بزاال هنازات      ب دهند ت تحقیقا  فشا   ،واقع  در بند ت ن ینه شکتش را  راهم 

 آ ند  و در فدیگزه در  یش ر ق  نگر به بت به  بنند ت ورد را حسظ  ینتب ور   راجده با شکتش،

حتزینت  ت  2001بزه فقزل ان جزاد  و برفزر،      ،1998، 6)داجتر  و وود شرد ت  ها آ رضا ش شغکت 

 نگر به احتا  بمزال    حرر بیا  بردفد به تگربه عت  فسس زان ا  ت1393بربمری و همکارا  )

 شرد   ترضا ش شغکت باربنا  ا تا ش فدیگه  در و شرد ت  ردی و شا تدات در فقش شغکت 

تطزابق   ازش  7شغل-بر رضا ش شغکت باربنا ، تطابق شخصاثر ذار   کت د ار ان عرا ل

ا تمزا ال   زرد بز   تنازز    رد با تقاضاهای شغل و  ا  های  تترافاشغل به تناز  بین -شخص

 یتا  همپرشزت   ت 2004 ،9؛ به فقل ان زکیارچت1991، 8)ادواردن شغل، اشار  دارد های  ژ تو

                                                           
1-  organizational-based self-esteem 
2-  Judge & Bono 
3-  Cummings & Dunham 
4-  Pierce & Gardner 
5-  Brockner 
6-  Dodgson & Wood 
7-  person-job fit 

8-  Edwards 

9-  Sekiguchi 
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، 1)چزدمن  شزرد  ت ز هدف فا یزد   -شغل و زان ا ، تناز  ارن  های  ژ تو رد با  یها ارن 

باشزد،   تزر  یشبچه ا ن تناز   ت  هر2007، 2برو ر و زسکینتکتر، ؛ به فقل ان و کر،  اال 1991

ت  ان 2007و همکزارا ،  و کزر   بزه فقزل ان  ، 1996، 3هتدند )بر تدرف  دعددترو  ردتروشنا راد 

 نگزر بزه بزاهش     واززطه فقزا افدظزارا  باربنزا ،     هزدف بزه  -زری د ار،  قدا  تناز  ارن 

و همکزارا ،   و کربه فقل ان ، 2005، 4)بر تدرف، ن مر ن و جافتر  شرد ت وشنردی و تعدد 

 ت  2007

بزا تعدزد ززان افت و      حرر در ا دند به بین عت  فسس زان ا ت 1388)صادقیا  و همکارا  

بزا تعدزد     حزرر  ززان ا  باربنا  رابطه  عناداری وجرد دارد  بزین عزت  فسزس    رضا ش شغکت در 

رضا ش شزغکت ) اهیزش شزغل، بیسیزش زرپرززدت، ارتسزاط بزا همکزارا ،          یها شاوصزان افت و 

ترجه به جنتیش رابطه  عنزاداری  جزرد دارد و  قزط در    و شرا طت، با  ها پرداوشتر یع،  یها  رصش

 127ت پژوهشت روی 1394پابرو  )را فشا  فداد   یا رابطه ها پرداوشتر یع و  یها  رصش رارد 

بزه  قزاد ر همستزدات     فسر ان باربنا  بیمه زال ش ازدا   یال  افگات داد و به ا ن فدیگه رزید

ازش  دار   عنتفت با رضا ش شغکت ان فظر آ اری و حما ش زان ا  حرر زان ا بین عت  فسس 

و حما ش زان افت ان جمکه عرا کت هتزدند بزه بزر رضزا ش       حرر زان ا بنابرا ن عت  فسس 

حتزینت بزربمری   پژوهش افگات شد  ترزط  های  ا ده  بردفد شغکت باربنا  بیمه زال ش  ثثر

حما زش  فشزا  داد بزه   اهزران   های یمارزدا بفسر ان پرزدارا   240بر روی ت 1393و همکارا  )

