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  ارزیابی ویژگی های شخصیتی شاغلین با ویژگی های شغلی در مدیریت دانشگاه ها

  

 
 2، منصور بدیعی *1حسین سیفی

 hosseinseifi88@yahoo.com(، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران،  DBAدکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار ) -1

 mmbadiey@gmail.com دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران، (، DBAدکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار ) -2

 

 hosseinseifi88@yahoo.comنویسنده مسئول: 

  

 

 

  چكیده
دانشگاه  ی)نمونه مورد دانشگاه ها یریتدر مد یشغل یهایژگیبا و ینشاغل یتیشخص یهایژگیو یابیارز پژوهش حاضر به منظور

توانایی های فردی )توانایی بعد اصلی شامل:  3صورت گرفته است. فرضیات تحقیق با در نظر گرفتن ویژگیهای شغل در  (یرازش

 ویژگی های اکتسابی ،ویژگی های شخصیتی )ریسک پذیری، سازگاری با موقعیت، خودشکوفایی( ،ذهنی، توانایی فیزیکی(

یراز را با توجه به عوامل جمعیت شناختی همچون: جنسیت، سن، نشگاه شداتهیه گردید و کارمندان )تحصیالت، تجربه، مهارت ( 

از نظر روش تحقیق تحقیق حاضر  وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، سنوات خدمت و وضعیت استخدامی مورد ارزیابی قرار داد.

جامعه محسوب می گردد. و از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی در زمره تحقیقات توصیفی از شاخه پیمایشی استفاده شده 

و با توجه به جدول  یتصادف رییبودند که براساس روش نمونه گ رازیکارکنان دانشگاه شاز نفر  420شامل پژوهش نیآماری ا

سوال برای سنجش ویژگیهای  19سوال که  38ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه مشتمل بر  .انتخاب شدندنفر  201مورگان 

 نظران صاحبو نظر  (91/0مقدار آلفای کرونباخ ) که با محاسبهسوال برای سنجش ویژگیهای شغل بود 19مربوط به شاغلین و 

کارکنان  نیشغل در ب ازیمورد ن هاییژگیو و نیشاغل هاییژگیو نینتایج تحقیق نشان داد که انطباق الزم ب قرار گرفت. دییمورد تا

  .وجود داشت رازیدانشگاه ش

 

 یتو شخص ییشاغل، شرح شغل، تواناشغل،  های كلیدی:واژه
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 :مقدمه

 شرح از است عبارت شغلی ویژگیهای شغلی. نامزد ویژگیهای و شغل ویژگیهای دارد: وجود عمده جزء دو شغلی انطباق نظام در     

 این است ویژه شغلی در وی شغلی مهارتهای یا تجربه درباره اطالعاتی شامل شغل نامزد ویژگیهای و آن مشخصات و شغل مبسوط

 نامزدهای های دلبستگی و رجحانها همچنین شغل نامزد ویژگیهای اند. شده تعریف شغلی ویژگیهای در که هستند همانهایی مشاغل

 مشخص شغلهای برای را شایسته بالقوه کارجویان از بیشتری شمار تواند می بهتر سازمان ویژگیها گونه این با کند می فهرست را شغل

 توان می ای گونه به را مشاغل طراحی دارد. تأکید شغلی رضایت عدم یا شغلی رضایت های جنبه بر مشاغل طراحی ظریهن [.1] کند پیدا

 روانی حاالت تغییر در توان می شغلی معین عناصر سازی غنی طریق از باشند. داشته رضایت احساس خود شغل از کارکنان که داد انجام

 صورت گذشته در شاغلین شخصیت با شغل تناسب زمینه در زیادی پژوهشهای .[2] داد افزایش را شاغالن بخشی اثر و بوده مؤثر افراد

 اثرات ,Frost and Sliter Christiansen  [3]مثال، بعنوان کنیم. می اشاره پژوهشها این از برخی به قسمت این در که گرفته

 برای درخواست زمان در کارکنان که دادند قرار ارزیابی مورد اساس این بر را شغلی رضایت با کاری نیازهای و شخصیت بین همبستگی

 وظایف که داد نشان نتایج دارند. بیشتری نارضایتی باشد، خودشان شخصیت با ناسازگار ویژگیهایی ارتقاء نیازمند که فعالیتهایی انجام

 در کمتر رضایت و ناراحتی افزایش موجب نبودند صفات این دارای کارگران که هنگامی در نارضایتی، عنوان به وجدان و انطباق به مربوط

 ویژگیهای به مربوط که مواردی خصوص به و وظایف تمام که داشتند تمایل مزاج عصبی افرادی این، بر عالوه شد. می کاری های حوزه

 و شخصیتی صفات بین طهراب Ongore [4دیگر،] پژوهشی در کنند. ارزیابی کننده ناراحت وظایف بعنوان را باشند می برونگرایی

