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 چکیده

پرسشنامه  یساخت و رواساز اين پژوهش یهدف کل

 تیبر اساس صفات شخص یشغل یسنجش رفتارها

 یبررسمی باشد ، به عبارتی پژوهش حاضر به 

رفتار  یسوال 56 اههیس» ) اعتبار( یدرون یهماهنگ

 نییتع ، کرونباخ یالفا بيبا استفاده از ضر«   یشغل

با «  یرفتار شغل یسوال 56 اههیس»سازه  يیروا

 لیو تحل یاصل یمؤلفه ها لیاستفاده از روش تحل

 56 اههیس»همزمان  يیروا یبررس،  یديیتا یعـامل

 یبا استفاده از پرسشنامه ها«  یرفتار شغل یسوال

نئو)جان دوناهو  تیپنج عامل بزرگ شخص اسیمق

و  هالند تی( و پرسشنامه شخص1991و کنتل، 

رفتار  یسوال 56 اههیس» یکیتفک يیروا یبررس

 یتفاوت نمره ها یابيبـا اسـتفاده از ارز «یشغل

گروه پرسنل با نمره  2بدست آمده از پرسشنامه در 

باال و قابل قبول و گروه پرسنل با نمره  یابیارزش

 یاه افتهي. با توجه به  می پردازد. نيیپا یابیارزش

 یرفتار تیشناخت شخص نیمشخص شد بپژوهش 

وجود  یارتباط معنا دار یشغل تيپرسنل و رضا

Abstract 

The main purpose of this research is to 

construct and validate a questionnaire for 

assessing occupational behaviors based 

on personality traits. In other words, the 

present study uses the Cronbach's alpha 

coefficient to examine the internal 

coordination (validity) of "an inventory 

with 56 questions about occupational 

behaviors", and determine the validity of 

"an inventory with 56 questions about 

occupational behaviors" by the principal 

components and confirmatory factor 

analysis. Also, this paper examines the 

simultaneous validity of the "an inventory 

with 56 questions about occupational 

behaviors" using the Neo's five-factor 

personality scale questionnaire (John 

Donahue and Contel, 1991) and the 

Holland's personality questionnaire. In 

addition, in this research, we examine the 

separation justifiability of "an inventory 

with 56 questions about occupational 

behaviors" by assessing the difference 

between the scores obtained from the 

questionnaires in two groups; a personnel 

group with a high and acceptable 
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 مقدمه

 رانيمد فياست و از جمله وظا تيريبخش مد نيو مشکل تر نيتر دهیچیپ یمنابع انسان تيريمد

هر سازمان در  تیبرخوردار است. در واقع، موفق یا ژهيو تیمناسب از اهم یانسان یروهایدر جذب ن

 يیاناواست که ت یافراد یریآن سازمان است و مستلزم به کارگ یانسان یروهایاز ن نهیگرو استفاده به

مشاغل مختلف سازمان، اصل  یخاص آن شغل را داشته باشند. در انتخاب افرادبرا یها و استعدادها

با  فيشرح وظا نکهيا یاو مطابقت کند. برا یشغل فيداوطلب با وظا اتیاست که خصوص نيا یکل

افراد در نظر  یو جسم یخلق اتیالزم است که مهارت ها، استعدادها و خصوص ردیانجام گ تیموفق

 (1380 یو استعدادها باشد)حجاز اتیخصوص نيگرفته شود و داوطلب آن شغل واجد ا

 افراد اتیاست که، نه تنها خصوص سریم یزمان یشغل تیها نشان داده است که موفق پژوهش

شناخت دوگانه و  نيا ی. بر مبناردیقرار گ ید بررسمشاغل مربوط به آنها مور اتیبلکه، خصوص

 کند که یم جابي. مصالح جامع ارديپذ یآنهاست که انتخاب احسن صورت م انیرابطه م صیتشخ

 یکند در مکان یحکم م زین یو مصلحت فرد ديکه بهتر بتواند خدمت نما ردیگ قرار يیفرد در جا

 یابيد ارزمور ديافراد دو عامل با یشغل نشيدر گز ن،يبنابرا. ابدي یباشد که بهتر بتواند رشد و تعال

 :ردیقرار گ

 فرد یتیشخص یها یژگيو یها و بطور کل يیتوانا ق،يعال نهیفرد در زم یابيارز 

 تیسازمان ها با شناخت شخص یدارد. از طرف

ر ه تیشناخت شخص قيپرسنل خود از طر یرفتار

ر ه یتوانند عالوه بر انتخاب فرد اصلح برا یفرد م

ده از خروج رباال ب زیپرسنل را ن یپست، وفادار

 ریپژوهش اخ یکند. از طرف یرینابهنگام آنان جلوگ

صفات  یمختلف به بررس یبا طرح پرسش ها

 یپردازد و با کشف مولفه ها یافراد م یتیشخص

 نيبه ا دنیرس یسازوکار جامع برا کيبه  یاصل

 .گشت ليهدف نا

صفات  ی،سنجش رفتار شغل  واژه های کلیدی:

 ،و ، صفات شخصیت هالند، مدل ديسکنئ  تیشخص

 تحلیل عاملی

evaluation score and a personnel group 

with low evaluation score. According to 

the findings of the research, it was found 

that there is a meaningful relationship 

between recognizing the personnel 

behavioral staff and job satisfaction. On 

the other hand, through the recognition of 

behavioral personality of the personnel, 

organizations can, in addition to selecting 

the right person for each post, raise the 

loyalty of staff and prevent them from 

untimely exit. On the other hand, the 

present research deals with the 

characterization of individuals through 

various questions and through the 

discovering the main components, it 

reached to a comprehensive mechanism 

for achieving this goal. 

KeyWords: Occupational Behavior 

Evaluation, Neo Personality Traits, 

Holland's Personality Traits, Disc Model, 

Factor Analysis 
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 در آن شغل ضرورت دارد  تیموفق یکه برا يیها یژگيها و و يیتوانا نهیدر زم یابيارز

 (1368ی)حجاز

 

بر اســاس صــفات  یشــغل یپرســشــنامه ســنجش رفتارها یســاخت و رواســاز  :ی پژوهشهدف کل

  تیشخص

 تیصفات در شخص کرديرو

 سنکيآلپورت، کتل و آ یهاهينظر  

ست شته نینخ سته یهانو ساس و انیآدم یبندموجود درباره د سبت پا یهایژگيبر ا در  داريبه ن

 الدیاز م شیچهار پ یدر ســده نوسیبقراط و جال یهاگوناگون در طول زمان، به نوشــته طيشــرا

 رسندیبه نظر م گريکديکه برابر با  یبنددو دسته نيدر ا(. 1375 ر،يی)کارور و شگرددیباز م حیمس

ـــته ـــفراویمردم در چهار دس ـــوداريپذکي)تحر مزاجی: ص ـــرده مزاجيی(، س  مزاجیخو(، دمو)افس

ندیخود م بدن یاتیح یماده بی)آرام( بر اســــاس ترک مزاجی( و بلغمنیب)خوش  ني. از اگنج

شد: کسان یدو روند فکر یکل یبنددسته  شنهادیافراد را پ تیشخص پیت یبندکه دسته یمشتق 

  .افراد اشاره داشتند تیشخص یستيز ادیکه به بن یافراد ودادند 

و  قرار گرفته هیافراد، در حاشــ دی/ســفاهیســ یبندمرز ینادرســت لیبه دل پیت یهاهينظر امروزه

 هاهينظر نيا انی. در ماندافتهي یشتریب تینگر مقبولنگر و قانونفرد کرديبا دو رو صهیخص یهاهينظر

