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چکیده

In the last decade, human resource managers have
emphasized the personality-job fit as one of the most
important factors in attaining organizational goals and
increasing organizational commitment and job
performance. The aim of this study was to investigate
the current state of personality-job fit as well as its
relationship with job performance through organizational
commitment. The statistical population of the
research is all employees of Khuzestan Steel
Company. From this population 384 employees were
selected by simple random sampling method.
Instrument included personality types, organizational
commitment and job performance questionnaires.
Analysis of the collected data through valid and
reliable questionnaires showed that employees of
Khuzestan Steel Company are in a suitable state
(above average) in terms of the personality-job
fitness. Also, results of structural equation modeling
using Liserel software showed the positive and
significant relationship between personality-job fit
and job performance directly and indirectly through
the organizational commitment.

در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل باا ویژگایهاا شصیای ی
شاغل بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بار موقییاد در شیرا رد اهادا
سازمان و اقزایش تعهد و عملکرد شاغلی تکییاد نماود اناد هاد از انماا
شژوهش حاضر ارزیابی وضعید تناسب شصیید–شاغل در شارید قاو د
خوزس ان و نیز بررسی رابطه آن باا عملکارد شاغلی باا میاانمیگار تعهاد
سازمانی بود جامعه آمار شژوهش یلیا یاریناان شارید قاو د خوزسا ان
 نفر با اس فاد از روش نمونهگیر تیاادقی384 میباشند از این جامعه تعداد
ساد ان صاب شدند ابزار مورد اس فاد در این شژوهش شاامل شرسرانامههاا
 تعهد ساازمانی و عملکارد شاغلی باود ن ااین نراان داد،تیپها شصیی ی
شاغل در موععیاد-یارینان شرید قو د خوزس ان از نظر تناسب شصیید
مناس ی (باا تر از میااننینق عارار دارناد هم ناین ن ااین حاتال از ت لیال
معاد ت ساخ ار با نر اقزار لیزرل نران داد یه بین تناسب شصیید–شاغل
با عملکرد شغلی یارینان مس ییم و غیرمس ییم با میانمیگر تعهاد ساازمانی
رابطه مث د و معنادار وجود دارد

Keywords: organizational commitment, personality-

 عملکرد شغلی، تناسب شصیید–شغل، تعهد سازمانی:کلیدواژگان

job fit, job performance
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مقدمه
موضوع تناسب شصیید با شغل اقراد یکی از اتول مهم و ضرور اسد یاه بصاش اعظام
موقیید شاغالن در مسئولید ها مص لف ناشی از رعاید این اتل می باشد در واعع بسایار از
مرکالت در برخی سازمانها به عد تناسب شصیید با شغل اقراد بر میگردد (ابط ی1389 ،ق
چنوننی شصیید اقراد در سازگار شغلی اهمید زیاد دارد بعضی مراغل برا اقراد
درون گرا و برخی دینر برا اقراد برون گرا مناسب به نظر می رسند توانایی سازگار اج ماعی
سهم بزرگی در موقیید شغلی دارد در بعضی از مرااغل رو اناواع خاتای از مهاارتهاا
اج ماعی تکیید می شود همان طور یاه اقاراد دارا ویژگای هاا شصیای ی م فااوتی هسا ند،
مراغل نیز از ویژگی ها خاص خود برخوردارند در این راس ا تالش ها زیاد انما گرق اه
تا اقراد در مراغل مناسب گمارد شوند یسانی یه شاغل مراابه باا شصیاید خاود ان صااب
میینند ،عملکرد شغلی موققتر دارند (رابینز ،1995 ،ترجمه شارسائیان و اعرابی1395 ،ق
تناسب شغلی در سازمان به عنوان یک اس راتژ مؤثر در حفظ منابع انسانی مطرح اسد
یه اگر مورد تکیید و توجه عرار گیرد موجب ایماد اننیز شد و در ن یمه بهر ور و عملکرد
نیرو انسانی را اقزایش خواهد داد (خنیفر ،امامی و شورابراهیم1389 ،ق از سو دینر تعهد
سازمانی عاملی مهم و مؤثر بر عملکر شغلی یارینان بود یه خود ت د تکثیر تناسب شصیید-
شغل عرار دارد ت یییات نران داد اند یه یارینان م عهد ،عالعهمند و وقادار به سازمان ،عملکرد
شغلی با تر دارند ،تمایل به ماندگار آنها در سازمان بیر ر اسد ،یم ر غی د میینند ،از اننیز
یار با تر برخوردارند و مواقید و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیر ر اسد بدین ترتیب
سازمانها میتوانند با شناخد میزان تعهد سازمانی یارینان خود و تغییر در عوامل مؤثر بر آن،

اهدا مورد نظر سازمان را ت یق بصرند (ساعدچی1386 ،ق
مطالعات نران داد اند یه شکسد و نایامی اقراد اغلب به دلیل عد تناسب شغلی میباشد
نه به دلیل یم ود مهارتها یا نداش ن اننیز برا خوب یار یردن (اسپک ور2012 ،1ق
هد

از انما این شژوهش ،بررسی وضعید موجود تناسب بین ویژگیها شصیی ی قرد

با ویژگیها شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نیش میانمیگر تعهد سازمانی بود
1- Spector
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تناسب شخصیت–شغل .تط یق شرایط ز برا انما یک یار و ویژگیها شصیی ی به
تازگی مورد توجه زیاد عرار گرق ه اسد تفاوت قرد در شصیید میتواند بر ان صاب شغل اثر
بنذارد تناسب شغل در سازمانها یکی از اس راتژ ها اتلی حفظ و ننهدار منابع انسانی در
نظر گرق ه میشود اگر شغل بهگونها طراحی شود یه با ویژگیها قرد م ناسب باشد ،باعث
اقزایش اننیزش و در ن یمه اقزایش بهر ور

میگردد (خنیفر و همکاران1389 ،ق هوسایا

1

نیز تناسب بین ارزشها شغل و ارزشها قرد را مطرح مییند و مع ید اسد یه اقراد در
سازمانها جذب مراغلی میشوند یه قرد را به اهداقش برساند
به رین نظریه مس ند تناسب شغل با شصیید را یک روانشناس و اس اد دانرنا آیوا به
نا هالند ( ،1970ترجمه حسینیان و یزد 1373 ،ق ارائه یرد اسد هالند ( ،1970ترجمه
حسینیان و یزد 1373 ،ق مع ید اسد یه با ترین بازدهی قرد وع ی اسد یه در قضا یار
مرابه شصیید خود مرغول به یار باشد ت یییات در این رابطه نران داد اند یه نه تنها
گرایش شصیی ی یک شیشبینیینند خوب برا