 رابطه شغلی مشارکت و شخصیتی صفات بین که داد نشان مطالعه نتایج داد. قرار بررسی مورد را دانشگاه پرسنل شغلی مشارکت

 رنجوری روان اما داشت، وجود مثبت ارتباط جدید های تجربه پذیرش با وفاداری پذیری، انطباق برونگرایی، بین و دارد. وجود معناداری

 شناختی و احساسی فیزیکی، مشارکت دهنده نشان جدید های تجربه پذیرش داشت. منفی رابطه شناختی و عاطفی فیزیکی، مشارکت با

 مهم عامل پنج با شغلی مشارکت کننده، تعیین عامل مهمترین عنوان به و بود شناختی و عاطفی مشارکت دهنده نشان انطباق، بود.

 عامل پنج مدل که دهد می نشان مطالعه این نتایج بود. شغلی مشارکت مهم عاملهای تنها انطباق و دجدی های تجربه پذیرش بود. مرتبط

 بررسی به پژوهشی در [5] راد خسروی کشکر، کارگر، دیگری، مشابه مورد در است. مفید شغلی مشارکت توجیه منبع بررسی برای

 بخش دو در ورزشی مدیران نگرش منظور این به پرداختند. تهران ههایدانشگا ورزش مراکز مدیریتی پستهای در مدیران انتصاب شرایط

 مراکز مدیران انتخاب موجود، وضعیت در که داد نشان تحقیق نتایج گرفت، قرار بررسی مورد تهران دولتی دانشگاههای اجرایی و آموزشی

 احراز شرایط مطلوب و موجود وضعیت بین ناداریمع اختالف که طوری به گیرد. نمی صورت الزم معیارهای اساس بر دانشگاهها ورزشی

 زمینه این در را مشابهی نظر آموزشی گروه و دارند( قرار پستها این در خود )که اجرایی مدیران گروه دو هر بعالوه، دارد. وجود پستها این

 رابطه ، [6] مصطفوی .دارد وجود اوتتف مدیریتی پستهای احراز مطلوب شرایط و موجود شرایط بین بودند معتقد که معنی بدین داشتند

 نشان پژوهش این های داد.یافته قرار بررسی مورد مازندران استان برق توزیع کل اداره در کارکنان رضایتمندی با شغل احراز شرایط

 دلیل به مسأله نای که ندارد وجود معناداری رابطه کارکنان رضایتمندی و مشاغل بندی طبقه طرح براساس احراز شرایط بین که دادند

 مطالعه مورد را مدارس کارایی و احراز شرایط اساس بر مدیران انتصاب بین رابطه [7] شکری .باشد می مشاغل نامناسب تحلیل و تجزیه

 نهایت در که دارد وجود معناداری رابطه مدارس کارایی و احراز شرایط اساس بر انتصاب بین که کرد مشخص بررسی این نتایج داد. قرار

 استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره در شغل با شاغل ویژگیهای انطباق وضعیت [8] نمازی شد. منجر پژوهش فرضیه تایید به

 شاغلین بین که کرد می عنوان پژوهش این اول فرضیه داد. قرار بررسی مورد را شاغل با شغل تطبیق بهبود منظور به راهکار ارائه و قم

 گردید. تایید فرضیه این نهایت در که دارد وجود انطباق قم استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل ارهاد در شغلشان با

 

 شغل و فرد های توانایی بین تناسب
 کرد.افراد استخدام را هستند مشاغل آن با متناسب های توانایی دارای که را افرادی باید سازمانی متفاوت پستهای نیاز به توجه با      

 داشتن بین بود. خواهد عالی بسیار وی عملکرد باشد داشته باالیی بسیار توانایی فرد اگر بنابراین، دارند. متفاوتی استعدادهای و ها ناییتوا

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بارویکرد حمایت از کارآفرینان ملی(کسب و کار)  مدرییت و  الگواهی نوین رد ملی سکنفران 

 3 
www.MBA-CONF.ir                3 

 به موضوع این شخصیت با شغل تناسب درباره هالند جان معروف نظریه در دارد. وجود تناسب انسان عملکرد و شخصیتی ویژگی یک

 به شغل ترک به میل و شغلی رضایت که نماید می پیشنهاد و کند می ارائه شخصیت نوع شش محقق این است. شده بیان طریق بهترین

 .[9] دهد وفق شغلی محیط یک با را خود شخصیت آمیز موفقیت صورتی به تواند می فرد که دارد بستگی ای درجه

  است. شده بیان 1 شماره جدول در خاص شغلی محیط مناسب شخصیت، نوع شش این از یک هر

 [10] شخصیتی تیپهای :1 جدول

 ویژگیها

 
 