کتل و  یهاهيظرو ن ینظر یهاصیتخص یآلپورت از گونه یهينظر( 1375)ريیکارور و ش یبه گفته

 .ترندشدهتر و شناختهپررنگ نيرياز سا یعامل لیتحل یاز گونه سنکيآ

 گاه،يبر فرد در برابر جا یاز صفات دانسته، با پافشار یو رفتار را گروه تیصفات، شخص کرديرو

ــته ینیبشیپ یبرا ــرده نییتب ،یبندرفتار، به دس ــازو فش و  1386 ور،يو کد ی)جوادپردازدیم یس

ساس صفت)که کارور و ش نيبر ا(. 1382شاملو،  . اندکردهادي پیو ت صهیاز آن به خص( 1375)ريیا

سته ص یهایژگيو و ژهيرفتار و یبرا هایاز آمادگ یاد شت زمان و در جلوه  یتیشخ ست که با گذ ا

و  یو جان)در جواد نيپرو یهمه، به گفته ني. با ادينمایم داري( گوناگون پایهاتی)موقعیگاهها

س"خاص دارد یمعنا پردازهيصفت از نظر هر نظر"( 186، ص1386 ور،يکد سا  نيدر ا ی. دو فرض ا

و  (تی)صفت به منزله عنصر مهم شخصژهيو یاپاسخ به گونه یبرا یآدم یگسترده یگآماده کرديرو

ها ساده به عادت یها: از پاسخشهي)رفتار، احساسات و اندیآدم تیشخص ژهيو یساختار سلسله مراتب

صفت سپس  صفتو  سه نظر یهاها و  ستند.   یهاهينظر کرديرو نيا یشده شناخته یهيباالتر( ه

بود که  يیکاياز جمله روانشناسان آمر( 1966-1896)دون آلپورتاست. گور سنکي، کتل و آآلپورت

بال ـــيمای)پینیبا روش  تاکیرخدادپس اي یش ـــاربر پژوهش فرد دی( و  پافش با  مان بر هم ینگر  ز

 یبالقوه برا تیرفو توان و ظ یروان-یســاختار عصــب ینگر، صــفت را داراوننگر و قانفرد یکردهايرو

سخ  سانيپا ست. و یهابه محرک ک شاره به ا یگوناگون دان صفت مهم نيبا ا  نيو معتبرتر نيترکه 
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شکل یدرون یابيواحد ارز ست،  رد. ک هیبا گروه و جامعه توج وندیها را در پصفت یو دگرگون یریگا

 فتاساس ص نيکه بر ا کرد یبندو دسته فيبودن تعر ریشدت و فراگ ،یها را از نظر فراوانصفت یو

 ،یبرجسته: مهربان یژگي)ویمحور یهابودن(، صفت  ستیاولی)غلبه بر وجود شخص: ماکیاصل یها

ها هســتند. صــفت  یاصــل ی(، ســه گونهیو گاهگاه ژهيو طی)در محهيثانو یهای( و آمادگیدرســت

 ،یو واقع خصمشــ تیبرشــمرده که ماه هينظر نيصــفت از نظر ا یبرا یژگيهفت و( 1382شــاملو)

سب ،یو علم ینیع یريپذاثبات ا،يپو تیاز عادت، ماه تریعموم ستقالل ن د. انصفات از آن جمله یا

 (1386 ور،يو کد یاند)جوادگفته زین تیصفات شخص کیکالس لیآلپورت را تحل یهينظر

 یسرشت یفرد یصفت بر تفاوت ها فيدر تعر تیصفات در شخص کرديرو یپرآوازه یهينظر سه

بر  رشــتیب ،یعامل لیاند. روش کار آلپورت با انتقاد به روش تحلداشــته یپافشــار هیاول یدر آمادگ

بهره  یعامل لیو کاربرد تحل یبیاز روش ترک ســنکياســتوار بوده حال آن که کتل و آ ینیمطالعه بال

صفات، کتل ب سنکي. آاندگرفته صفات و ستیسه بعد از  ( را شمار یهر فرد)ب ژهيعامل و آلپورت 

ست. آلپورت و کتل به انگ یبنددسته شاره کرده و پ زشینموده ا را مورد  زهیصفات و انگ انیم وندیا

 هبکتل  رگيد ینپرداخته اســت. از ســو زشیبه مبحث انگ ســنکياند حال آن که آقرار داده یبررســ

فات ص کرديمورد انتقاد قرار گرفته است. رو یو یبر روش خود و درباره اعتبار ابزارها یپافشار لیدل

 یبرا یدهنده نبود ولتکان یشــناســدر عرصــه روان( 1382شــاملو) یگرچه به گفته تیدر شــخصــ

 پندارندیم نیچن یو متوسط سودمند بوده است. گرچه برخ یانسان معمول ژهيوو به یآدم يیشناسا

 .ردیگینام نم هينظر يیهایبندو دسته هانییتب نیکه چن

  : در هنگام استخدام تیعدم توجه سازمان ها به تناسب شغل با شخص يیچرا

 نانیدر استخدام و انتصاب شده است، عدم اطم تیکه باعث کمتر بکارگرفته شدن شخص آنچه

ست ها يیايو پا يیاز روا ص یت اعمال  ايآن در انتخاب داوطلب و  جهیبه نت نانیو عدم اطم تیشخ

عبارت است  تیتست شخص کي يیص( روا1378/یرسپاسیآن در انتصابات داخل سازمان است )م

ست م زانیبه چه م نکهياز ا ص یت شخ ستعداد، عالقه، و  یریرا اندازه گ تیتواند تنها   ايکند و نه ا

 یقیقابل اتکاء و دق جيتســت ، نتا زانیبه چه م نکهيعبارت اســت از ا يیايرا، و پا گريد اتیخصــوصــ

ــت چیمطلق در ه يیايو پا يیروا زانیم نکهي. طبعا به لحاظ ادينما یارائه م  وجود ندارد، معموال یتس

خاص قابل  بيکه به صــورت ضــر دهينوع تســت ها مطرح گرد نيا یبرا یقابل قبول یاســتانداردها

شها ست. تال سبه ا ست ها يیايو پا يیروا زانیم شيافزا یبرا راًیکه اخ يیمحا ص یت ل اعما تیشخ

 یســپاســ ریآنها نســبت به گذشــته شــده اســت)م شــتریب یریباعث بکار گ یاســت تا حد دهيگرد

 .(297ص1988/نکايبه نقل از اسکارپلو و لدو10ص 1378/

 (.197ص1378/ی)گنجیرانيمتناسب با فرهنگ ا قیو عال تیشخص یآزمون ها نبود

 یلیغلط بدهند و خ یتوانند پاسخ ها ینوع آزمون ها م نيبه ا يیشوندگان در پاسخگو شيآزما

شان ندهند)گنج ص هي(.  نظر197ص1378/یصداقت ن شخ شغل با  سب  از  یکيجان هالند  تیتنا
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شده در زم ص نهیمباحث مطرح  شخ س پیت ت،یشناخت  ست.  یشنا شاغل ا شخاص و م از  یکيا

ــده، نظر نهیمز نيکه در ا یبزرگ یکارها ــت. ا1919جان هالند  ،  هيانجام ش به دنبال  هينظر نياس