ان صاب شغل اسد ،بلکه هننامی یه بین

س ک شصیید و شغل اقراد هماهننی وجود داش ه باشد ،اح مال تغییر شغل نیز یاهش
مییابد اقراد عالعمندند در مراغل هماهنگ با شصیید خود یار ینند و حاتل این
عالعمند

رضاید و خرنود

بیر ر اسد چنین اقراد

نه تنها راضیترند بلکه اح مال

اس عفا و ترک شغل آنها در میایسه با یسانی یه در شغل نامناسب با ویژگیها شصیی ی
آنها عرار دارند ،به مراتب یم ر اسد (معمارزاد و مهرنیا1389 ،ق
هالند ( ،1970ترجمه حسینیان و یزد 1373 ،ق شش نوع شصیید را ارائه نمود و شیرنهاد
مییند یه رضاید شغلی و میل به ترک شغل به درجه ا بس نی دارد یه قرد میتواند به تورتی
موقییدآمیز شصیید خود را با یک م یط شغلی وقق دهد هریک از این شش نوع شصیید
نیازمند یک م یط شغلی خاص خود هس ند یه با آن خیوتیات هماهننی و سازگار داش ه
باشد و بیر رین امکان را برا رشد و شکوقایی خود قراهم آورد او در این زمینه شصیید اقراد را
به شش نوع تیسیم مییند -1 :یاوشگر یا جس موگر  -2هنرگرا  -3اج ماعی  -4واععگرا
 -5سندگرا یا م عار و  -6سوداگرا (رابینز ،1995 ،ترجمه شارسائیان و اعرابی1395 ،ق
1- Hosaka
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هالند ،2004( 1به نیل از معمارزاد و مهرنیا1389 ،ق مع ید اسد اگر قرد یار را انما دهد یاه
با شصیید او مرابهد دارد ،عادر خواهد بود بسیار از مرکالت را از شیش رو باردارد و بیرا رین
احساس آرامش را تمربه یند بنابراین یسانی یه شغلی مراابه شصیاید خاود دارناد ،موقاقتار و
راضیترند نمونههایی از مراغل م ناسب با شش نوع شصیید در جدول  1بیان شد اسد
جدول  .1نمونه مشاغل متناسب با شخصیتهای ششگانه جان هالند ( ،2004به نقل از معمارزاده و
مهرنیا)1389 ،
نوع شخصیت

ویژگیهای شخصیتی

واععگرا یارهااایی را تاارجی ماایدهااد یااه بااه یاامرو ،باااقر اسااد ،بااا ث ااات،
مهارت  ،عدرت بدنی و هماهننی نیااز سازشکار و مرد عمل

مشاغل متناسب
مکانیااک ،م یااد دساا نا ،
حفار خط مون اژ و یراورز

دارد
یاوشنر یارهااایی را تاارجی ماایدهااد یااه بااه ت لیلگر ،ینمکاو و مس یل
قکریردن ،سازماندهای ،درک موضاوع

اع یااااددان ،زیسااادشاااناس،
ریاضیدان و گزارشنر

نیاز دارد
اج ماعی یارهایی را ترجی می دهد یه ب وان تاامیمی ،خااوننر  ،دوساا انه،
به دینران یمک یند

دارا روحیه همکار

مددیار اج ماعی  ،روانشناسای
بالینی ،معلم و مراور

سندگرا یارهایی راترجی می دهد یاه مسا لز سازشااکار ،یااارا ،ماارد عماال،

حسابدار ،مدیر شرید ،مسئول

بااادون عااادرت تصیااال و

دایاار  ،دریاقااد و شرداخااد و

انعطا ناشذیر

مسئول باینانی

اجرا عوانین بدون ابها و منظم باشد

سوداگر یارهایی را ترجی می دهد یه جن ه دارا اع ماااد بااه نفاا ،
گف ار داش ه تا ب واناد باا عادرت جا طلب  ،بلندشرواز ،شرانرژ و

وییل ،مسئول بنناا  ،معماار و
مدیر سازمان یوچک

بیان دینران را ت د تکثیر عرار دهد سلطهجو
هنرمند یارهایی را ترجی می دهد یه م هم و خیاااالشااارداز ،درهااام ریص اااه نیاش ،موسایییدان ،نویساند و
منظم باشد یه برا انما آن هاا بایاد آرمااانگاارا ،شراحساااس و اهاال تزئیناتی
اب کار عمل و خالعید به خرج داد حر نه عمل

1- Holland
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در شژوهش حاضر برا سنمش تناسب شصیید-شغل از نظریه هالند (2004ق اس فاد شد اسد
تعهد سازمانی .تعهد سازمانی یک ننرش مهم شغلی یه در طول سالها م ماد مورد
توجه بسیار ازاندیرمندان حوزة رق ار سازمانی و روانشناسی بود اسد این ننرش در طول
سالها
چندبعد
وقادار

گذش ه دس صوش تغییراتی شد اسد یه شاید عمد ترین تغییر مربوط به ننرش
یا مفهو ننرش تکبعد

به آن بود اسد تعهد سازمانی نوعی ننرش دربار

یارینان به سازمان در یک قرایند مس مر به واسطه مرارید اقراد در تیمیمها

سازمانی ،توجه اقراد به سازمان ،موععید و رقا سازمان تلیی میشود (مر کی و دوس ار،
1386ق تعهد سازمانی حال ی اسد یه در آن یارینان با سازمان خود همانندساز

نمود و

آرزو میینند عضو آن سازمان باعی بمانند (شیندر ،2008 ،1به نیل ار ارشد 1386 ،ق بهعنوان
مثال در برخی دیدگا ها تعهد یک مفهو تکبعد تلیی شد اسد یه تنها م مریز بر تعهد عاطفی
اسد شورتر ،اس رس ،ناود و بولیان1974( 2ق تعهد را بر اساس نیرو یلی همانندساز (تعیین
هویدق و مرارید یک قرد در سازمان تعریف میینند در این دیدگا تعهد نرکت گرق ه از سه
عامل اسد :ع ول اهدا