 تیپهای شخصیتی

غیر اجتماعی، مادی، خودمحور، همرنگ، طبیعی، انعطاف ناپذیر، رک، صرفه جو، اصیل، مصر، غیر شهودی، 

 سرسخت، اهل عمل، بی پیرایه، بهنجار

 واقع گرا
 

منتقد، درون نگر، کناره گیر، پیچیده، بدبین، تحلیل گر، مستقل، منطقی، هوشیار، روشنفکر، خوددار، 

 فروتن، کنجکاو، دقیق، غیر محبوب

 پژوهشگر

مسلط، امدادگر، اهل همکاری، آرمان گرا، معاشرتی، صبور، تلقینی، مبادی اداب، رفیق، مهربان، فهمیده، 

 سخاوتمند ، مشوق، صمیمی

 اجتماعی

ل عمل، وظیفه شناس، اصولی، دوراندیش، مدافع، مطیع، محتاط، انعطاف ناپذیر، پیگیر، همرنگ، خوددار، اه

 صرفه جو، کارآمد، منظم، فاقد تخیل

 محافظه کار

زیاده طلب، با انرژی، عشوه گر، ماجراجو، خودنما، خوش بین، خوشخو، هیجان طلب، مطمئن به خود، جاه 

 طلب، معاشرتی، سلطه جو، برون نگر، پرحرف

 

 

 متهور

ی، بی نظم، غیرعملی، سازش ناپذیر، عاطفی خودانگیخته، مبتکر، ابرازگر، مستقل، مبهم، خیال پرداز، شهود

 حساس ، آرمانگرا، درون نگر، آزادمنش

 هنرمند

                                                                                                                             

 :هشپژو نظری مبانی

 .پردازیم می پژوهش در استفاده مورد مفاهیم مهمترین تعاریف به اینک      

 [.11] دهد می انجام منظم طور به سازمان در فرد که مسئولیتهایی و ،وظایف کارها از ای مجموعه :1شغل

 [.11] شود می استخدام سازمان یک در معینی مستمر شغل یا پست برای که فردی شغل(: )متصدی2شاغل

                                                 
1 Job 
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 اطالعات سایر و کار محیط شرایط شغل یک مسئولیتهای و وظایف انجام نحوه و نوع میزان، که مکتوبی شرح از عبارتست :3شغل شرح

 [.12] شود می درج آن در بشناساند کامالً را شغل بتواند که الزم

 شود می گرفته نظر در شغل هر هایمسئولیت و وظائف انجام برای که جسمی و فکری خصوصیات حداقل از عبارتست :4احراز شرایط
[11.] 

 آن موجب به که است شده مطرح سازمانی رفتار مطالعه و کاری انگیزش کاربرد مهم زمینه یک عنوان به شغل طراحی:5شغل طراحی

 دیگر فتعری در. گردد حاصل کیفیت و هزینه مکان، زمان، لحاظ از مربوطه مشاغل و شغل برای وضعیت مناسبترین تا شود می تالش

 توانائیها، مهارتها، یا کار انجام جهت نیاز مورد خصوصیات و صفات مسوولیتها، وظایف، )کار محتوای کردن یکی مفهوم به را شغل طراحی

 [.13] اند دانسته شود، برآورده کارکنان و سازمان نیازهای که ای گونه به شغل هر برای( دانش و تجربه

 [.11] شود می گفته دقیق نحو به مسئولیتها و وظایف دادن انجام یبرا کافی تسلط و احاطه به مهارت:

 دادن انجام اثر بر زمان مرور به که است اکتسابی آشنایی نوعی و شود می حاصل الزم مدت ظرف که شغل هر وظایف با آشنایی تجربه:

 [.11] آید می دست به کار

 کننده تعیین که است عاملی تنها و شده تشکیل فیزیکی و روانی ایسیستمه از که فرد درون در پویا شخصیت از عبارتست:6شخصیت

 دهد می نشان واکنش خود از دیگران برابر در وسیله بدان نفر یک که است راههایی کل جمع شخصیت باشد. می محیطش با فرد سازش

 [.14] کند می ایجاد متقابل روابط وسیله بدان یا

 [.14] موقعیتی و خارجی عوامل با خود رفتار کردن سو هم در فرد توانایی موقعیت: با سازگاری

 [.14] ندارند دوست یا دارند دوست را خود افراد که ایی درجه یا میزاننفس: عزت یا طبع مناعت

 [.14] شود می گفته خطر پذیرش میزان یا درجه به پذیری: ریسک

 فعالیتها یا کارها از برخی انجام نظر از نتیجه در هستند. ضعف و قوت اطنق دارای و نیستند برابر باهم ها، توانایی نظر از افراد توانایی:

 احتمال اطالعات، این از استفاده با و ببرد پی افراد های توانایی تفاوت به بتواند باید مدیر کرد. خواهند عمل دیگران از بدتر یا بهتر