و ا زتا ش   شرد ت در  حیط بار   حرر زان ا زان افت ادراک شد   رج  ا تا ش عت  فسس 

و تعدد عاطست پرزدارا  در  حیط بار رضا ش شغکت  رج  ا تا ش   حرر زان ا عت  فسس 

صززسش عززت  فسززس،  4ا دنززد بززه در ان طر ززق  راتحکیکززت  ت2001جززاد  و برفززر )  شززرد ت ز 

و رضزا ش شزغکت    یهزا  بینزت  یشپز ردبارآ دی بکت، جا اا   دار و ثسا  هیگافت ان بددزر ن  و

 فسزر ان باربنزا  صز  و ززداد     300روی  یا  طالعهت طت 1388باقری )  باشند ت عمککرد شغکت 

 زرو  را  -زان ا  و شخص-، شخصشغل–شخصشد    ک زان ا  صنعدت، تأثیرا  تطابق ادراک

شزغکت )وشزنردی شزغکت، تعدزد ززان افت و       هزای  شزغکت و فازر   بر افایت  شغکت، عمککزرد  
                                                           
1-  Chatman 

2-  Wheeler, Gallagher, Brouer, & Sablynski 

3-  Kristof 

4-  Zimmerman & Johnson 
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داری بزین تمزا ت    فشزا  داد بزه روابزط  عنزت     ا زن   فدا ج پزژوهش  شغکتت بررزت برددلستدات 

 رو  و افایت  شزغکت  –شد  شخص ادراک دغیرهای پژوهش وجرد دارد، ویر ان رابطه بین تطابق 

فسر ان باربنا  افگزات دادفزد و بزه ا زن      455 ویپژوهشت ر ت5201) 1پنگ و  ا ر .فسرددار   عنتبه 

طزه  راب هزا  آ رضزا ش شزغکت    بزا  شغل و وردبارآ دی باربنا -به تناز  شخص فدیگه رزیدفد

ت روی 2012) 2شد  ترززط اقسزال، لطیز  و فصزیر     پژوهش افگات های  ا ده  ثسش  عناداری دارفد 

شغل با رضا ش شزغکت  -ین تناز  شخصب یدار  عنتفشا  داد به رابطه  ثسش فسر ان باربنا   251

شزغل، رضزا ش شزغکت باربنزا  و     -وجرد دارد و با ا تا ش  یتا  تطابق شخص و عمککرد شغکت

 ان طر زق اجزرای   ت1392ناد  ) پزرور، آقزا ت و حتزین     زل    ابزد   زت ا زتا ش   ها آ عمککرد شغکت 

شزغل بزا    -خصشز بزه تنازز     در ا دنزد  اشربش الزدیک دفز  فسر ان باربنا  300پژوهشت روی 

دار، ا ا با رضا ش شغکت و تعدزد ززان افت رابطزه  ثسزش و       رزرد ت هیگافت رابطه  نست و  عنت

 حزرر و   رابطه عزت  فسزس ززان ا    بر ا ن ازا ، پژوهش حاضر با هدف بررزت  عنادار دارد  

 افگات  ر ش شغل با رضا ش شغکت -تطابق شخص

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

، اهران دافشاا  شدید چمرا  های بدابخافها عه آ اری پژوهش حاضر، شا ل بکیه بدابدارا  ج

تصاد ت  ررد ازدساد  در پژوهش حاضر   یری فمرفهرو   برد شاپرر   عکرت پتشکت جندی

دافشاا  شدید چمرا  اهران و عکرت دو  دافشاا ان بین زه  برد  به ا ن صرر  به ابددا ای چند رحکه

دافشاا  جندی شاپرر اهران بدابدارا    افدخا  شدفدبه صرر  تصاد ت جندی شاپرر پتشکت 

 3بدابخافه  ربتی،  فسر 9فسر بدابدار دافشکد  پتشکت،  4فسر بدابخافه دافشکد  پیراپتشکت،  3شا ل 

کد  فسر بدابدارا  دافش 3فسر بدابدار دافشکد  پرزداری و  ا ا ت،  4فسر بدابدارا  دافشکد  بدداشش، 