 . است یادیبن ريبه سه پرسش ز يیپاسخ گو

 ،یبخش حرفه ا تيرضـا ماتیمنجر به اتخاذ تصـم یطیو مح یتیشـخصـ اتیکدام خصـوصـ .1

  شوند؟ یم شرفتیاشتغال و پ

ص .2 ص اتیکدام خصو  یسطح کار فرد در طول زندگ رییتغ ايمنجر به ثبات  یطیو مح یتیشخ

  گردد؟یم

  دارند کدام است؟ یکه مشکالت حرفه ا یکمک به افراد یروش ها برا نيمؤثرتر .3

 :دواصل استوار نموده است یخود را برمبنا هيهالند نظر نیهمچن

 .دارد یفرد بستگ تیانتخاب شغل و حرفه به نوع شخص -1

افراد  هالند، هيفرد دارد. براساس نظر شيوگرا یبا طرز تلق یمیانتخاب شغل وحرفه رابطه مستق -2

شان به  یرا م شباهت  ساس  شش ت یکيتوان برا ص پیاز   ،یکه عبارتند از: واقعگرا، هنر  یتیشخ

است و در جزء حدود  یکل یطبقه بند نيکرد. ا یطبقه بند یمتهور،جستجوگر و قرارداد ،یاجتماع

ص یالگو 720 شخ شامل م یتیمختلف  س یرا  شاهده رفتار فرد،  یزندگ خچهيتار یشود. با برر و م

سا یتیشخص یها پیانواع ت نياز ا یکيتوان غلبه  یم ال ح نیانواع آن را مالحظه کرد . در ع ريبر 

فوق وجود داشــته  یتیشــخصــ یژگياز هر شــش نوع و یبیترک زیاز افراد ن یممکن اســت در تعداد

شاهده دق ست با م شد. هالند معتقد ا سان م قیبا  شش نوع نياز ا یکيکه  افتيتوان در یرفتار ان

شباهت  یتیشخص پیت کيدارد. هر چه فرد به  یشتریانواع غلبه ب رينسبت به سا یتیشخص یژگيو

شد، امکان آن که رفتارها و و یشتریب شته با ست شتریرا ارائه دهد ب پیخاص آن ت یها یژگيدا . ا

شش مدل  یم یدگکه افراد در آن زن یطیتوان مح یم نیهمچن شان به  شباهت  ساس  کنند را برا

ص یمتهور و قرارداد ،یاجتماع ،یشامل: واقع گرا، جستجوگر، هنر یطیمح  نیکرد. چنانچه ب فیتو

 تيوجود داشــته باشــد، رضــا یهماهنگ رند،یگ یکه در آن قرار م یطیافراد و مح یتیشــخصــ پیت

فرد  یانو رو یعاطف تیقابل قبول تر شده و وضع یشغل شرفتیپ نیشود و همچن یم شتریب یشغل

 لهیاست که به وس یمدل پیت کيتوان گفت که  یم یشود. به طور کل یبرخوردار م یاز ثبات بهتر

صورت واقع میتوان یآن م ص پی. هر تمیکن یابيارز یشخص را به   نيچند نیب یمحصول تعامل خا

ــ یفرهنگ یروین ــخص ــاالن، عوامل ارث دمانن یو ش  ،یطبقه اجتماع ن،يوالد ،یکیو ژنت یگروه همس

ست. عالوه بر ا یکيزیف طیفرهنگ و مح شد م نديشخص در فرآ نيا ض یر  تیاز فعال یآموزد که بع

ض سپس ا حیترج گريد یها را بر بع وند و ش یم ليتبد رومندیو ن یقو قيها به عال تیفعال نيدهد. 

و  قيدهد. ســرانجام عال یها ســوق م تیاز صــالح یدســته خاصــ یواو را به ســ قيعال نيآن گاه ا

ــالح ــع یفرد برا کي یها تیص  یکه موجب م دينما یفراهم م یا ژهيو یفرد تیو موقع تیاو وض

 رياذخ یدارا یپیهر ت گر،ي. به عبارت دديدرک کند و عمل نما شد،يندیخاص ب یبه گونه ا یشود و
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ــ ــکالت و وظا يیاز نگرش ها و مهارت ها یخاص ــت. ت یطیمح فيدر جهت غلبه بر مش  یها پیاس

 یانگرش ه سهيمقا قيکنند. از طر یانتخاب و پردازش م یمتفاوت یگوناگون اطالعات را به گونه ها

از  کیبه کدام هیکه او شـــب میکن نییتع میتوان یها م پیمدل ها و ت نياز ا کيشـــخص با هر  کي

ست. از آنجائ یتیشخص یها پیت  تیعالئق، صالح یمختلف دارا یتیشخص یها پیتراد با اف کهیا

احاطه کنند و  یدارند که خود را با افراد و موضوعات خاص ليهستند، تما یمتفاوت اتیها و خصوص

ها و طرز تفکرشان نسبت به جهان متجانس و  تنیهستند که با عالئق، صالح یمسائل یدر جستجو

شد. مردم بدنبال مح ستند که بتوان یطیهمخوان با  ندریخود را بکار گ یها يیمهارت ها و توانا نده

 .خود را نشان دهند یو نگرش ها و ارزش ها

  تیشخص یها پیت یطبقه بند

 و وراثت اتیتجرب -واقع گرا    پی( تالف

آن ســـروکار داشـــتن  امدیکه پ شـــودیمنجر م يیها تیفعال حیفرد واقع گرا به ترج کي خاص

 اي یآموزش یها تی است و معموال از فعال ًواناتیها و ح نیابزار، ماش اء،یمنظم با اش ايآشکار، مرتب 

 ،یزشاورک ،یکیمکان ،یعلم یها تیدارند که صالح ليتما شتریافراد ب ني. اکنندیاجتناب م یدرمان

سب نما یو فن یکيالکتر ص ،یراجتماعیچون: غ يیها یژگيو ی. و دارانديک صر، بهنجار، ا  ل،یرک، م

 ،یقدرت جسمان ن،ی، بافراست، با ثبات، سازشکار ، عملگرا و واقع ب یدر کار، ماد تيرسخت وجدس

 یدارا رها؛درکا یعالقه و هماهنگ یدارا ه،يرایپ یب ،یرشهودیصرفه جو، غ ر،يخودمحور،انعطاف ناپذ

 (46-47ص1376/یزديو  انینیهستند )هالند،ترجمه حس یکیو مکان یفن یاشتغال و مهارت ها

 (جستجوگر)کاوشگر پی( تب

ـــتجوگر، به ترج کيو وراثت  اتیتجرب ـــود که پ یمنجر م يیها تیفعال حیفرد جس  آن امدیش

به منظور فهم  یو فرهنگ یشــناســ ســتيز ،یکيزیف یها دهيپد ،کشــفیخالق مشــاهده ا یبررســ

ـــت. ا دهيپد نيکنترل ا  یکنند. دارا یاجتناب م یو تکرار یاجتماع یها تیافراد از فعال نيها اس

 یدر دانشــگاه م یلیرشــته تحصــ رییهســتند ،کمتر به تغ یاضــيو ر ی، پژوهشــیعلم یها يیتوانا

را  یورزند، روابط اجتماع یخود مبادرت م ندهيآ یها شرفتیدر مورد پ یپرداز ايپردازند، گاه به رو

ست ندارند و فاقد توانا اديز گر  لیو، متفکر، تحلچون: کنجکا يیها یژگيو یاند. و دارا یرهبر يیدو

ستدالل، منطق رتقد یو دارا ش ،یا شنفکر،  شیپ ده،یچیخالق، منتقد، پ ار،یهو ستقل، رو رونده، م

گ کنــاره  گر و ب ر،یدرون  ــد حتــاط، ب م مرو و  ک تن، فرو ق ن،یخوددار و  غ قید بوبیو  ح م  ر

 (47ص1376/یزديو  انینیهستند)هالند،ترجمه حس

  یهنر پی( تج

ـــودیمنجر م يیها تیفعال حیبه ترج ،یو وراثت فرد هنر اتیتجرب  یاه تیآن فعال امدیکه پ ش