و ارزشها سازمان ،تمایل به همکار با سازمان برا یسب اهدا

سازمان و میل به باعیماندن در سازمان (مییر و هرسکویچ2001 ،3ق
در مدل مایر و شورمن1998( 4ق نیز تعهد دارا دو بعد تعهد مس مر و تعهد ارزشی اسد
درحالییه مدل شنلی و یولد1988( 5ق تعهد را مفهومی چند بعد میداند؛ و تعهد اخالعی،
حسابنرانه و بیناننی را مطرح مییند (مییر و هرسکویچ 2001 ،به نیل از بینینیا ،سردار
و عاشور زاد 1392 ،ق
مییر و آلن1991( 6ق مدل سه بعد خود را م نی بر مراهد ش اهدها و تفاوتهایی یه
در مفاهیم تک بعد تعهد سازمانی وجود داشد ،تدوین یردند ب ث یلی آنها این بود یه
تعهد ،قرد را به سازمان شیوند میدهد و این شیوند اح مال ترک شغل را یاهش خواهد داد
آنها بین سه نوع تعهد ،تمایز عائل میشوند (مییر و هرسکویچ2001 ،ق  -1تعهد عاطفی:
Pinder
Porter, Steers, Nowday, & Bulian
Meyer & Herscovitch
Schoorman
Penley & Gould
Allen

123456-
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تعهد احساسی یا عاطفی به تعلق یارینان به سازمان ،احساس یناننی آنها با سازمان و حضور
قعال آنها در سازمان اشار دارد یارینانی یه تعهد عاطفی با دارند ،تمایل دارند در سازمان
باعی بمانند و این امر یکی از آرزوها

آنهاسد این تعهد بهطور یلی اشار به وابس نی

1

احساسی قرد به سازمان دارد (مکینا 2005 ،ق -2 .تعهد مس مر :مربوط به تمایل به باعی
ماندن در سازمان به خاطر هزینهها

ترک سازمان یا شاداشها

ناشی از ماندن در سازمان

میشود این تعهد در ارت اط با هزینهها و مزایایی اسد یه مربوط به ماندن یا ترک سازمان
اسد یارینانی یه تعهد مس مر دارند تا زمانی در سازمان باعی میمانند یه ترک سازمان هزینه
گزاقی برا آنها داش ه باشد (مکینا2005 ،ق  -3تعهد هنمار  :احساس تکلیف به باعیماندن
بهعنوان یک عضو سازمان را منعک

مییند تعهد هنمار به الزا یا وظیفه یارینان به ماندن در

سازمان اشار دارد یارینان در سازمان تا زمانی باعی خواهند ماند یه از نظر آنها ماندن در سازمان
یار درس ی اسد (مییر و شارقینوا2010 ،2ق
در شژوهش حاضر برا

ارزیابی و سنمش م غیر تعهد سازمانی با ابعاد سهگانه (تعهد

عاطفی ،مس مر و هنمار ق از مدل مییر و آلن (1991ق اس فاد شد اسد
عملکرد شغلی :عملکرد شغلی م غیر اتلی در رش ه روانرناسی تنع ی و سازمانی اسد بسیار
از بررسیها و ت یییات روانرناسان تنع ی و سازمانی مربوط به شناسایی ،ارزیابی ،یا ارتیا عملکرد
شغلی بود اند هر سازمان برا دسدیابی به اهدا

خود نیاز دارد یه یارینانش مراغل خود را در

سط عابل ع ولی از بهر ور انما دهند این موضوع هم در مورد سازمانها دول ی اهمید دارد
یه در آنها عملکرد ضعیف به معنی ناتوانی در قراهم یردن خدمات عمومی عانونی اسد و هم
دربار شریدها خیوتی ضرور میباشد یه عملکرد ضعیف میتواند به ورشکس نی آنها
منمر شود از دیدگا اج ماعی ،به رین خواس ه هر قرد برا سازمانها ،برخوردار از یارینانی
اسد یه یار خود را خوب انما دهند عملکرد خوب ،بهر ور سازمان را اقزایش میدهد و این
نیز مس ییماً باعث ارتیا اع یاد ملی و همین طور ارتیا خدمات سازمان میشود
عملکرد شغلی را میتوان بهعنوان ارزش یلی مورد ان ظار سازمانها از رویدادها رق ار
ممزایی یه اقراد طی یک دور زمانی مرصص انما میدهند ،تعریف نمود ویژگی رق ار در
1- Mckenna
2- Parfyonova
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این تعریف یه عملکرد به آن اشار مییند همان ارزش مورد ان ظار سازمان اسد (موتوویدلو،1
 ،2003به نیل از ارشد 1386 ،ق
عملکرد شیامد از تکثیر م یابل توانایی و اننیزش اسد اقراد اگر توانایی و اننیزش ز را
داش ه باشند ،یارها خود را خوب انما میدهند شرایط شغلی میتوانند به رقع موانعی یه
در عملکرد شغلی دخالد دارند ،یمک ینند عملکرد شغلی خوب به توانایی و اننیز نیاز
دارد بازدارند ها سازمانی ،مانند آموزش ضعیف میتواند در عملکرد شغلی خوب مداخله
یند (اسپک ور2012 ،ق بنابراین توجه به این نک ه ضرور اسد یه داش ن توانایی و اننیز با
عملکرد شغلی را تضمین نمییند و برا ارتیا عمکرد شغلی یارینان قراهم نمودن شرایط
شغلی مناسب و از میان برداش ن موانع سازمانی از اهمید قراوانی برخوردار میباشد
روانشناسان تنع ی و سازمانی با طراحی و بهیارگیر روشها ارزیابی عملکرد شغلی
یارینان ،نیش مهمی در اقزایش یارآیی و اثربصری سازمانها دارند تاینون روشها
گوناگونی برا

ارزیابی عملکرد مورد اس فاد عرار گرق هاند برخی از مهمترین نظا ها

ارزیابی عملکرد شغلی ع ارتند از مییاسها درجهبند ننار ا  ،روشها میایسه یارینان و
مییاسها و قهرسدها رق ار (ساع ی1395 ،ق
در روش درجهبند ننار ا  ،اقراد براساس ممموعها از تفات درجهبند میشوند و سپ
سرشرسد عضاوت مییند یه قرد ت د نظارت او ،چه میزان از ویژگیها مورد نظر را داراسد
م داولترین عوامل مییاس رت هبند ع ارتند از یمید و ییفید یار ،عضاوت عملی ،دانش شغلی،
همکار و اننیزش شغلی (ساع ی1395 ،ق در روش میایسه یارینان ،اقراد ت د نظارت یک
سرشرسد ،با یکدینر میایسه میشوند باید توجه داشد یه ممکن اسد تفاوتها