 دیگر عبارت شود.به انجام باید سازمانی پست یک در که کارهایی انجام در فرد توان یعنی توانایی ببرد. باال کارش در را کارمند بازدهی

 [.14]است فیزیکی و ذهنی مهارت دو شامل فرد های توانایی دهد. انجام تواند می فرد که است عملی یا کار ارزیابی توانایی،

 بر که آزمایشهایی از استفاده با دارد. نیاز آنها به فکری کارهای برای فرد که آنچه از است عبارت هوشی های توانایی ذهنی: های توانایی

 توانایی میزان و سنجند می را فرد استقرایی و قیاسی استدالل و ادراکی سرعت کالمی، درک عددی، استعداد شود، می انجام افراد روی

 [.14] کنند می مشخص را وی هوشی

 است. نیاز مشاغل از هریک انجام برای متفاوتی فیزیکی های توانایی شوند می گماشته کار به افراد که مشاغلی در جسمی: های توانایی

 [.14] است الزم جسمی توانایی فیزیکی، کارهای انجام برای که دهد می نشان تحقیقات

                                                                                                                                                                     
2 Job holder 
3 Job description 
4 Job qualification 
5 Job design 
6 Personality 
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 قتحقی اتفرضی

 اصلی هیفرض

 دارد. وجود الزم انطباق شغل ازنی مورد یهایژگوی و نشاغلی یهایژگوی نبی

 فرعی فرضیات

 .دارد وجود انطباق شغل، ازنی مورد یهاتوانائی با فرد یهائیتوانا نبی (1

 .دارد وجود انطباق شغل ازنی مورد هوشی های توانایی با فرد )ذهنی( هوشی های توانایی نبی 1-1

  .دارد وجود انطباق حدودی تا ، شغل ازنی مورد یکیزفی های توانایی با فرد )جسمانی( یکیزفی های توانایی نبی2-1 

 .دارد وجود انطباق شغل، ازنی مورد یتشخصی هاییژگوی با فرد یتشخصی هاییژگوی  نبی (2

 .دارد وجود انطباق حدودی تا ، شغل ازنی مورد یرپذی سکری زانمی با فرد یرپذی سکری زانمی نبی 1-2

 .دارد دوجو ،انطباق شغل ازنی مورد تموقعی با سازگاری زانمی با فرد تموقعی با سازگاری زانمی نبی  2-2

 .دارد وجود ،انطباق شغل ازنی مورد خودشکوفایی زانمی با فرد نفس( )عزت خودشکوفایی زانمی نبی  3-2

 .دارد وجود انطباق شغل، ازنی مورد اکتسابی هاییژگوی با فرد اکتسابی هاییژگوی نبی (3 

 .دارد وجود شغل،انطباق ازنی مورد التتحصی با فرد التتحصی نبی 1-3

 .دارد وجود ،انطباق شغل ازنی مورد سابقه با فرد )تجربه( بقهسا نبی 2-3

 دارد. وجود ،انطباق شغل ازنی مورد مهارت با فرد مهارت نبی 3-3
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 تحلیل و بندی جمع

 قیقتح نوع از ها داده آوری گرد مبنای از و کاربردی هدف نظر از رو پیش تحقیق مبنای از و کاربردی هدف نظر از رو پیش تحقیق      

 براساس که بودند شیراز دانشگاه کارکنان کلیهپژوهش این آماری جامعه آید. می شمار به میدانی مطالعات شاخه از و پیمایشی و توصیفی

 با و است شده استفاده تصادفی گیری نمونه روش از پژوهش این گردید.در تعیین نفر 420 آماری جامعه سازمان، این شده اعالم آمار

 ای گویه 38 پرسشنامه از تحقیق این در اطالعات آوری جمع برای  همچنین  بود. نفر 201 با برابر نمونه اندازه مورگان جدول به توجه

 را خود نظر که شد خواسته آزمودنی از که باشد می شاغل شناخت به مربوط گویه 19 و شغل شناخت به مربوط گویه 19 بر مشتمل

 به مربوط سواالت شماره 2 جدول در نماید. مشخص لیکرت مقیاس مطابق (1،2،3،4،5) یها گزینه از یکی با سوال هر به نسبت

 است. شده ارائه پرسشنامه

 پرسشنامه در مربوطه سواالت شماره :2 جدول

  ردیف  ابعاد  مؤلفه ها  شماره سؤاالت مربوطه در ابزار تحقیق

  شی()هو توانایی ذهنی  32،27،17، ،6؛ شاغل: 38، 24، 11،1  شغل:

 )فیزیکی( انیتوانایی جسم 28، 25، 15؛ شاغل:  30، 8، 7شغل:  1   توانایی

 2   شخصیت  ریسک پذیری 35، 2؛ شاغل: 16، 9شغل: 
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 پرسشنامه برای کرونباخ آلفای مقدار که است گردیده استفاده کرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی تعیین منظور به پژوهش این در  

 اهداف براساس سواالت ابتدا که چرا است برخوردار نیز محتوا روایی از تحقیق این در استفاده وردم پرسشنامه آمد. بدست (91/0) مذکور

 روائی اساس این بر و رسیده حوزه این در نظران صاحب از تن چند رویت به سپس و طرح موجود علمی های نظریه جدیدترین و تحقیق

 است. گردیده حاصل محتوایی طریق به گیری اندازه ابزار

 

 ها داده تحلیل و تجزیه

 64 و رسمی صورت به دهندگان پاسخ از درصد 36 که  داد  نشان شیراز دانشگاه کارکنان استخدام نوع به مربوط های داده بررسی      

 درصد 48 که داد نشان کارکنان جنسیت نوع به مربوط های داده بررسی . بودند کار به مشغول قراردادی و پیمانی صورت به آنها درصد

 که داد نشان دهندگان پاسخ کاری سابقه میزان به مربوط های داده بررسی همچنین  بودند. مرد دیگر درصد 52 و زن دهندگان پاسخ از

 . داشتند سال 15 از بیشتر درصد 32 و سال 5 از کمتر سابقه درصد 16 سال، 15 تا 5 بین سابقه درصد( 52) دهندگان پاسخ اکثر

 فوق  تحصیالت  درصد 30 لیسانس، و دیپلم فوق مدرک دارای افراد درصد 66 که داد نشان تحصیلی مدرک  به مربوط های داده بررسی

 داشتند لیسانس از باالتر  تحصیلی مدرک افراد درصد 16 و آن از کمتر و دیپلم

 

 تحقیق: فرضیات آزمون

 داده نمایش α با که خطا ارمقد  این . گیرند می نظر در آزمون خطای عنوان به را مقداری  آماری آزمون هر انجام از قبل محققین      

siداری) معنی سطح اگر که طوری به باشد می ها آزمون در گیری تصمیم مبنای  شودمی g) آزمون خطای سطح از کوچکتر (α) باشد 

 نظر در با تحقیق این شود.در می پذیرفته (0H)فرض بررسی مورد فرضیه صورت این غیر در  شود می رد (0Hبررسی)فرض مورد فرضیه

 در سواالت از گروه دو ، فرضیه هر سنجش برای است. شده پرداخته تحقیق فرضیات آزمون به 05/0 برابر آزمون خطای سطح تنگرف
 سنجش به  مربوط دوم گروه و شیراز دانشگاه در شاغلین شغلی ویژگیهای سنجش  به مربوط اول گروه که است شده گنجانده پرسشنامه
 مورد های فرضیه پذیرش عدم یا و پذیرش مورد در گیری تصمیم به گروه، دو این های پاسخ مقایسه اب که بود افراد شخصیتی ویژگیهای

 توجه با اکتسابی های ویژگی و شخصیت توانایی، اصلی محور سه به مربوط فرضیات آزمون یج نتا بررسی برای . است شده پرداخته نظر

si<05/0) اسمیرنف گروفکولمو آزمون از استفاده با دادها بودن نرمال عدم به g) نتایج که شد استفاده ویلکاکسون ای رتبه آزمون از 

 .است آمده 3 جدول در  آن

 

  سازگاری با موقعیت 31، 19، 10؛ شاغل: 23، 13، 4شغل: 

  خودشکوفایی )عزت نفس( 36، 29، 26، 3؛ شاغل: 33، 21، 18، 14شغل: 

  تحصیالت 37غل: ؛ شا5شغل: 

ویژگهای 

  اكتسابی
  تجربه 20؛ شاغل: 12شغل:  3 

  مهارت 34؛ شاغل:  22شغل: 
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 رنفیاسم كولموگروف آزمون نتایج :3 جدول

 معنی سطح فرعی محور اصلی محور

 داری

 آماره مقدار

 توانائیهای با فرد فیزیکی)جسمانی( توانائیهای بین  توانایی

 لنیازشغ مورد فیزیکی

000/0 466/3 - 

 مورد هوشی توانائیهای با فرد هوشی)ذهنی( توانائیهای

 شغل نیاز

001/0 407/3- 

 

 

 

 شخصیت

 مورد پذیری ریسک میزان با فرد پذیری ریسک میزان

 شغل نیاز

289/0 060/1- 

 با سازگاری میزان با فرد موقعیت با سازگاری میزان بین

 شغل نیاز مورد موقعیت

956/0 056/0- 

 میزان با فرد نفس( خودشکوفائی)عزت میزان بین

 شغل نیاز مورد خودشکوفائی

487/0 289/0- 

 های ویژگی

 اكتسابی

 -776/0 438/0 شغل نیاز مورد تحصیالت با فرد تحصیالت بین

 -368/0 713/0 شغل نیاز مورد مهارت با فرد مهارت بین

 -109/0 981/0 شغل نیاز مورد سابقه با فرد )تجربه( سابقه بین

 