فسر بدابخافه دافشکد  داروزانی بردفد  دافشاا   3فسر بدابدار دافشکد  ط  زندت و  1ترافسخشت، 

شنازت و عکرت تربیدت،  فسر بدابخافه دافشکد  روا  5فسر بدابدار بدابخافه  ربتی،  20شدید چمرا  ان 

 3دصاد و عکرت اجدماعت، فسر بدابخافه دافشکد  اق 2فسر اعضای بدابخافه عکرت ر اضت و با پیرتر،  2

                                                           
1-  Peng & Mao 

2-  Iqbal, Latif, & Naseer 
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فسر بدابدار دافشکد  تربیش بدفت و عکرت ورنشت،  2فسر بدابدار دافشکد  الدیا  و  عارف ازال ت، 

 6فسر بدابداردافشکد  عکرت،  6فسر بدابدار دافشکد  بشاورنی،  5فسر بدابخافه دافشکد  دا پتشکت،  3

فد  ا دابخافه دافشکد  عکرت آ  تشکیل شد فسر ب 6فسر بدابدار دافشکد  ادبیا  و عکرت افتافت و 

،  حرر زان ا فسر بردفد  به هر ک ان بدابدارا ، پرزشنا ه های عت  فسس  90بدابدارا  ا ن  گمرع 

ان ا ن  پرزشنا ه بر شش داد  شد  61 به در فدا شداد  شد  شغل و رضا ش شغکت -تطابق شخص

فسر  40زال،  10تا  5فسر بین  7زال،  5فسر ن ر  11فسر ن ، به لحاظ زابقه،  50بنند   تعداد شربش

فسر  17فسر د پکم و  رق د پکم،  17فسر بت پازخ و در رابطه با  درک تحصیکت  3زال و  10باالی 

 فسر فیت بدو  پازخ بردفد   3فسر بارشنازت ارشد و باالتر و  24بارشنازت، 

 

 پژوهش ابزار

 10 ، ان پرزشزنا ه  حرر زان ا ش عت  فسس برای زنگ .1محور سازمانپرسشنامه عزت نفس 

 پزنج ت ازدساد  شزد  اززش بزه در  قیزا      1390، به فقل ان نارع، 2004) پیر ،  اردفر زثالت

 زذاری شزد  اززش  پا زا ت       الً  زرا قمت فمزر   )بزا  5)با الً  خالسمت تزا   1لیکر  ان  یا درجه

 91/0بزا آلسزای بروفسزا      ت1390، بزه فقزل ان نارع،   2004)  زارفر پیر  و  یکهوز بهپرزشنا ه 

ت 1989همچنزین پیزر  و  زاردفر )      تار  شد  اززش  75/0دزش آ د و در بانآن ا ت فیت  به

ی دروا ت ا ن پرزشنا ه را در حد قابل قسرلت ذبر بردفد )به فقل ان ززخراوی، ظدیزری، احمز   

 نارعدر پزژوهش   حزرر   ززان ا  پا زا ت پرزشزنا ه عزت  فسزس      ت  1392چانت و بر ت راد، 

 91/0 حازسه شد  در پژوهش حاضر، پا ا ت ا ن  قیا  به رو  آلسای بروفسا   88/0 ت1390)

 یهزا   اد بر روی  22و رازش  Amos ا تار فرتآ د  تحکیل عا ل تأ یدی با ازدساد  ان  دزش به

 بزه  هتزدند عزا کت  عنزاداری    هایباردارای دا نه  قاد ر  ها  اد ا ن  قیا  فشا  داد به تما ت 

   باشد ت حابت ان روا ت  طکر  ا ن  قیا  

–شزخص  شزد   در پژوهش حاضر برای زنگش تطابق ادراک. 2شغل-پرسشنامه تطابق شخص

ا ن پرزشزنا ه  شد  ت ازدساد  2002) 3بیسل و درو شغل–شخصشد   ان پرزشنا ه تطابق ادراک شغل

                                                           
1-  Organizational-Based Self-Esteem Questionnaire 
2-  Person-Job Fit Questionnaire 
3-  Cable & Derue 
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 1لیکزر  ان   یا درجزه شغل ا راد را در  زک طیز  پزنج    -شخصازش به تطابق شا ل شش زثال 