 ايکال خلق اش یبرا یانسان اي ی،کالمیکيزیشامل: سروکار داشتن با مواد ف رمنظمیو غ ده،آزادیچیپ

خود مهارت دارند، کمتر به کنترل  اتیخصوص انیو ب یافراد در شناسائ نياست. ا یمحصوالت هنر
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 پیت نيا یکه دارا یو مرتب ندارند. افراد افتهيسازمان  یها تیفعال یبرا یپردازند و رغبت یم خود

تکر، مب خته،یپرداز، خود انگ الی،آرمانگرا، خ ريچون :مستقل، سازش ناپذ يیها یژگيو یهستند دارا

 گران،يد بارابطه حســنه  جاديا ،یبا ارائه آثار هنر یطیحســاس ،آزادمنش، مبارزه با مشــکالت مح

به صفات زنانه، پراحساس، اهل  شيو به دور از نظم، گرا ختهيراز عواطف، مبهم، درهم ردر اب یسادگ

 (48ص1376/یزديو  انینیحرف نه عمل هستند )هالند،ترجمه حس

  یاجتماع پی( تد

آن  امدیشود که پ یمنجر م يیها تیفعال حیبه ترج ،یفرد اجتماع کيو وراثت خاص  اتیتجرب 

ــاختن، تعل گرانياداره کردن د ــد، درمان  م،یبه منظور آگاه س ــت، ا يیراهنما ايرش افراد  نيآنان اس

و  ینبد یو ازکارها زاننديمســائل گر یحال از حل عقالن نی. در عرنديپذ یرا م یاجتماع یقراردادها

سازمان  ح،يصر یها تیفعال شد، اجتناب م افتهيمرتب،   کنند. معموال یکه با مواد، ابزارها مربوط با

 هیروح یچون: مسلط، دارا يیها یژگيو یهستند و دارا یاجتماع یها تیافراد عالقمند به فعال نيا

سئول، رف ،یهمکار سخاوتمند ،آرمانگرا، م  ینیتلق مهربان،و خونگرم، امدادگر،  یمیصم ق،یصبور، 

و  انینیبشـــر دوســـت هســـتند)هالند،ترجمه حســـ ،یآداب، معاشـــرت یمباد ده،ی،مشـــوق، فهم

 (49ص1376/یزدي

 (متهور)سوداگر پی( ته

داره آن ا امدیشــود که پ یمنجر م يیتهایفعال حیفرد متهور، به ترج کيخاص  اتیو تجرب وراثت

س یبرا گرانيکردن د سازمان  دنیر صاد ايبه اهداف  سب درآمد اقت ست. ا یک به  ليافراد تما نيا

ستجو ادهيچون: ز يیها یژگيو یدارند. و دارا یتيريو مد یرهبر یها تیفعال قدرت  یطلب و در ج

و  یطلب، برون گرا، خوشــخو، معاشــرت جانیه ،یبلند پرواز ،ماجراجو، ســلطه جو، با انرژ ،یهبرو ر

شوه گر، بدنبال  ن،یاعتماد به نفس، خوش ب یپرحرف ، دارا ،يیايمهارت درگو ،یاجتماع خودنما ، ع

 (50ص1376/یزديو  انینیوتجارت هستند.)هالند،ترجمه حس یکسب مهارت درامورمال

  یسنت اي یقرارداد پی( تی

ـــود که پ یمنجر م يیتهایفعال حیبه ترج ،یفرد قرارداد کيو وراثت خاص  اتیتجرب  ن آ امدیش

 ،یانگيپرونده ها ،با یساده، مرتب، سروکار داشتن منظم با داده ها مانند نگه دار یها تیفعال حیترج

شتار میتنظ شه تع یو عدد یاطالعات نو ست. تما نییبر طبق نق سب فعال ليشده ا  یها تیبه ک

ــبات ،یدارا ــند. و دارا یم شيبه کنترل خو یدارند، بخوب یوتجار یمحاس چون :  يیها یژگيو یباش

و  ريانعطاف ناپذ ل،ی، فاقد قدرت تخ نیشــناس واحترام به قوان فهیمحتاط، ســازشــکار ،همرنگ، وظ

ـــول ع،یمط ده،یچیپ یها تیاز موقع زانيگر ـــرفه جو، کارآمد، خوددار، اص  ش،يدوراند ،یمنظم، ص

ــ ر،یگیپ ــتند)هالند،ترجمه حس مجموعه  کي( هالند 51ص1376/یزديو  انینیمدافع، عمل گرا هس

ــنامه دررابطه با اولو ــغل یها تيپرســش ــغل دارد کســ 160کرد که  هیته یش  نيکه به ا یعنوان ش

سخ م  نییتع یو برا کندیدوست ندارد را مشخص م ايرا که دوست دارد  یشغل د،دهیپرسشنامه پا
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 یقیشود. در تحق یپاسخنامه استفاده م نيمناسب با آن است ، از ا یتیشخص نظرکه فرد از  یشغل

شش وجه ستفاده از نمودار  شغل فرد تع یکه با ا ستفاده م نيگردد، از ا یم نیینوع   شود یروش ا

مشاغل  نيدهد که هر قدر ا ی( نمودار مزبور نشان م159ص1385/یو اعراب انيی:پارسانز،ترجمهی)راب

شابهند، ول تر کيبه هم نزد شاغل همجوار کامال م ستند. م سازگار ه شند، با هم  آنها که در دو  یبا

ــانز،ترجمهیمتفاوت اند )راب ردیقطر قرار گ ايهمجوار  ریرأس غ  هي(نظر6ص1385/یو اعراب انيی:پارس

 تيافراد و نوع شغل آن ها با هم متناسب باشد، رضا تیمطلب است که اگر شخص نيا گرانیمزبور ب

 یم دای، تنزل پ زانیم نيتر نیکارکنان به پائ يیجابه جا جهیو در نت دهیحد رسـ نيباالتر به یشـغل

ص ديکند با شخ سب تیبا توجه به نوع  ص یبه او واگذار کرد. اگر فرد یفرد، کار منا شخ  یتیاز نظر 

شاورز یو رفتار ،یمهارت فن یدارا شاغل ک شد و در م شگرانه با شود،  یو جنگلدار یپرخا گمارده 

س سب تر از ا اریب ست که به پژوهشگر نيمنا شاغل یا  یکه جنبه اجتماع یبپردازد ، و اگر او را در م

ـــب یقو ـــورت نــامنــاس ــــانز،ترجمــهیخواهــد کرد)راب دایــپ یدارد بگمــارنــد، ص و  انيیــ:پــارس

 (.160ص1385/یاعراب

 شخصیت نئو گانه پنج ابعاد 

 شخصیتی عاملی 16 پرسشنامه«  ای خوشه تحلیل با را کارشان (1976 )1کری مک و کاستا

 » داد نشان را گرايی برون « و » رنجورخويی روان «دوگانه ابعاد آنها تحلیل » کردند شروع کتل

شودگی عامل به آنها اينکه ضمن و شأت کتل عاملی چند از که گ سیدند بود، گرفته ن سال .ر  در

ستا 1983  بزرگ  عامل پنج از عامل سه شبیه آنها NEO ساختار که دريافتند کری و مک کا

ست سئولیت سازگاری حوزه صفات اما ا  را خود الگوی آنها بنابراين .گیرد دربرنمی را پذيری وم

اولیه   شــخصــیتی پرســشــنامه .کردند تکمیل شــناســی وظیفه و ســازگاری مقدماتی های مقیاس