ناشی از

میایسه به دلیل ماهید این روش ،بهطور یاذب بزرگ جلو ینند (ساع ی1395 ،ق
در سالها اخیر ،یکی از د یل عمد شیررقدهایی یه در بهر گیر از شیو ها ارزیابی
عملکرد شغلی انما گرق ه ،اس فاد از مییاسها و قهرسدها رق ار بود اسد مفهو رق ار یم ر
از عوامل دینر ابها دارد وانداز گیر آن نیز با سهولد بیر ر انما میگیرد سرشرس ان در این
روش به ث د آن دس ه از رق ارها یارینان ت د نظارت خود میشردازند یه به میزان زیاد در
عملکرد شغلی آنان اثر میگذارد رویدادها

شاخص ،معمو شامل دانش شغلی ،توانایی
1- Motowidlo

26

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

اهواز (دورهی سوم ،سال  ،3بهار و تابستان  ،1395شماره )1

تیمیمگیر  ،ره ر و نظایر آن اسد قهرس ی نهایی یه به این وسیله تهیه میگردد ،ممموعه
رق ارهایی اسد یه موجب عملکرد شغلی اثربصش و غیر اثربصش ،میشود (ساع ی1395 ،ق
در این مطالعه برا ارزیابی و سنمش عملکرد یارینان از شرسرنامه عملکرد شغلی شاترسون

1

(1992ق اس فاد شد اسد مطالعات بسیار در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی انما شد
اسد در این میان نیش تناسب شصیید-شغل و تعهد سازمانی از جاینا ویژ ا برخوردار اسد
ارشد  ،نیسی و دادرس (1391ق تکثیر مس ییم و غیرمس ییم خودارزشیابیها م ور

بر

خرنود شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را بر رو یک نمونه  294نفر از یارینان
شرید ملی مناطق نفدخیز جنوب در منطیه اهواز ،بررسی نمودند ن این ت لیل معاد ت ساخ ار
این مطالعه نران داد یه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه مث د معنادار وجود دارد
در شژوهش معمارزاد و مهرنیا (1389ق نیز به بررسی ضرورت تناسب شصیید شاغل با مراغل
عملیاتی شرخطر ن این نران داد تناسب بین انواع تیپها شصیی ی و نوع مراغل ارت اط معنادار با
یارایی یارینان دارد این ن یمه بهطور مرابه در مطالعه یریمی (1388ق نیز حاتل شد اسد ن این
این شژوهش نران داد از بین ویژگیها شصیی ی ،وجدانیار  ،برونگرایی و ث ات هیمانی بهترتیب
بیر رین تکثیر را بر عملکرد شغلی داش هاند اما وجود رابطه معنادار بین تواقق و سازگار شصیی ی با
عملکرد تکیید نرد هم نین در مطالعه تابع بردبار ،یاظمی و رنم ران (1389ق رابطه سالمد روان و
عملکرد شغلی براساس ویژگیها شصیی ی معلمان ،بر رو  170نفر از معلمان دور اب دایی
بررسی شد ن این حاتل از ت لیل رگرسیون گا به گا نران داد بین عملکرد شغلی و ویژگیها
شصیی ی رابطه معنادار وجود دارد برونگرایی و وجدانی بودن بهترتیب بیر رین تکثیر مث د را بر
عملکرد شغلی داشد و روانرنمور نیز عملکرد شغلی را به طور معنادار یاهش داد
مطالعه دینر توسط امامی ،علیشور ،شورابراهیم و د ور (1389ق با عنوان بررسی و سنمش
تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی یارینان در شرید ملی شا یش و شصش قراورد ها
نف ی ایران انما شد ن این این مطالعه نران داد یه او ً حدود  20درتد از یارینان شرید از
تناسب شغلی برخوردار بودند و شرید از این نظر دارا وضعید ضعیفی اسد دو ن این نران
داد یارینانی یه از تناسب شغلی برخوردار بود اند دارا تعهد سازمانی بیر ر میباشند به ع ارتی
رابطه مث د و معنادار بین تناسب شغلی و تعهد سازمانی عویاً تکیید گردید
1- Paterson
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قردوسی ،مرعریان و طالبشور (1391ق در ت یییی باعنوان رابطه ویژگایهاا شصیای ی و تعهاد
سازمانی با سالمد سازمانی در یارینان ادار یل ورزش و جوانان اس ان خوزس ان دریاق ند یاه از میاان
ویژگی ها شصیی ی ،سه ویژگی وجدانی بودن ،برونگرایی و تواققجاویی و نیاز تعهاد ساازمانی باا
سالمد سازمانی رابطه معنیدار وجود دارد به ع اارتی ویژگایهاا شصیای ی ماذیور و هم ناین
تعهد سازمانی بهعنوان م غیرها شیشبین ،شیشبینیینند مناس ی برا سالمد سازمانی میباشند.
اژ ا  ،خداشناهی ،ق ی آش یانی ،ثاب ی ،عن ر و سیدموسو (1388ق نیز در مطالعها با عنوان
بررسی و شناسایی عوامل مرت ط و مؤثر بر عملکرد سازمانی 327 ،نفر از یارینان رسمی نران دادند
یه س کها
س کها

قرااننیزشی براساس ویژگیها

شصیی ی و ویژگیها

قرااننیزشی در شیشبینی عملکرد شغلی نیش واسطها

شصیی ی بر اساس

داش ند بنابراین میتوان از

ویژگیها شصیی ی بهعنوان عاملی در اس صدا نیرو انسانی و اس فاد از برنامهها اننیزشی
مناسب با س کها یارینان بهعنوان عاملی برا به ود عملکرد شغلی در سازمان اس فاد نمود
شژوهش بریک ،اس وارت و ش روقسکی2002( 1ق در مورد تفات شصیی ی نران داد یه در
ارت اط با تفات شصیی ی ،اقراد برونگرا در به انما رسیدن یار و عملکرد ،موققتر بود اند
ت یییات دینر نیز در بررسی رابطه بین عوامل شصیی ی و عملکرد نران دادند یه ویژگیها
تواققشذیر و وجدانی بودن بهترتیب بیر رین رابطه مث د و معنادار را با عملکرد شغلی داش هاند
این ن یمه در مطالعات رابرتز ،چرنیشنکو ،اس ارک و گلدبرگ 2005(2ق و قرات لیل بریک و موند