ت پا ا ت پرزشنا ه  ذبرر را بزا  2002  بیسل و درو ) یرد ت ان  افد  )با الً  را قمت 5)با الً  خالسمت تا 

هاشمت و افصزا دارا ،    به فقل ان فعا ت،، 1388 حازسه بردفد  باقری ) 90/0رو  آلسای بروفسا  

 حازسه بزرد    90/0و با رو  تنصی   87/0ت پا ا ت ا ن پرزشنا ه را با رو  آلسای بروفسا  1392

 شزد   وی همچنین جدش بررززت روا زت پرزشزنا ه، همستزدات آ  را بزا پرزشزنا ه تطزابق ادراک       

پرزشزنا ه   ت  حازسه برد به ضر   همستدات بین ا زن دو 1997، 1شغل )زابس و اشسرد-شخص

 دزش به 90/0ت ا ن  قیا  به رو  آلسای بروفسا  در پژوهش حاضر، پا ا   دزش آ د به 84/0

ا زن   یهزا  بزر روی  زاد    22و راززش   Amos ا تار فرتآ د  تحکیل عا ل تأ یدی با ازدساد  ان 

بزه حزابت    بردفدعا کت  عناداری  هایباردارای دا نه  قاد ر ها   قیا  فشا  داد به تما ت  اد 

   باشد ت ان روا ت  طکر  ا ن  قیا  

و  افزدورن  وشزنردی شزغکت   یا  زاد   5در ا ن پزژوهش ان  قیزا    . 2ه رضایت شغلیپرسشنام

ت بزرای ززنگش احتزا  ا زراد     1393، و بشزکید   تهاشزم فعا ت، شمتت، ، به فقل ان 1976) 3و دت

شا  ازدساد  شد  ازش  ا ن  قیا  زعت در ززنگش  سزاهیمت ان قسیزل وشزنردی ان      فتسش به شغل

بار، وشنردی ان  حیط بار، وشزنردی ان زرپرززش و وشزنردی     همکارا ، وشنردی ان تقاضاهای

 7)بزا الً فاوشزنردت تزا     1لیکر  ان  یا درجه 7بر روی  ک  قیا   ها پازخ  پردانفد  تان ورد بار 

همستزدات  عنزادار   ت 1976رون و و دزت ) افزد  تشزغک )با الً وشنردت قرار دارفد   قیزا  وشزنردی   

(01/0p< با شاوص ترصی  شغل  70/0ت(JDIت پا ا ت ا زن  قیزا    1976و و دت ) افدورن دارد  ت

ت  در پزژوهش  1393 تار  بردفد )به فقزل ان فعزا ت و همکزارا ،     84/0را ان طر ق آلسای بروفسا  

بررزت روا ت  قیزا  وشزنردی شزغکت ان رو  تحکیزل عا زل       نظرر  بهت 1393فعا ت و همکارا  )

دارای بار عا کت باال و  عناداری هتزدند  در   ها  اد ه تما ت تأ یدی ازدساد   رد د  فدا ج فشا  دادفد ب

دزش آ د  تحکیل عا ل تأ یدی بزا اززدساد  ان    هب 77/0پژوهش حاضر پا ا ت به رو  آلسای بروفسا  

بزار عزا کت    هزا   زاد  ا ن  قیا  فشا  داد به تمزا ت   یها  اد بر روی  22و رازش  Amos ا تار فرت

    باشد ت اشدند به حابت ان روا ت  طکر  ا ن  قیا   عناداری بر عرا ل ورد د

                                                           
1-  Saks & Ashforth 

2-  Job Satisfaction Questionnaire 

3-  Andres & Whitti 
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 ها یافته
 دهد  تپژوهش را فشا    یرهایهمستدات بین  دغ و ضرا   اری ع افحراف، نیافای  1جدول 

 

 پژوهش یرهایمتغبین همبستگی  و ضرایب انحراف معیار، میانگین . 1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها
 همبستگی ضرایب