(NEO 1982کری ومک کاستا) برون « برای فرعی جزء شش گیری اندازه برای معیارهايی شامل 

شودگی «و » خويی رنجوری روان «، » گرايی  آنها به که هايی مقیاس برای که درحالی شد » گ

 درسال .نبود ششگانه اجزای دارای » پذيری مسئولیت « و » سازگاری « يعنی بود شده افزوده

ــتا 1992 ــیاهه گری مک و کاس ــیتی س ــخص ــؤال 240 با را وآنها نظر تجديد را NEO ش  س

 (.1387 پورعلی،(منتشرکردند

عاد نه پنج اب نداز گا بارت ، (O)  4بودن پذيرا، (E)3گرايی برون، (N)2رنجورخويی روان :ع

 پنجگانه حروف درنظرگرفتن اول با ترتیب بدين .باشد می  (C)6پذيری ومسئولیت (A)5سازگاری

                                                           
1 Costa & Mc crae 
2 .neuroticism 

3 .entroversion 

4 .oppenness 

5 .agreeableness 

6.conscientiowsness 
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 برای که اصلی عامل پنج های مقیاس بررسی به دراينجا .آيد می دست به Ocean اقیانوس کلمه

 (1387پورعلی( پردازيم باشد، می می وسیع سطح در شخصیت درک

 (N)خويی رنجور الف( روان

صیت های مقیاس قلمرو مؤثرترين سازگاری با عاطفی ثبات يا سازگاری تقابل شخ  روان يا نا

 اجتماعی، ترس چون عاطفی های ازناراحتی گوناگونی انواع بالینی متخصصین .باشد می نژندگرايی

سردگی شخیص افراد در را وخصومت اف شان شمار بی مطالعات اما .دهند می ت  افرادی دهد می ن

 می تجربه نیز را ديگر های وضــعیت احتماالً هســتند عاطفی وضــعیت اين از يکی مســتعد که

ند تا کری مک(کن ـــ کاس يل (. 1992و ما به به عمومی ت  غم، ترس، چون منفی عواطف تجر

ستپاچگی، صبانیت د ساس ع شکیل را N حیطه ونفرت مجموعه گناه واح  N هرچند .دهد می ت

شتر چیزی شناختی روا  های ناراحتی برای آمادگی از بی ست اين مقیاس دارد ن  ساير همانند ت

صیت از بعد يک از بیش ها مقیاس ست ممکن باال نمرات .گیرد می اندازه را سالم شخ شانة ا  ن

شکالت از برخی به ابتالء برای باال احتمال شکی روا انواع م شد نپز  به نبايد N های مقیاس اما با

 .شود نظرگرفته در روانی اختالالت برای ای اندازه عنوان

 (E)گرايی ب(برون

 برون حیطه که است صفاتی از يکی فقط اجتماعی توانايی اما بوده گرا جامعه البته گراها، برون

ست آن دارای گرايی ست E برآن عالوه .ا شتن دو  گردهمايی و بزرگ های گروه ترجیح مردم، دا

 برانگیختگی آنها .اســت گراها برون صــفات از نیز بودن پرحرف و بودن فعال بودن، جرأت با ها،

سی ست را تحريک نیز و جن شاش که ومتمايلند دارند دو شند ب  و انرژی با سرخوش، همچنین .با

 در بزرگ های ريســک به عالقه با  قوی طور به E حیطه های مقیاس .هســتند نیز بین خوش

 (.1393بابائیان  ( است هم بسته مشاغل

 (O)پذيری ج( انعطاف

صلی بعد يک عنوان به صیت، ا  شده شناخته N کمتراز خیلی تجربه در پذيری انعطاف شخ

ست صر .ا صور چون پذيری انعطاف عنا سندی زيبا احساس فعال، ت سات درونی، به توجه پ سا  اح

ــتقالل ذهنی کنجکاوی طلبی، تنوع ــاوت در و اس ــی اغلب قض ــنجش و تئوريها در نقش  های س

 از عاملی تشــکیل و وســیع حیطه يک در آنها پیوســتگی همه به اما اند، نموده ايفاء شــخصــیت

 بیرونی دنیای هم و درونی دنیای درباره هم منعطف اشخاص .است بوده مطرح ندرت به شخصیت

ستند کنجکاو ست غنی تجربه لحظه از آنها زندگانی و ه  ار و جديد عقايد پذيرش به مايل آنها .ا

شخاص از تر عمیق و بیشتر بوده غیرمتعارف شهای  و منفی مثبت های هیجان پذير انعطاف غیر ا

 رفتار که متمايلند گیرند می پذيری انعطاف در پايینی نمره که زنانی و مردان .کنندی م تجربه را

 و دهند می ترجیح را آشــناتر های تازه افراد اين نمايند، حفظ را خود ديدگاه و داشــته متعارف

 .است محدود خیلی آنان عاطفی های پاسخ
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 (A)بودن د( دلپذير

 نوع اساساً دلپذير فرد يک .است فردی بین تمايالت از بعدی بودن دلپذير گرايی، برون همانند

ست ست، دو سبت او ا شتاق و کرده همدردی ديگران به ن ست م  که دارد باور و کند کمک که ا

ستند کننده کمک متقابالً نیز ديگران شکاک خودمدار جو، ستیزه غیردلپذير فرد مقابل در .ه  و

سبت ست جو رقابت و بوده ديگران به ن سیار افراد .کننده همکاری تا ا  را بودن دلپذير که مايلند ب

 است سالمتری حالت روانی لحاظ از هم و است مطلوب اجتماعی لحاظ از که صفتی عنوان به هم

 .باشند داشته را

  (C)بودن وجدان ه( با

ــیت، های از تئوری تعدادی ــخص  .دارند توجه ها تکان کنترل به پويايی روان تئوری ويژه ش

ـــد دوره درطول ـــان آرزوهای با چگونه گیرند می ياد افراد اغلب رش  بیايند وناتوانی کنار ش

 کنترل .است بزرگساالن  درمیان C باالبودن از ای نشانه کالً ها وسوسه و ها تکانه از درجلوگیری

 محوله وظايف و انجام سازماندهی فعال خیلی ريزی طرح قدرت مفهوم به تواند می همچنین خود،

 با فرد .اســت بودن باوجدان احســاس موارد دراين فردی های تفاوت .باشــد نیز مطلوب نحو به

 نام، به ورزشکاران و بزرگ دانان موسیقی موفق، افراد .باشد می مصمم و اراده با هدفمند، وجدان

 افراد اما هستند؛ ومطمئن قول خوش دقیق، Cدر  باال نمره با افراد .دارند باال حد در را صفات اين

صول فاقد لزوماً C در پايین نمرات با ستند، اخالقی ا صول بکارگیری در اما نی  دقیق زياد اخالقی ا

 مدارکی .هستند حال بی شان های هدف به رسیدن برای شان تالش در آنان همچنین  .نیستند

  (دارد جنســـی امور بــه زيــادی عالقــه و بوده گرا لــذت خیلی افراد اين کــه دارد وجود کــه

 (.1393بابائیان

 

 روش پژوهش

ستگی ه کاربردی و باين مقاله به لحاظ هدف  صیفی از نوع همب لحاظ روش گردآوری داده ها تو

ساس مطالعه مبانی نظريه های حوزه شخصیت  می باشد. سپس در دو  شده وگويه طراحی  56بر ا

شــیوه اجرا بدين گونه بود که پرســشــنامه ها در اختیار شــرکت شــد. نفر اجرا  250مرحله بر روی 

عه دقیق هريک از گويه ها به آن پاســـخ دهند. نتايج در نهايت با کنندگان قرارداده شـــده تا با مطال

ستخراج ند و عامل نئو مقايسه شد 5پرسشنامه تیپ شناسی هالند و پرسشنامه  رابطه عامل های ا