3

(1991ق نیز حاتل شد اسد مطالعات آنها نران داد یه وجدانی بودن به رین ویژگی شصیی ی
شیشبین عملکرد شغلی اسد ژانگ و برانینگ2011( 4ق نیز مع یدند بین ویژگیها شصیی ی و
عملکرد شغلی ارت اط م یابل وجود دارد
ن این ت یییات ایورن ،راتنر و یراقورد1997( 5ق نران داد یه تناسب شغلی منمر به شیامدها
م نوع م یط یار از جمله تعهد سازمانی میشود یاق هها این مطالعه نران داد یه تناسب شغلی
قرد با سازمان باعث رضاید شغلی بیر ر ،تعهد سازمانی با تر ،ان یال و جابمایی یم ر و در ن یمه
عملکرد به ر یارینان و بیا و حفظ سیس م سازمانی خواهد شد هم نین هاقمن و دیوید2006( 6ق
Barrick, Stewart, & Piotrowski
Roberts, Chernyshenko, Stark, & Goldberg
Mount
Zhang & Bruning
Acorn, Ratner, & Crawford
Hoffman & David
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در بررسی ارت اط بین تناسب شغلی و شیامدها ننرشی به این ن یمه دسد یاق ند یه تناساب شاغلی
با مفاهیمی مانند رضاید شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار دارد
برا انما ت یییات علمی و نظا مند ،چارچوبی علمی و نظر مورد نیاز اسد یه اتطالحاً
مدل مفهومی نامید میشود با توجه به مطالب یاد شد و بر اساس شیرینه شژوهش مدل مفهومی
شژوهش حاضر شامل م غیرها تناسب شخصیت-شغل ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی شیرنهاد
شد اسد شکل  1مدل مفهومی شژوهش حاضر را نران میدهد
تعهد
سازمانی

تناسب
شخصیت-شغل

عملکرد شغلی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آمار شژوهش شامل یلی یارینان شرید قو د خوزس ان در شهر اهواز بود از این
جامعه  384نفر به روش نمونهگیر تیادقی ساد ان صاب شدند حمام نموناه باا اسا فاد از
قرمول نمونهگیر از جامعه نام دود تعیین و ان صاب گردید
وضعید جمعید شناخ ی نمون مورد بررسی نران می دهد حدود نود درتد شاسا دهنادگان را
مردان ترکیل داد اند از نظر سنی میاننین سنی  25ساال و از نظار ساط ت یایالت ،ت یایالت
یاردانی و یارشناسی بیر رین قراوانی را دارند هم نین از نظر نوع شغل ،بیرا رین قراوانای مرباوط
به مراغل م عار یا معمولی با  36/4درتد یل نمونه و یم رین تعداد نیز مربوط به مرااغل هنار
تنها با یک درتد از یل نمونه میباشند
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ابزار پژوهش
برا گردآور اطالعات مربوط به م غیرها شژوهش از شرسرنامههایی اس فاد شد اسد
یه روایی م وا آن با توجه به اس فاد مکرر در شژوهشها علمی مع ر داخلی و خارجی و
روایی تور

شرسرنامهها نیز با توجه به اظهار نظرها

م صییین و اساتید مربوطه مورد

تکیید عرار گرق ه اسد بدین ترتیب برا سنمش تناسب شصیید-شغل از شرسرنامه تیپها
شصیی ی هالند ( ،1970ترجمه حسینیان و یزد 1373 ،ق و برا سنمش تعهد سازمانی از
شرسرنامه تعهد سازمانی مییر و آلن (1991ق و برا سنمش عملکرد شغلی نیز از شرسرنامه
عملکرد شغلی شاترسون (1992ق اس فاد شد اسد شاس دهندگان دیدگا خود را براساس
طیف لیکرت از  =1یامالً مواقق تا  =5یامالً مصالف تنها با ان صاب یک گزینه ،نران دادند
برا تعیین شایایی شرسرنامهها نیز از ضریب آلفا یرون اخ اس فاد شد اسد .این ضریب
برا م غیرها تناسب شصیید–شغل ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی بهترتیب0/89 ،0/71 ،
و  0/76بهدسد آمد یه حایی از شایایی خوب ابزارانداز گیر اسد
روش تمزیه و ت لیل داد ها در دو بصش توتیفی و اس ن اطی و با اس فاد از نر اقزارها
 SPSSو  Lisrelانما گرقد برا آزمون قرضیهها شژوهش از مدل معاد ت ساخ ار
اس فاد شد مدلیابی معاد ت ساخ ار

به م یق امکان میدهد ممموعها

از معاد ت

رگرسیون را به طور همزمان آزمون یند این مدل رویکرد جامع برا آزمون قرضیهها دربار
روابط م غیرها مراهد شد و مکنون اسد (هومن1391 ،ق

یافتهها
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها .ع ل از آزمون قرضیه ها شاژوهش و بارا تعیاین ناوع
آزمونها آمار  ،اب دا آزمون نرمال بودن توزیع داد ها انما شد ن ااین آزماون یولماوگرو
اسمیرنو  ،با توجه به میدار  K.Sو سط معنی دار بیر ر از  5درتاد بارا تماا م غیرهاا،
نران داد یه توزیع داد ها نرمال اسد
همبستگی بین متغیرهای پژوهش .ضرایب هم س نی دو م غیر بین م غیرها شژوهش در
جدول  2مراهد میشود
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جدول  .2نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق
ردیف

میانگین

متغیر

انحراف

1

معیار

3

2

4

5

6

8

7

1

شصیید واععگرا 2/93

0/43

1

**0/35** 0/64** 0/57** 0/60** 0/62** 0/64** 0/71

2

شصیید یاوشگر 3/34

0/5

-

1

**0/35** 0/61** 0/55** 0/58** 0/58** 0/68

3

شصیید هنر

2/81

0/56

-

-

1

**0/34** 0/63** 0/54** 0/60** 0/62

4

شصیید اج ماعی 3/44

0/49

-

-

-

1

**0/40** 0/71** 0/64** 0/67

5

شصیید خطرشذیر 2/96

0/6

-

-

-

-

1

**0/32** 0/80** 0/81

6

شصیید م عار

3/45

0/59

-

-

-

-

-

1

**0/32** 0/85

7

عملکرد شغلی

4/40

0/69

-

-

-

-

-

-

1

**0/45

8

تعهد سازمانی

3/40

0/57

-

-

-

-

-

-

-

1

**p<0/01

با توجه به اطالعات جدول  2و سط معنادار یم ر از  5درتد برا تماامی رواباط باین
م غیرها شژوهش ،میتوان گفد روابط بین م غیرها همنی ،مث د و معنادار میباشند