نفس عزت 
 محور سازمان

 تطابق 
 شغل-شخص

 رضایت شغلی

   - 21/7 71/36  حرر عت  فسس زان ا 

  - 50/0** 8 13/28 شغل-تطابق شخص

 - 58/0** 27/0* 08/5 02/25 رضا ش شغکت

*p<     05/0 **p< 01/0  

 

 دغیرهزای پزژوهش   ،  یافاین و افحزراف  عیزار   دهد ت فشا   1جدول  فدا جبه   رفه هما 

 61و  8و  13/28شزغل  -، تطزابق شزخص  21/7و  71/36 حرر  زان ا در عت  فسس  ی ترت به

، روابزط بزین تطزابق    شرد ت رفه به  الحظه   هما  آ د  دزش به 08/5و  02/25رضا ش شغکت 

و   >01/0Pشغل با رضزا ش شزغکت در ززط     -شخصشغل با رضا ش شغکت و تطابق  -شخص

 ازش  دار ت عن  >05/0Pدر زط   شغکت با رضا ش حرر  زان ا رابطه عت  فسس 

 ارا ه شد  ازش  2حکیل ر رزیر  چند افه با رو   ات به  ات در جدول فدا ج ت

 

 پیش بین و مالک با روش گام به گام یرهایچندگانه متغ تحلیل رگرسیون  .2جدول 

 بین ی پیشمتغیرها
همبستگی چندگانه 

(MR) 

 ضریب تعیین

(RS) 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 ونضرایب رگرسی

(β( و )B) 

 33/0 57/0 شغل-تطابق شخص
F= 08/29  

P< 000/0  

β= 57/0  

B= 36/0  

t= 39/5  

P< 000/0  
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 تβ) ر رززیر   اززدافدارد  ضزر    به دهد ت فشا   2در جدول   ات به ات فدا ج تحکیل ر رزیر  

 حزا ت  حزرر   زان ا  دغیر عت  فسس   باشد ت  57/0رضا ش شغکت،  تنیب شیپشغل در -تطابق شخص

  باشد ت رضا ش شغکت ا راد فسرد  و  دغیر بنار  ذاشده ان تحکیل ر رزیر   تنیب شیپدر دار  نت عون  

 

 گیری یجهنتبحث و 
 بینزت  یشپشغل در -و تطابق شخص حرر  زان ا هدف پژوهش حاضر تعیین فقش عت  فسس 

بزا   شغل–شخصرضا ش شغکت بدابدارا  برد  فدا ج حاصل حابت ان وجرد رابطه  عنادار بین تطابق 

و همکزارا    ت و اقسزال 2015ت، پنزگ و  زا ر )  1388باقری ) های  ا دها ن فدیگه با برد  رضا ش شغکت 

شزغل و   های  ژ تو رد با  یها ارن  حققا  بیا  بردفد به  یتا  همپرشت ت همخرا  ازش  2012)

ت  و 2007، و همکزارا   به فقزل ان و کزر   ،1991)چدمن،  شرد ت هدف فا ید  -زان ا ، تناز  ارن 

 و کزر به فقل ان  ،1996هتدند )بر تدرف،   دعددترو  وشنردترباشد، ا راد  تر یشبهرچه ا ن تناز  

وازطه فقزا افدظزارا  باربنزا ،     هدف به–ارن   ان زری د ار،  قدا  تناز  ت2007و همکارا ، 

و همکزارا ،   رو کبه فقل ان  ،2005، و همکارا  )بر تدرف شرد ت  نگر به باهش وشنردی و تعدد 

و شزغل او تطزابق     ردبیا  برد به هر ا  بین  ترا  ت ا ن در جدش تسیین ا ن  ا ده  بر عالو ت  2007

  بنزابرا ن بزر اززا  فظر زه      زردد  ت با روا   رد یانهایف  کتو ا ت-یانهافوجر داشده باشد )تطابق 

و  )فعزا ت  شزرد  ت ز اربنزا    نگر به ا تا ش وشزنردی شزغکت ب   یانهافبا روا ت فیان، برآورد  شد  