در اين  عامل نئو و تیپ شناسی هالند بررسی شد. 5شده از پرسشنامه محقق ساخته با عامل های 

سخ نفر اول به منظور  250پژوهش،  شنامه را پا س شافی پر عامل های زير داده و تحلیل عاملی اکت

ستخراج  شده بروی  شدند،بنايی ا شنامه طراحی  س  شد، نفر ديگر نیز اجرا  250در مرحله بعد پر
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ســپس با اســتفاده از روش آماری تحلیل عاملی تايیدی روايی ســازه عامل های اســتخراج شــده در 

 .گرفتزيابی قرار مرحله تحلیل عاملی اکتشافی مورد ار

 .ندنفر دوم برای آزمون تحلیل عاملی تايیدی و سنجش روايی همزمان بکار گرفته شد 250

نفر اجرا شد،  30برای تعیین روايی محتوا در مرحله بعد پرسشنامه ها به فاصله سه هفته بروی 

ــبه گرد و ــنامه بروی  د.ياعتبار و بازآزمايی آن محاس ــش ــد و با نفر ا 250در مرحله بعد پرس جرا ش

ــافی عامل ــتفاده از تحلیل عاملی اکتش ــتخراج اس ــدندهای زير بنايی اس ــپس در ادامه پس از ش . س

شنامه بروی س ستخراج مولفه ها بار ديگر پر ستفاده از تحلیل عاملی تايیدی  گرديده ونفر  250ا با ا

ـــريب همقرار گرفتندمورد آزمون  ـــبه ض ـــتفاده از محاس ـــتگی . همچنین در اين مرحله با اس  بس

پرسشنامه سنجش شخصیت هالند و پرسشنامه سنجش  2مولفه های پرسشنامه محقق ساخته و 

صیت نئو روايی همزمان آ شد.ن شخ شخص  ها ارزيابی  کدام کارمند در  شدبرای روايی تفکیکی م

شیابی عملکرد باالتری برخوردار  شیابی عملکرد نمره  بودهمجموعه از نمره ارز و کدام کارمند در ارز

ی پايینی کســب کرده اســت و ســپس پرســشــنامه اجرا و آزمون تحلیل واريانس چند متغیر برای 

 .شدتحلیل داده ها استفاده 

و  ــی  ررس ب رح چگونگی  ــ و ش مفهومی  الب يک مدل  ق در  ــی  ررس ب مورد  متغیرهای 

متغیرها زه گیری  دا ن  :ا

است، موضوع تعیین نوع  سنجی يک ابزارهای روانتعیین ويژگیهايی که هدف آن در پژوهش

سته،متغیرها ) ستقل و واب  گیرد، با وجود اين يا مالک و پیش بین( چندان مورد توجه قرار نمی م

ـوع پـژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار پژوهش هـا در زمـرهو با توجه به اين که ايـن ن

ـیت و  شغلیتوان گفت رفتارگیرد، میمی ش متغیرهای پیشبین پژوهصفات متغیر مالک و شخص

 شوند. حاضر محسوب می

 جامعه و نمونه آماری

شین صنايع ما شرکت  سی کارکنان  جايی که از آن های اداری ايران بود.جامعه آماری مورد برر

نفر می باشــد بر اســاس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با  750تعداد پرســنل اين شــرکت بال  بر 

 .به دست آمدنفر  250

 

 

 

سترس شد. روش نمونه گیری در د شه ای انجام  صورت خو در مرحله اول به منظور ، نمونه گیری ب

  ،به منظور تحلیل عاملی اکتشافیمرحله سوم ، مرحله دوم به منظور تحلیل عاملی تايیدی، استخراج
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شدند. 250 شنامه انتخاب  س شافی پر نفر دوم برای آزمون  250 نفر اول به منظور تحلیل عاملی اکت

ـــنل( و  تحیلی عاملی تايیدی ) دو گروه با نمرات ارزيابی رفتاری پايین و ارزيابی رفتاری باال پرس

 سنجش روايی همزمان بکار گرفته شدند.

ع ـــوال طراحی که  56 -ه چهارچوب نظریبه منظور مطال نفر از افراد متخصـــص رفتار  30س

 سازمانی در مجموعه روی آن نظر دادند.

 

 يافته ها

 بررسی هماهنگی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ

برای تعیین پايايی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی و يا قابلیت اعتماد پذيری پرسشنامه سنجش 

پايايی با اســتفاده از آلفای کرونباخ انجام گرديد. با اســتفاده از اين روش آلفای رفتار شــغلی، تحلیل 

 ات( ارتباط عدم) صـفر از قابلیت ضـريب دامنه معموال امر اين به توجه بدسـت آمد. با 0.96کرونباخ 

  .است( کامل ارتباط+ )1

 تحلیل روش از دهاستفا گويه ها  با تعیین پرشسنامه سنجش رفتار شغلی و اصلیبررسی عوامل 

 تايیدی عـاملی تحلیل و اصلی های مؤلفه

 عوامل اصلی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی

ی با ، تحلیل عاملی اکتشاف شغلی رفتار سنجشبرای تعیین بهترين برازش نمره های پرسشنامه 

 انجام شـــد. به عبارت ديگر هدف در اين تحلیل پیدا کردن  اســـتفاده از تحلیل مؤلفه های اصـــلی

 شغلی بود. رفتار گويه ای منابع سنجش 112 پرسشنامهمؤلفه های زيربنايی 

ـــد.   در تحلیل اولیه، هدف تنها پیدا کردن تعداد مؤلفه ها بود، بنابراين نوع چرخش معین نش

 آمده است: 1 شکلهای اصلی در نتايج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل مؤلفه

 
 مايلر و ضريب بارتلت –: ضريب کايزر 1 شکل

 تندنیس الزم کفايت دارای شده گرفته های نمونه که معناست اين به صفر فرض خروجی اين در

ساس اين بر يک فرض مقابل در و ست ا  متغیرهای عاملی تحلیل برای شده گرفته های نمونه که ا

 5 از کمتر sig میزان که آنجا از شده داده تصوير خروجی در. باشند می الزم کفايت دارای نظر مورد

صد شد می در ستنباط چنین توان می بنابراين با صد 5 خطای سطح در که نمود ا  سطح يا و در
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 .شود یم پذيرفته مدل کفايت يعنی يک فرض بنابراين و نشده تايید صفر فرض درصد 95 اطمینان

برای  اســت. اين شــاخص نشــانگر کافی بودن حجم نمونه 88/0( برابر با KMOهمچنین شــاخص )

ــت. میزان ــافی اس ــاخص اين برای/ .  6 باالی عددی انجام تحلیل عاملی اکتش ــان ش  کفايت از نش

سب شافی عاملی تحلیل انجام برای گیری نمونه منا شا . دارد گرفته صورت اکت ن همچنین نتايج ن

 .به لحاض آماری معنادار است  داد که شاخص کرويت بارتلت

(001/0p<،20316.680  ( =300=N  6216و  =df )2 ) 
 : تعداد مؤلفه ها، واريانس تبیین شده کل، ارزش های ويژه و واريانس تبیین شده توسط هر مؤلفه1جدول 

 