تعهد سازمانی
0/51

عملکرد شغلی

0/80

تناسب
شخصیت-شغل

0/34

شکل  .2نمای مدل مفهومی پژوهش با ضرایب استاندارد
RMSEA=0/078

p-value=0/000

df=248

Chi-Square=683/53
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برازش مدل
برا تعیین برازش مدل شژوهش از ت لیل شااخص هاا برازنادگی اسا فاد شاد اساد
شاخصها برازش مدل در جدول  3مراهد میشود
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل
مقدار محاسبه شده

مقدار قابل قبول

نتیجه

شاخص برازندگی
یا اسکوئر (CMIN/dfق

2/75

 1تا 5

تکیید

ریره میاننین ممذورات تیریب (RMSEAق

0/078

یم ر از 0/1

تکیید

شاخص برازش تط ییی (CFIق

0/94

<0/9

تکیید

شاخص برازش هنمارشد (NFIق

0/97

<0/9

تکیید

شاخص نیکویی برازش (GFIق

0/84

<0/9

عابل ع ول

برازندگی تعدیلیاق ه (AGFIق

0/89

<0/9

عابل ع ول

همانطور یه اطالعات جدول  3و نیز شکل  2نران میدهد ،شاخصها برازش مدل در
دامنه عابل ع ولی عرار دارند بنابراین مدل مورد بررسی از برازش خوبی برخوردار اسد
یاق هها نران داد یه در جامعه آمار شژوهش ،تناسب شصیید–شغل بهطور مناسب وجود دارد
برا آزمون این قرضیه تناسب شصیید–شغل یکایک اقراد بررسی و اقراد بر این اساس به دو گرو
دارا تناسب و عد تناسب تیسیم و با دو شمار  1و  2یدگذار شدند اقراد دارا تناسب
شصیید-شغل  180نفر ( 60درتد نمونهق و در میابل  117نفر دارا عد تناسب بودند برا
سنمش معنادار این نس د از تناسب شصیید-شغل از آزمون تی اس فاد شد (جدول 4ق
جدول  .4آزمون  tبرای فرضیه اول
آزمون t
مقدار آماره
آزمون
3/65

فاصله اطمینان میانگین با
درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین
297

0/000

0/10

اطمینان  95درصد تأیید
حد باال

حد پایین

0/16

0/05
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اهواز (دورهی سوم ،سال  ،3بهار و تابستان  ،1395شماره )1

با توجه به جدول  4میدار آمار آزمون  3/65و بزرگ ر از میزان  ،1/96حد با و شایین میاننین
نیز همعالمد و مث د بود و سط معنادار برابر با  0/000و یم ر از میزان  0/05میباشد ،در
ن یمه با توجه به این شواهد میتوان گفد یه قرضیه شژوهش تکیید میشود یعنی تناسب
شصیید-شغل بهطور مطلوب در جامعه آمار شژوهش وجود دارد
ش

از بررسی و تکیید برازش مدل (جدول  3و شکل 2ق ،برا آزمون معنادار قرضایه هاا

از دو شاخص جزئی میدار ب رانی t-value( CRق و  Pاسا فاد شاد اساد باراین اسااس
در سط معنادار  0/05میدار ب رانای بایاد بیرا ر از  1/96باشاد ،میاادیر یاوچک ر از 0/05
حایی از تفاوت معنادار میدار م اس هشد بارا وزن هاا رگرسایونی باا میادار تافر اساد
(جدول 5ق

جدول  .5برآوردهای مدل ساختاری
ضریب استاندارد

t-Value

نتیجه

رابطه بین متغیرها
تناسب شصیید و شغل با تعهد سازمانی

0/80

11/40

تکیید

تناسب شصیید و شغل با عملکرد شغلی

0/34

3/04

تکیید

تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

0/51

4/65

تکیید

بر اساس ن این حاتل از مدلیابی معاد ت ساخ ار

در جدول  5بار عاملی اس اندارد

رابطه شصیید-شغل و تعهد سازمانی برابر  0/80برآورد شد میدار معنادار این رابطه 11/40
و بزرگ ر از  1/96بهدسد آمد اسد یه نران میدهد هم س نی مراهد شد معنادار اسد
میزان این اثرگذار نیز عو میباشد بدین معنا یه هرچه تناسب شصیید–شغل بیر ر باشد
میزان تعهد سازمانی یارینان نیز اقزایش مییابد
در ارت اط با یاق هها جان ی رابطه تناسب شصیید-شغل با سه نوع تعهد سازمانی ،ن این
نران داد یه تناسب شصیید-شغل عو ترین رابطه را با تعهد عاطفی داش ه اسد این رابطه
با تعهد هنمار
اسد

غیرمعنادار

نران داد شد اسد این ن این در جدول  6نران داد شد
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جدول  .6نتایج آزمون رابطه تناسب شخصیت-شغل با تعهد سازمانی
ضریب استاندارد

عدد معناداری

نتیجه

رابطه بین متغیرها
تناسب شصیید با شغل و تعهد عاطفی

0/78

10/58

تکیید

تناسب شصیید با شغل و تعهد مس مر

0/17

2/46

تکیید

تناسب شصیید با شغل و تعهد هنمار

-0/01

-0/20

رد

هم نین در بررسی و آزمون تفاوت انواع شصییدها از نظر تعهد سازمانی ،ن این حاتل
از ت لیل واریان
معنادار

و آزمون شسین نران داد یه یارینان دارا

نس د به شصییدها

شصیید م عار

واععگرا ،یاوشنر ،اج ماعی و هنر

بهطور

از تعهد سازمانی

با تر برخوردارند ،اما تعهد سازمانی در سایر شصییدها دارا تفاوت معنادار ن ود
بر اساس ن این حاتل از مدلیابی معاد ت ساخ ار در جدول  5ضریب اس اندارد رابطه
تناسب شصیید-شغل و عملکرد شغلی برابر  0/34برآورد شد میدار معنادار این رابطه  3/04و
بزرگ ر از  1/96بهدسد آمد اسد یه نران میدهد هم س نی مراهد شد مث د و معنادار اسد
یعنی رابطه مث د و معنادار تناسب شصیید–شغل با عملکرد شغلی تکیید میشود
در بررسی و آزمون تفاوت انواع شصییدها از نظر عملکرد شغلی ،ن این حاتل از ت لیل
واریان