ت دربار  تناز  شزغل بزا شخصزیش، تطسیزق شزرا ط النت      1985) 1لندها  هفظردر  ت 1392 همکارا ،

شخصیدت به بددر ن طر زق بیزا  شزد  اززش  طسزق ا زن فظر زه،        های  برای افگات  ک بار و و ژ ت

صررتت  ر قیش آ یزت   ترافد به ای بتدات دارد به  رد  ت رضا ش شغکت و  یل به ترک شغل به درجه

شخصیش ورد را با  ک  حیط شغکت و ق دهد  طسق ا ن فظر ه ا ر شخصزیش ا زراد و فزرع شزغل     

جا ت باربنزا  بزه    رزد و در فدیگه جابه ها با هم  دناز  باشد، رضا ش شغکت به باالتر ن حد  ت آ 

افت و پرر رزز ،  بزه فقزل ان دززدرر    ،2003 ،2بنزد )هزر  و  یشزل     ، تنتل پیدا  زت پا ین تر ن  یتا

دار   عنزت حا ت ون   حرر  زان ا  دغیر عت  فسس داد به وهش حاضر فشا  عالو  بر ا ن پژت  1391

ت و 1388صادقیا  و همکزارا  )  یها پژوهشا ن  ا ده با فدا ج رضا ش شغکت ا راد فسرد   تنیب شیپدر 

                                                           
1-  Holland 

2-  Haren & Mitchell 
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وزرد را ا زراد بزا    فسس باال،  با عت  ا رادازددالل برد به  ترا  ت فاهمخرا  ازش   ت1394پابرو  )

شزرا ط شزغکت    و ءارتقزا  بنابرا ن وزرد را  تزدحق     یرفد ت در فظر ن اد  های  تداتشاو  ها  تترافا

بزا ترجزه   دارد  فیان به شرا ط باری بتیار  طکزر   ا ن ا راد داشدن  هراضت فا دافند   ت آل  د ابتیار 

 هزا  آ رجه به فرع شخصیش ا راد، بار  نازست بزه  در ا ش به النت ازش با ت ترا  ت به فدا ج پژوهش 

و  رجز  ا زتا ش     ابزد   زت  ا زتا ش  شزغل –شزخص ان ا ن طر ق تنازز    ،در فدیگهد   ردوا ذار 

فزرع   6بزه در بزین    رززد  ت ز  ثالً به فظر   شرد ت شغکت باربنا  و بدسرد اثر بخشت زان ا   رضا ش

تنازز  بزا شزغل     تزر ن  یشبت دارای ، شخصیش اجدماعت1985) هالند شخصیش  عر ت شد  ترزط

ورد تارشزت و ان  زک ززان ا      یهزا  پرزشزنا ه ، با ازدساد  ان ها داد  یآور جمع  باشد ت بدابداری 

ا زن پزژوهش در   شزرد بزه    پیشزنداد  زت   ،در فدیگزه  ا ن پژوهش اززش   های  ش حدودواحد، ان 

 افند پرزشزنا ه،  صزاحسه    ت چند افهد ار و با ازدساد  ان  نابع ارن اب یها زان ا های شغکت و  فمرفه

را روابط بین  دغیرهزای پزژوهش حاضزر     ترافند های بعدی  ت پژوهش به عالو ،افگات شرد  فیت  و    

    دهند ررد بررزت قرار فقش جنتیش و زط  شغل با در فظر  ر دن 
 

 منابع

 فارسی

-و شزخص  شزغل –ززان ا ، شزخص  -بررزت تأثیرا  ادراک شد  شخصت  1388) باقری، عکیرضا
شغکت )وشنردی شغکت، تعدد ززان افت و   یها  رو  بر افایت  شغکت، عمککرد شغکت و فار 

، دافشاا  شدید چمرا  اهزران ت  فا ه بارشنازت ارشد پا ا )  دلستدات شغکتت در  ک شربش صنعدت