 تبیین در فرد به منحصر سهم ويژه ارزش مؤلفه

 کل واريانس

 شده تبیین واريانس

 تجمعی

1 864/28 772/25 772/25 

2 45/6 759/5 53/31 

3 709/3 312/3 842/34 

4 737/2 444/2 286/37 

5 045/2 826/1 112/39 

6 025/2 808/1 92/40 

7 86/1 661/1 58/42 

8 798/1 605/1 186/44 

9 742/1 556/1 741/45 

10 657/1 48/1 221/47 

11 621/1 447/1 668/48 

12 579/1 409/1 077/50 

13 541/1 376/1 453/51 

14 499/1 339/1 792/52 

15 468/1 311/1 103/54 

16 428/1 275/1 378/55 

17 371/1 224/1 602/56 

18 336/1 193/1 795/57 

19 321/1 18/1 975/58 

20 301/1 162/1 136/60 

21 276/1 139/1 275/61 

22 239/1 106/1 382/62 
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23 17/1 045/1 426/63 

24 16/1 036/1 462/64 

25 127/1 006/1 468/65 

26 099/1 982/0 45/66 

27 051/1 938/0 388/67 

28 039/1 928/0 315/68 

29 023/1 913/0 229/69 

 

ويژه بزرگتر از يک مؤلفه با ارزش 29نشـــان می دهد، در تحلیل حاضـــر  1همچنان که جدول 

سهم مؤلفه  1درصد از واريانس کل را تبیین می نمود. براساس جدول  70استخراج شد که در کل 

 درصد است. 0.91تنها  29درصد و سهم  مؤلفه  25.7اول در تبیین واريانس کل 

شت که   ساس ارزش ويژه، می توان انتظار دا شده برا ستخراج  با توجه به تعداد زياد عامل های ا

ــد. به  ــاس ارزش های ويژه برای تعیین تعداد عامل ها چندان معقول نباش ــمیم گیری تنها براس تص

 ( مورد ارزيابی قرار گرفت.2لیل برای تعیین تعداد مؤلفه ها، نمودار تست اسکری)شکلهمین د

 
 : تست اسکری در تعیین تعداد مؤلفه ها 2شکل 

ــکری در محل بین مؤلفه  ــود، منحنی اس ــکل فوق ديده می ش ، 4و  3همچنان که در نمودار ش

تعداد مؤلفه های استخراج شده دچار شکستگی شده و لذا می توان استنباط نمود که تست اسکری 

ـــد و اين  3را  ها تکرار ش فه  عداد مؤل با تثبیت ت یل  بار ديگر تحل نابراين  ـــت. ب ته اس در نظر گرف

 بارچرخش پرومکس برای استخراج مؤلفه ها به کار گرفته شد.
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هد.دبارهای عاملی چرخش يافته در تحلیل مؤلفه های اصلی را نشان می  2جدول   
 بارهای عاملی چرخش يافته در تحلیل مؤلفه های اصلی: 2جدول 

 

 کامونالیتی مؤلفه ها گويه ها

  عامل سوم عامل دوم عامل اول 

34Q 824/0   681/0 

65Q 824/0   695/0 

46Q 793/0   677/0 

35Q 785/0   619/0 

18Q 780/0   610/0 

21Q 780/0   611/0 

38Q 777/0   659/0 

20Q 773/0   602/0 

62Q 772/0   643/0 

3Q 765/0   592/0 

56Q 755/0   581/0 

70Q 746/0   594/0 

58Q 743/0   595/0 

23Q 736/0   590/0 

44Q 728/0   530/0 

61Q 723/0   565/0 

31Q 722/0   576/0 

47Q 722/0   565/0 

1Q 718/0   533/0 

40Q 711/0   541/0 

39Q 711/0   537/0 

26Q 710/0   574/0 

22Q 706/0   506/0 

27Q 704/0   546/0 

24Q 698/0   566/0 

30Q 693/0   555/0 

54Q 684/0   530/0 

55Q 680/0   502/0 
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29Q 680/0  346/0 582/0 

2Q 687/0   496/0 

25Q 677/0   493/0 

37Q 675/0 323/0  577/0 

11Q 674/0   527/0 

36Q 671/0   520/0 

9Q 668/0   480/0 

64Q 663/0  349/0 580/0 

45Q 655/0  304/0 544/0 

69Q 653/0   487/0 

7Q 645/0   486/0 

17Q 645/0   428/0 

43Q 634/0   446/0 

42Q 603/0   457/0 

13Q 564/0   384/0 

41Q 544/0  367/0 508/0 

48Q 531/0   331/0 

98Q 527/0   279/0 

51Q 504/0   287/0 

33Q 485/0  316/0 412/0 

107Q 473/0   228/0 

100Q 448/0   220/0 

15Q 448/0 462/0  421/0 

73Q 435/0   217/0 

87Q 412/0   243/0 

112Q 410/0   199/0 

53Q 405/0 406/0  410/0 

108Q 394/0   193/0 

79Q 379/0   202/0 

52Q 374/0   178/0 

110Q 371/0   197/0 

102Q 370/0   216/0 

59Q 368/0 317/0  254/0 
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32Q 366/0   277/0 

104Q 347/0   176/0 

72Q 337/0   188/0 

91Q 326/0   120/0 

76Q 326/0   185/0 

90Q 326/0   136/0 

74Q 317/0   130/0 

28Q 307/0 445/0  325/0 

109Q 311/0- 325/0  255/0 

95Q 423/0-   184/0 

4Q  464/0  219/0 

5Q  420/0 384/0- 337/0 

6Q    126/0 

8Q  423/0  326/0 

10Q  463/0  216/0 

12Q  379/0 383/0 323/0 

14Q   359/0- 181/0 

16Q  521/0  297/0 

19Q    119/0 

49Q  488/0 333/0 387/0 

50Q  658/0  459/0 

57Q   342/0- 257/0 

60Q  339/0  162/0 

63Q  422/0  272/0 

66Q  453/0  212/0 

67Q  442/0  220/0 

68Q  564/0  386/0 

71Q    108/0 

75Q  365/0  187/0 

77Q    093/0 

78Q    101/0 

80Q  338/0 344/0 318/0 

81Q   349/0 129/0 



 
 1396زمستان، 23، شماره ششمروان سنجی، دوره  پژوهشی -علمیفصلنامه                      162

82Q    098/0 

83Q   357/0 201/0 

84Q    219/0 

85Q  401/0  200/0 

86Q   340/0 150/0 

88Q    120/0 

89Q   452/0 250/0 

92Q   301/0 131/0 

93Q   378/0 171/0 

94Q    137/0 

96Q    026/0 

97Q   465/0 220/0 

99Q  354/0 343/0 251/0 

101Q    070/0 

103Q    038/0 

105Q   539/0 325/0 

106Q    133/0 

111Q    018/0 

 گزارش شده اند. 3/0نکته: بارهای عاملی بزرگتر از *
 

ـــاس نوع بارعاملی به چهار  ـــان می دهد، گويه ها را می توان بر اس همچنان که جدول فوق نش

 دسته تقسیم کرد: 

 ايجاد نموده اند. 3/0گويه هايی که تنها بر يک عامل بارعاملی بزرگتر از 

دند و اختالف ايجاد نمو 3/0گويه هايی که بر يک مؤلفه بیش از يک عامل بار عاملی بزرگتر از  

 است. 1/0بین بارهای عاملی دو مؤلفه بیشتر از 

ايجاد نمودند و اختالف بین بارهای  3/0گويه هايی که بر بیش از يک عامل بار عاملی بزرگتر از  

 است. 1/0عاملی دو مؤلفه کمتر از 

 ايجاد ننموده اند. 3/0گويه هايی که بر هیچ يک از مؤلفه ها بارعاملی بزرگتر از  

ــرط دو که هايی گويه ادامه در ــنامه های گويه بین از بود، حاکم آنها بر «د» و «ج» ش ــش  پرس

شنامه عاملی تحلیل نهايی نتیجه  3 جدول.  شد تکرار سوم بار برای تحلیل و حذف س  سنجش پر