 میزان از افراد توانایی بودن کمتر معنی به انطباق عدم این اما است متفاوت آنها فعلی توانایی با افراد شغل نیاز مورد جسمی توانایی      
 ییتوانا جسمی، بعد در هم و ذهنی دربعد هم که است آن از حاکی ها آزمون از آمده بدست نتایج بلکه نیست آنان نیازشغل مورد

 خود و سازگاری پذیری، )ریسک فرد شخصیتی ویژگیهای های مولفه آزمون از و است بیشتر آنها شغل نیاز مورد توانایی از شاغلین
 مورد شخصیتی ویژگیهای با افراد فعلی شخصیتی ویژگیهای بین قبولی قابل انطباق گرفت نتیجه توان می  آمده دست به شکوفایی(

 یعنی اکتسابی ویژگیهای های مؤلفه آزمون از که نتایجی به توجه با .همچنین داشت دوجو آنها شغل برای انتظار
 مورد اکتسابی ویژگیهای و افراد فعلی اکتسابی ویژگیهای بین خوبی انطباق شد مشخص آمد بدست مهارت و تحصیالت،سابقه)تجربه(

 . داشت وجود شان شغل انتظار

 

 :تحقیق اصلی فرضیه مورد در كلی نتیجه

 بین در شغل نیاز مورد ویژگیهای و شاغلین ویژگیهای بین الزم انطباق که داد نشان آنها های مؤلفه و فرعی فرضیات آزمون      

 داشت. وجود شیراز دانشگاه کارکنان
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 پیشنهادها:

 ایجاد برای کاری و ساز شود می هاد،پیشن است برابر تقریبا شیراز علوم دانشگاه در مرد و زن کارکنان درصد اینکه به توجه با -الف      

 را بهره حداکثر بتوان گروه دو هر های توانایی از یکسان طور به تا شود گرفته نظر در افراد های توانایی به توجه با رشد مناسب فضایی

  برد.

 مدت بلند اهداف به توجه با نبنابرای دهد می تشکیل جوان نیروی را شیراز پزشکی علوم دانشگاه پرسنل اکثریت اینکه به توجه با -ب

 برد. بهره اهداف به میل جهت در گروه این از مناسب ریزی برنامه با توان می

 انسانی سرمایه این اندیشه و معلومات از باید دانشگاه مدیران که بریم می پی تحصیلی مدرک مورد در آمده دست به نتایج به توجه با -پ

 همچنین و علم و خدمت تولید فرایند کاستیهای رفع جهت در کنند می نگاه خود کار محیط و شغل موضوع به کارشناسی دید با که

  نمایند. استفاده دانشگاه در وری بهره افزایش

 کمتر خود های توانایی و ها خالقیت از کارکنان شده باعث که است تکراری تقریباً و روتین صورت به دانشگاه کارکنان شغلی شرایط -ت

 بهبود برای را شرایطی کارکنان وظایف شرح دقیقتر بررسی از پس شود می پیشنهاد لذا شوند کاری رکود دچار نتیجه در و دکنن استفاده

 ظهور عرصه به نیز آنان انسانی،توانمندیهای نیروی رفتگی تحلیل از جلوگیری ضمن تا آورده فراهم کاری تنوع ایجاد با کارکنان عملکرد

 شود. کشانده

 

 قدردانی

 علم کرانبی انوساقی از کوچکی قطره تا نمود یاری مرا و کرد عطا نجانبای به را اندوزی دانش و قتوفی که شاکرم را نآفری جهان اوندخد

 و کسب مدیریت ای حرفه دکتری مقطع در را خود التتحصی مقام واال داساتی محضر در آموزش سال چند از پس که نکیا .اموزمبی را

 عرصه تمام در من بانپشتی گانهی منشی بزرگ با که ام خانواده از مانهصمی که دانم می الزم خود بر ام رسانده انیپا به تموفقی با کار

 سالمتی کنم سپاسگزاری و تشکر قلب مصمی از باشند می مشوقم و گاه هتکی همواره ترقی های پله کردن طی در و هستند زندگی های

 دارم. ئلتمس متعال خداوند از را شترشانبی عزت و
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 منابع:

 between Relationship jobs: their about dislike employees What T. C. Frost M, Sliter N, Christiansen ]3[

.2014 ,29-25 ,71 Differences, Individual and Personality satisfaction. work and fit based-personality 

[4] Ongore O. A study of relationship between personality traits and job engagement. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 141, 1315-1319, 2014. 