و آزمون شسین نران داد ،یارینان دارا شصیید م عار بهطور معنادار نس د به سایر

شصییدها عملکرد شغلی با تر

دارند عملکرد شغلی در شصیید خطرشذیر نس د به

شصییدها واععگرا ،یاوشنر ،اج ماعی و هنر با تر ولی از شصیید م عار شایینتر اسد
بر اساس ن این حاتل از مدلیابی معاد ت ساخ ار در جدول  5ضریب اس اندارد رابطه
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی برابر  0/51برآورد شد یه حایی از معنادار این رابطه اسد
در ارت اط با یاق هها جان ی رابطه انواع تعهد سازمانی با عملکرد شغلی یارینان ،ن این
نران داد تعهد عاطفی عوی رین رابطه را با عملکرد شغلی داش ه اسد (جدول 7ق
جدول  .7نتایج رابطه انواع تعهد سازمانی با عملکرد شغلی
ضریب استاندارد

عدد معناداری

نتیجه

رابطه بین متغیرها
تعهد عاطفی با عملکرد شغلی

0/80

10/06

تکیید

تعهد مس مر با عملکرد شغلی
تعهد هنمار با عملکرد شغلی

0/14
0/20

2/06
2/99

تکیید
تکیید
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نقش میانجی متغیر تعهد سازمانی .برا آزمون تکثیر م غیرها میانمی ،یک آزمون شریااربرد
به نا آزمون سوبل وجود دارد یه از رابطه  1م اس ه میشود:
𝑏×𝑎

رابطه 1ق

 𝑏 2 × 𝑆𝑎2 + 𝑎2 × 𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2 × 𝑆𝑏2

= 𝑒𝑣𝑙𝑎𝑉 𝑍 −

یه در آن  ،aضریب مسیر میان م غیر مس یل و میانمی b ،ضریب مسیر میان م غیر وابس ه و
میانمی sa ،خطا اس اندارد مربوط به مسیر میان م غیر مس یل و میانمی و  sbخطا اس اندارد
مربوط به مسیر میان م غیر وابس ه و میانمی اسد
تعیین شدت تأثیر میانجی .عالو بر آزمون سوبل ،برا
طریق م غیر میانمی از آمار ا

تعیین شدت اثر غیرمس ییم از

به نا  VAFاس فاد میشود یه میدار

بین تفر و  1را

میشذیرد و هر چه این میدار به  1نزدیکتر باشد ،نراندهند عو بودن تکثیر م غیر میانمی
اسد و از رابطه  2م اس ه میشود:

𝑏×𝑎
𝑐𝑎×𝑏 +

رابطه 2ق

یه در آن a ،میدار ضریب مسیر میان م غیر مس یل و میانمی b ،میدار ضریب مسیر میان م غیار
وابس ه و میانمی و  cمیدار ضریب مسیر میان م غیر مس یل و وابس ه اسد
ن این بررسی میانمی بودن م غیر تعهد سازمانی در رابطه تناسب شصیید-شغل با عملکرد
شغلی در جدول  8نران داد شد اسد
جدول  .8نتایج نقش میانجیگر متغیر تعهد سازمانی در رابطه تناسب شخصیت-شغل با عملکرد شغلی
نقش میانجی تعهد سازمانی

VAF T-value

نتیجه

رابطه مس ییم تناسب شصیید-شغل و عملکرد شغلی

3/04

-

تکیید

رابطه تناسب شصیید–شغل و عملکرد شغلی ازطریق تعهد

5/19

0/55

تکیید (تیویدق

همانطور یه مراهد میشود در بررسی نیش میانمیگر تعهد سازمانی میدار t-value
بیر ر از  1/96نران میدهد یه در سط اطمینان  95درتد ،این نیش میانمی معنادار اسد
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میدار  VAFبرابر  ،0/55بیاننر تیوید رابطه از طریق تعهد اسد چون ضریب اس اندارد
رابطه تناسب شصیید-شغل و عملکرد بدون حضور تعهد سازمانی برابر با  0/34حاتل شد
(جدول 8ق بنابراین میتوان ن یمه گرقد نیش میانمیگر تعهد سازمانی معنادار بود و منمر
به تیوید و ارتیاء رابطه تناسب شصیید-شغل و عملکرد شغلی میشود

بحث و نتیجهگیری
هد

از شژوهش حاضر ارزیابی تناسب شصیید-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با

توجه به نیش میانمیگر تعهد سازمانی در یارینان شرید قو د خوزس ان بود ن این رابطه
مث د و معنادار را بین تناسب شصیید–شغل با تعهد سازمانی تکیید نمود این ن یمه با ن این
مطالعات امامی و همکاران (1389ق ،قردوسی و همکاران (1391ق ،ایورن و همکاران (1997ق
و هاقمن و دیوید (2006ق مطابید دارد یاق هها هم نین حایی از رابطه مث د تناسب
شصیید–شغل و عملکرد شغلی بود این ن یمه با ن این حاتل از مطالعات ژانگ و برانینگ
(2011ق ،ایورن و همکاران (1997ق ،بریک و همکاران (2002ق ،اژ ا و همکاران (1388ق،
تابع بردبار و همکاران (1389ق و یریمی (1388ق همصوانی دارد
هم نین در بررسی قرضیه مربوط به رابطه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ن این نران داد
این رابطه مث د ،معنادار و نس اً عو میباشد ن این این آزمون با ن این حاتل از مطالعات
ارشد و همکاران (1391ق ،معمارزاد و مهرنیا (1389ق و هاقمن و دیوید (2006ق مطابید
دارد نهای اً ن این آزمون م غیر میانمی نران داد یه تعهد سازمانی نیش میانمی مؤثر را در رابطه
بین تناسب شصیید–شغل با عملکرد شغلی ایفاء مییند
تناسب شصیید-شغل یکی از م احث بنیاد مدیرید منابع انسانی اسد و عاملی بسیار
مهم در امر حفظ و ننهدار نیرو انسانی م سوب میگردد وجود تناسب شصیید–شغل،
برا بهر ور و عمکرد با ضرور اسد
در ارزیابی وضع موجود تناسب شصیید–شغل در جامعه آمار شژوهش حاضر اگرچه
وضعید مناسب و با تر از میاننین بود ،اما عابل ارتیاء و به ود اسد شیرنهاد میشود با
ارزیابی و طراحی ممدد مراغل و تعیین اقراد مناسب از نظر شصیی ی و گماردن اقراد در
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جاینا خاص خود ،تناسب شصیید–شغل را به ود میبصرد این امر منمر به اقزایش تعهد
سازمانی و عملکرد شغلی یارینان نیز میشود
هم نین ،با توجه به وجود رابطه مث د بین تناسب شصیید-شغل با تعهد سازمانی و عملکرد
شغلی توتیه میشود سازمانها با تمزیه و ت لیل مناسب شغل و در نظر گرق ن ویژگیها شغل
با توجه به تواناییها و مهارتها و خیوتیات یارینان برا انما به ر یار و شغل ،برنامهریز و
اعدا نمایند در این زمینه به ر اسد در سازمانها با توجه به به ود و ارتیاء توانمند ها و
مهارتها یارینان ،در دور ها زمانی مرصص مراغل آنها را با این تواناییها و عابلیدها
م ناسب نمایند ارزیابیها م ناوب و ممدد از عملکرد یارینان و یرف توانمند ها و ظرقیدها
آنها ،طراحی ممدد مراغل و به روز نمودن شیو ها انما یار میتواند در این راس ا تورت
گرق ه و به تناسب بیر ر شاغلین با مراغل خود یمک نماید و وضعید سازمان را به ود بصرد
هم نین تعیین ارزش نس ی مراغل ،تکیید بر آموزش داوطل انه ،به ود مهارتها یارینان و ارتیاء
شغلی مناسب و عاد نه و نیز به ود سیس م شاداش میتواند منمر به به ود اننیزش و اقزایش تعهد و
در ن یمه اقزایش عملکرد شغلی یارینان شود
هر ت یییی با م دودیدهایی مواجه اسد از آنما یه شژوهش حاضر در یک میطع زمانی
خاص انما گرق ه اسد ،رق ار نمونه تنها در همان میطع زمانی سنمید شد اسد م دودید
دینر مربوط به ابزار گردآور داد هاسد ،بنابراین اس فاد از روشها دینر گردآور داد ها
به جز شرسرنامه میتواند مفید باشد