 اهران 

 شرابطه بین عت  فسس زان افت و حما ش ززان افت بزا رضزا    ت  1394پابرو ، زید  نهرا )
، دافشاا  آناد ازال ت واحزد رشزش  ت  فا ه بارشنازت ارشد پا ا ) شغکت در باربنا  بیمه زال ش 

 رشش 

عزت    یا ت  فقزش واززطه  1393و بقا ت، رحیم ) ؛ اشاالهت، عکیرضا ؛حتینت بربمری، پر تا

فسس زان افت در رابطه بین حما ش زان افت ادراک شد  با تعدزد ززان افت و وشزنردی    

  55-36ت، 1)13 ، گکه دافشکد  پرزداری و  ا ا ت ارو یها   شغکت پرزدار
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شخصیدت و زال ش  های  ژ تت  بررزت رابطه و1391، زیاو  ) رز پرردزدررافت،  درا  و 

  109-134ت، 20)6  صکنا ه فظار  و بانرزت،روافت با رضا ش شغکت باربنا    

ت  ززنگش  1384) اد  عکمداری، فاهیزد و قنسرن ؛بیات،  گدست؛ ا ینت،  گید؛ پرتری، با داد رج 

  صکنا ه  زدر  عکزرت   ثثر بر آ    لرضا ش شغکت  نابع افتافت در بخش دولدت و عرا 
  111-129ت، 1)10، افتافت

ناد ، نهزرا     ترجمزه داوود حتزین  صنعدت و زان افت تشناز روا  ینهن ت  1995) روفالد ر گر،

    ان ار   تدرا ا افدشارات1383) و پرو ت صالحت لسادی

فسزس   پیزرو و عزت    -رابطه حما ش زان افت ادراک شزد ،  سادلزه رهسزر   ت  1390نارع، راضیه )
عمکیزا  افدقزال  زان     2زان افت با ر دارهای افحرا ت باری در یا  باربنا  شربش  نطقزه  

  ، اصسدا دافشاا  اصسدا ت  رشدفا ه بارشنازت ا پا ا )  اصسدا 

ت  بررزت رابطزه  1392زخراوی، رضا؛ ظدیری، آن دا؛ احمدی چانت، زحر و بر ت راد، بدنات )

 ری حما ش ززان افت   بین عدالش زان افت و عت  فسس زان افت با ترجه به فقش  یافگت

   75 -84ت، 29)8 گکه روافشنازت اجدماعت، ادراک شد  در باربنا   

ت  بررزت رابطزه بزین عزت  فسزس     1388باوسا ، ا را  ) و ،  اطمه؛ عابدی،  حمدرضا؛صادقیا 

 گکزه  شخصزیدت    هزای  یز  زان افت با بزانوررد ززان افت و ززان اری شزغکت و افزراع ت     
  49-66ت، 2)4، تربیدت و روافشناودت یها پژوهش

ی رابطزه تنازز    ت  الاری ززاودار 1392) یراهللوناد ،  پرور،  حتن؛ آقا ت، اصغر و حتین  ل

 تشنازز  دافزش و پزژوهش در روا   شزغکت    یهزا  شغل، با  رزرد ت هیگافت و فازر  - رد
  23-33ت، 1)14، باربردی

ت  فقزش  1393و بشکید ، بیزر ر  )  ؛هاشمت، زید ازماعیل  فعا ت، عسدالتهرا؛ شمتت،  رجا ؛

بزا والقیزش    تشزناود  در رابطه وشنردی شغکت و زر ا ه روا  یا  ر بدت تدت حر ه تعد ل

   88-71ت، 2)1، صنعدت و زان افت تشناز  گکه  طالعا  روا زان افت  

ت  بررززت رابطزه عکزت    1392افصزا دارا ،  ر زد  )   و هاشمت، زید ازماعیل؛  فعا ت، عسدالتهرا؛

ضزدترلید در  حزیط بزار بزا      ی دفت ززان افت و ر دارهزا   یتطابق در  حیط بار با ر دارها

    127-109ت، 16)5،  صکنا ه  شاور  شغکت و زان افت   ری افایت  شغکت  یافگت
 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532003
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532003
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532003
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532003
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