 

 .1381محمد، و طوسی محمدعلی ترجمه )انسانی منابع و کارکنان امور مدیریت رندال.. شولر اس ،.ال شیمون دوالن، [1]

 .1384چهارم، ،چاپ دانشگاه،تهران مدیریت انسانی،تهران،دانشکده وینیر ریزی برنامه ر. جوادین، سید[2]

 در پژوهش فصلنامه تهران. دانشگاههای ورزش مراکز مدیریتی پستهای در مدیران انتصاب شرایط بررسی ب. راد، خسروی س.، کشکر، کارگر،غ.، [5]

 . 1391 اول، سال چهارم، شماره ورزشی تیرمدی

 ، تیرمدی آموزش و قاتتحقی موسسه مازندران. استان برق توزیع کل اداره در کارکنان رضایتمندی با شغل احراز یطشرا رابطه م. مصطفوی، [6]

 .1390 ارشد، کارشناسی ، رونی وزارت

 .1389 مدارس، کارایی و احراز شرایط اساس بر مدیران انتصاب بین رابطه ن. شکری، [7]

 بهبود منظور به راهکار ارائه و قم استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره در شغل با شاغل یویژگیها انطباق وضعیت بررسی ع. نمازی، [8]

  .1387 انسانی، منابع مدیریت ارشد کارشناسی نامه پایان قم(، )پردیس تهران دانشگاه قم: شاغل، با شغل تطبیق

 .5138 فرهنگی. پژوهشهای دفتر انتشارات: تهران ، اعرابی محمد سید دکتر و پارسائیان علی دکتر .ترجمه سازمانی رفتار مبانی ا.پ. رابینز، [9]

 ـ شغلی پرسشنامه انضمام به ،«شخصیت و شغل» نظریه اساس بر ای حرفه مشاوره و راهنمایی ؟چیست شما مناسب حرفه .ال ج. هالَند، [10]

 .1373 ،نمترجمی ناشر تهران: یزدی، منور سیده و حسینیان سیمین ترجمه: شخصیتی،

 .1379 دولتی، مدیریت آموزش مرکز انتشارات:تهران مشاغل، ارزشیابی و بندی طبقه ی. رونق، [11]

 .1377 طباطبایی، عالمه دانشگاه انتشارات: استخدامی،تهران امور فنون و سازمانی منابع مدیریت ح. ابطحی، [12]

 .1385 )سمت(، دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه انسانی،تهران،سازمان منابع مدیریت ا. سعادت، [13]

 .1382 فر. فرهنگی سازمان: تهران ،خانقایی غالمحسین ترجمه ،انسانی منابع مدیریت طالیی کلیدهای ا.پ. رابینز، [14]
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 پررنگ( B Nazanin 14ptمقدمه ) -1
تهیه شده  گرهسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این کناین راهنما به منظور استفاده مولفین مقاالت کامل برای نوشتن مقاالت فار

است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و 

 .اضافی( )البته پس از حذف عالئم و توضیحات راهنمای تواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیردمی

 B)از فونت  گردد.تعریف می A4کاغذ از نوع  استفاده شود. Word 2007برای نگارش مقاالت فارسی ضروری است از نرم افزار 

Nazanin 12pt)  و فاصله خطوط single .ها در صورت استفاده از کلمات در تمامی قسمت در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد

متن مقاله بصورت تک ستونی و با با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود.  Times New Romanالتین، از فونت 

، با پررنگ( B Nazanin 14pt)تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت  راستچپ و  پایین، میلیمتر از 25و  میلیمتر از باال 35حاشیه 

پررنگ( و به همان  B Nazanin 12pt)با فونت  هابخشزیرعنوان  نوشته شود.خط خالی از بخش قبلی  یکشماره بخش و با فاصله 

عالیم نگارشی مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبی  میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. 6 هااولین خط همه پاراگراف ترتیب نوشته شود.

شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی شروع می« می»که با مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در موارد الزم مثل افعالی 

 احتمالی کلمه گردد.

 

 ارسال مقاالت -2
گیرند. به این منظور الزم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این مورد ارزیابی قرار می گرهکلیه مقاالت کامل توسط داوران کن

دبیرخانه از دریافت مقاالتی که با این ارسال گردد.  کنگرهسایت  سامانه کاربران در قطریاز  pdfو doc راهنما تهیه شده است، با فرمت

به نشانی  کنگرهدر صورت بروز هر گونه مشکل حین ارسال مقاالت مراتب را با دبیرخانه فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. 

conf.ir-info@mba گذارید. در میان  

با اینحال آخرین  .خواهد رسید که با عالمت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، چگونگی پذیرش مقاله به اطالع مولف رابط

در صورت پذیرش، الزم است مولفین مقاله،  باشد.قابل پیگیری می www.mba-conf.irهمایش وضعیت مقاالت از طریق سایت 

 همایشر نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت اصالحات خواسته شده داوران را د

 ارسال نمایند.
 