منابع
فارسی
ابط ی ،سیدحسین (1389ق مدیرید منابع انسانی (چاا

هفا مق تهاران :ان راارات موسساه

آموزش و ت یییات مدیرید

ارشااد  ،نساارین (1386ق طراحاای و آزمااودن النااویی از شیرااآیندها و شیاماادها مهاام
اننیاازش شااغلی در یارینااان شاارید ملاای مناااطق نفاادخیااز جنااوب منطیااه اهااواز
(رساله دی ر روانرناسی تنع ی و سازمانیق دانرنا شهید چمران اهواز ،اهواز
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ارشااد  ،نساارین؛ نیساای ،ع اادالکاظم؛ و دادرس ،مهسااا (1391ق اثاار مس ا ییم و غیرمس ا ییم
خودارزشاایابیهااا م ااور باار خراانود شااغلی ،تعهااد سااازمانی و عملکاارد شااغلی
روانشناسی معاتر1(7 ،ق35-48 ،
اژ ا  ،جااواد؛ خااداشناهی ،م ماادیریم؛ ق اای آشا یانی ،علاای؛ ثاااب ی ،آزاد؛ عن اار  ،سااعید؛ و
سیدموسو  ،شریسا (1388ق تعامل بین شصیید و س ک هاا قارا اننیزشای باا عملکارد
شغلی ممله علو رق ار 4(3 ،ق310-301 ،
امامی ،میطفی؛ علیشور ،رحمداهلل؛ شورابراهیم ،سهراب؛ و د ور جواد (1389ق بررسی و

سنمش تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی یارینان مدیرید و منابع انسانی در
تنعد نفد10(4 ،ق149 -169 ،
بینی نیا ،ع دالرضا؛ سردار  ،احمد؛ و عاشور زاد  ،علیرضا (1392ق رابطه ارزشها قرد و

سازمانی با تعهد سازمانی یارینان :شرید آلومینیم المهد اس ان هرمزگاان شاژوهش هاا
مدیرید در ایران2(17 ،ق19-41 ،
تابع بردبار ،قری ا؛ یاظمی ،سلطانعلی؛ و رنم ران ،ج ار (1389ق رابطه سالمد روان و عملکارد

شغلی بر اساس ویژگی ها شصیی ی معلمان در راس ا شیرنهاد یک مدل علی روش ها و
مدلها روانشناخ ی2(1 ،ق13-23 ،
خنیفر ،حسین؛ امامی ،میطفی؛ و شورابراهیم سهراب (1389ق بررسی و سنمش تناسب شاغلی
یارینان و ارائه راهکارهایی جهد به اود آن مادیرید و مناابع انساانی در تانعد نفاد،
11(4ق41-58 ،
رابینز ،شی اس یفن (1995ق م انی رق ار سازمانی ترجمه علی شارسائیان و ساید م ماد اعرابای،
 1395تهران :دق ر نرر شژوهشها قرهننی
ساع ی ،م مود (1395ق روانشناسی تنع ی و سازمانی (چا

نهمق تهران :نرر ویرایش

ساع ی ،م مود (1386ق روانشناسی بهر ور (ویرایش دو  ،چا شرمق تهران :نرر ویرایش
قردوسی ،م مدحسن؛ مرعرایان ،قاطماه؛ و طالابشاور ،مهاد (1391ق رابطاه ویژگایهاا
شصیی ی و تعهد سازمانی با سالمد سازمانی در یارینان ادار یل ورزش و جوانان اسا ان
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اهواز (دورهی سوم ،سال  ،3بهار و تابستان  ،1395شماره )1

خوزس ان مطالعات مدیرید ورزشی188-173 ،15 ،
یریمی داوود (1388ق بررسی رابطه بین ویژگی هاا شصیای ی و عملکارد شاغلی نیروهاا
شلی

دوماهنامه توسعه انسانی شلی 24(6 ،ق25-41 ،

مر کی ،اتغر و دوس ار ،م مد (1386ق ت یین مدل تاثیرگاذار هاوش عااطفی مادیران بار تعهاد
سازمانی یارینان با توجه به نیش س کها ره ر

مدرس علو انسانی11(9 ،ق211-234 ،

معمارزاد  ،غالمرضا و مهرنیا ،احمد (1389ق بررسای ضارورت تناساب شصیاید شااغل باا

مراغل عملیاتی شر خطر ،جذب و اس صدا ت ی و اقزایش یارایی شژوهش ها مدیرید
در ایران (مدرس علو انسانیق3(14 ،ق227-250 ،
هالند ال جان (1970ق حرق مناسب شما چیساد ترجماه سایمین حساینیان و ساید مناور
یزد (1373ق تهران :ناشر م رجمین
هومن ،حیدرعلی (1391ق مدل یابی معاد ت ساخ ار با یاربرد نر اقزار لیزرل (چا
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