 حداكثر طول مقاله -3
 صفحه است. 16 ،باشدها و جداول میحداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل

 

 روابط، اشكال و جداول -4
 روابط -4-1

برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از  نوشته شوند. ی متناظر با فونت التین متنوابط در وسط سطر و با فونتهمه ر

عنوان نمونه به ه رانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. باشماره هر رابطه بصورت ترتییی و در داخل پ حالت ایتالیک استفاده شود.

  :درابطه زیر توجه گرد

(1                                                             )c

b

test
to

A

V
v   

مجموع   bAتنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و   cσجایی آجر؛ نیروی مورد نیاز برای جابه  testVتنش برشی مالت؛   tovکه در آن 

  ایین است.های افقی باال و پدو سطح آجر در درز

 

 اشكال و جداول -4-2

mailto:info@mba-conf.ir
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قرارگیری اشکال و  از اولین طرح در متن قرار گیرند. در نزدیکترین جای ممکنباید در داخل متن مقاله و  و جداول لاشکاکلیه 

ن باید به . حروف، عالئم و عناویباشندها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف شکل جداول در وسط سطرها خواهد بود.

باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن در اگر شکل به صورت نمودار می ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند.اندازه

 شکل الزامی است.

و  کلدارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر ش و یا جدول هر شکل

اگر شکل یا شود. نوشته می و باالی جدول در زیر شکل پررنگ( B Nazanin 11pt)دارای عنوان مستقلی است که با فونت  جدول

جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول در داخل 

به  توانمی عنوان نمونههب .برای جدا کردن آن از متن الزامی است و یا جدول شکل هر در باال و پایین یک خط خالی کروشه ذکر شود.

 .کردرجوع  1شکل  و 1جدول 

 

 

 : نمونه یک جدول1جدول 

 تعداد کلمات عنوان ردیف

  مقدمه 1

  مروری بر تحقیقات گذشته 2

  گیرینتیجه 3

 

 
 ایهمعماری صخر ،روستای كندوان: 1شكل 

 

 واحدها-5
باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستمها تنها سیستم قابل قبول طرح مسائل می SIسیستم واحدهای استاندارد       

آنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جداول و یا  SIهای استاندارد  ضروری است، الزم است معادل

 محورها در اشکال فراموش نگردند.عناوین 

 

 زیرنویس -6
 استفاده گردد.  (B Nazanin 11pt)در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت       

 

 گیرینتیجه -7
قاله گیری در انتهای متن مدر قالب بخش نتیجه مقاله بندی نتایج ارائه شده دربه جمع ای از تحقیقخالصههر مقاله باید با ارائه 

 شود.بپردازد. پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می
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 قدردانی -8
 درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.      

 

 مراجع
ن قسمت به ترتیبی که در شود. مراجع در ایبخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی

شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره ترتیبی اند، لیست میگذاری شدهمتن به آنها ارجاع داده شده است و شماره

مثل و برای مراجع انگلیسی  (B Nazanin 11pt) مورد استفاده برای مراجع فارسی فونتمستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد. 

( فاصله با 6ptخواهد بود. بعد از ذکر مشخصات هر مرجع ) (Times New Roman 10pt) های مقاله با یک اندازه کمترسایر قسمت

 های زیر ارائه شود.مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه مرجع بعدی الزامی است.

[1] Dicleli M, Bruneau M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel 

highway bridges. Journal of Structural Engineering, ASCE; 121(10): 1497-1506, 1995. 

[2] AASHTO. LRFD bridge design specifications (4th ed.). Washington (DC): American Association of State Highway 

and Transportation Officials; 2007. 

[3] Chopra AK. Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering (2nd ed.), Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, 2001. 

 .1373اه صنعتی شریف، های آجری، موسسه انتشارات علمی دانشگای ساختمان[ مقدم، ح. طرح لرزه4]

 .1385مبانی نظری معماری و شهرسازی اسالمی، انتشارات راهیان، .م تقی زاده ،[ 5]

 .1377مبانی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران،  .[ بحرینی، س6]

و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی،  ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان(2800استاندارد ) ها در برابر زلزلهنامه طراحی ساختمانآیین[ 7]

1384. 
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شناسی و مهندسی زلزله، المللی زلزلهبین پذیر، چهارمین کنفرانسبررسی رفتار دینامیکی مخازن روزمینی انعطاف ، س.باقری ف.، زاده،رحیم[ 9]

 .1382تهران، 

[10] Computers and Structures, Inc. SAP2000, version 7.4, Integrated structural analysis and design software. Berkeley, 

CA; 2000. 
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