 .دهد می نشان پرومکس چرخش و اصلی های مؤلفه تحلیل از استفاده با را شغلی رفتار
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نتیجه نهايی تحلیل عاملی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی را با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و :   3جدول 

 چرخش پرومکس نشان می دهد

 

 کامونالیتی مؤلفه ها گويه ها
 

 عامل سوم عامل دوم اول عامل
 

 825/0 . با وقار34
  

695/0 

 831/0 . صلح طلب65
  

7/0 

 801/0 . اهل پیشرفت و ارتقای شخصی46
  

692/0 

 78/0 سنجیده-. بامالحظه35
  

692/0 

 783/0 . منطقی18
  

613/0 

 787/0 . متواضع21
  

623/0 

 78/0 . اجتماعی38
  

658/0 

 777/0 . انعطاف پذير20
  

61/0 

 768/0 . سخت کوش و پر تالش62
  

633/0 

 765/0 . فعال = کاری3
  

599/0 

 751/0 . دقیق و منظم56
  

585/0 

 743/0 . خويشتن دار و صبور70
  

598/0 

 73/0 . آگاه  و هشیار به خود و ويژگی های خود58
  

597/0 

 737/0 . مشتاق و پر انرژی23
  

58/0 

 723/0 . مراقب و محافظ44
  

553/0 

 718/0 . متین61
  

575/0 

 716/0 . با ثبات31
  

592/0 

 709/0 . آرام و متین47
  

563/0 

 726/0 . فروتن1
  

542/0 

 711/0 . دارای استانداردهای باال و کمالگرا40
  

547/0 

 707/0 . راحت و پذيرا39
  

542/0 

 706/0 . ناظر و مشاهده گر خوب26
  

574/0 

 702/0 . ژرف انديش22
  

511/0 

 709/0 خونگرم–. زود جوش 27
  

548/0 

 702/0 . سرسخت و مقاوم24
  

565/0 

 685/0 . با اعتماد به نفس30
  

54/0 

 704/0 . معاشرتی54
  

551/0 
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 688/0 . صبور55
  

524/0 

 686/0 . خوددار2
  

49/0 

 664/0 . خودمنتقد25
  

49/0 

 684/0 . تحول گرا و اهل تغییر11
  

539/0 

 662/0 . حساس36
  

493/0 

 68/0 . ماليم9
  

472/0 

 658/0 . سر به زيرو محجوب69
  

457/0 

 644/0 خود محرک. خودانگیخته و 7
  

483/0 

 647/0 . ارزيابی داليل موافق و مخالف17
  

435/0 

 . سريع الفکرو عجول85
 

428/0 
 

222/0 

 . کنايه پران4
 

469/0 
 

229/0 

 . خودرای و خودکامه8
 

447/0 
 

339/0 

 . بدبین10
 

463/0 
 

225/0 

 . لجوج16
 

558/0 
 

325/0 

 . تابع امیال آنی)ويری(50
 

644/0 
 

439/0 

 . بی مالحظه60
 

391/0 
 

191/0 

 . عیبجو و منتقد63
 

42/0 
 

332/0 

 . مظنون و بدبین66
 

474/0 
 

23/0 

 . ناآرام و مشوش67
 

509/0 
 

327/0 

 . خودسرو خودرای68
 

564/0 
 

434/0 

 . منتقد75
 

341/0 
 

228/0 

 . خطر پذيری حساب شده81
  

475/0 233/0 

 . پر تحرک83
  

307/0 168/0 

 . جذاب86
  

531/0 309/0 

 . با اعتماد بنفس89
  

554/0 336/0 

 . تحلیل گر و منتقد92
  

516/0 286/0 

 . قاطع و راسخ93
  

461/0 229/0 

 . خطر پذيرو جسور97
  

521/0 278/0 

 

 مؤلفه ،A اول مؤلفه مؤلفه، هر های گويه شباهت براساس ادامه در ها، مؤلفه  استخراج  دنبال به

 های مؤلفه برای ويژه های ارزش مقادير که است يادآوری به الزم. شد نامیده C سوم مؤلفه و B دوم

A، B و C ـــهم نیز و بود 3.03 و 3.64 ،19.38 ترتیب به ـــر س  های مؤلفه از يک هر فرد به منحص
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 تبیین واريانس همچنین. بود  5.41 و  6.5 ،34.61 با برابر ترتیب به کل واريانس تبیین در مزبور

 .بود 46.52 با برابر سنجش مورد متغیر کل شده

 دوم مطالعه
 شواهد اعتبار پرسشنامه سنجش رفتار شغلی

 میانگین، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی  متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.  4جدول 
 

 پژوهش متغیرهای  همبستگی ضرايب و استاندارد انحراف میانگین، :4 جدول

 

 3 2 1 تحقیقمتغیرهای 

1.A - 080/0 172/0 

2.B - - 450/0 

3.C - - - 

 208/5 44/3 48/4 میانگین

 06/1 756/0 96/2 انحراف استاندارد

 629/0 735/0 975/0 آلفای کرونباخ

                                                    

همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه جدول فوق عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد، ضرايب 

را نشان می دهد. همچنین که مالحظه می شود ضرايب همبستگی بین مؤلفه  شغلی رفتار سنجش

A  وB مؤلفه 0.080 برابر با ،A  وC ،0.172  ــتگی بین ــريب همبس بود.  0.450برابر با  Cو  Bو ض

 معنادار بودند.  01/0جهت همه روابط مثبت و روابط در سطح 

بود. اين  629/0و  735/0، 975/0به ترتیب برابر با  Cو  A ،Bضريب آلفای کرونباخ مؤلفه های 

 فتارر مقدار از ضرايب آلفای کرونباخ بیانگر همسانی درونی قابل قبول گويه های پرسشنامه سنجش

 است.  شغلی

، آن  غلیشــ رفتار در ادامه به منظور ارزيابی پايايی نمرات مؤلفه های پرســشــنامه ســنجش 

سه هفته بر روی  صله  شنامه با فا س شرکت کنندگان با  30پر شد. اين گروه از  شرکت کننده اجرا 

بودند. در ادامه ضرايب همبستگی بین مؤلفه های  32/4و  81/30میانگین و انحراف استاندارد سنی 

ستگی  ضريب همب شد.  سبه  شده در دو مرحله اجرا محا ستخراج   B، 679/0در دو مرحله اجرا  Aا

ستخراج شده  C 667/0و  813/0 به دست آمد. با توجه به ضريب همبستگی قوی بین مؤلفه های ا

ـــده از ثبات مطلوبی در طول زمان  ـــتخراج ش در دو مرحله، می توان گفت نمرات مؤلفه های اس

 برخوردار است. 
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 یبررسی و ارزيابی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی با استفاده از تحلیل عاملی تايید

شنامه  س سه عاملی پر شدند(  56گويه ای ) 56ساختار  شافی حذف  گويه در تحلیل عاملی اکت

ــنجش ــغلی رفتار س ــتفاده از تکنیک تحلیل عاملی تايیدی و نرم ش و برآورد  AMOS 22افزار با اس

اندازه گیری پرسشنامه سنجش رفتار شغلی مدل  3بیشینه احتمال مورد ارزيابی قرار گرفت. شکل 

 باشد.می 

 
 شغلی رفتار سنجش پرسشنامه گیری : اندازه 3شکل 

صورت ذيل  شده ب ستاندارد  ساس برآورد بیشینه احتمال در مدل ا شاخص های بدست آمده برا

 می باشد:

  p  ،2926.349=  (1481 = df   ،250N= )2  >01/0مجذور کای )

 ( GFI=697/0شاخص نکويی برازش )
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نمودند ن( از براش مطلوب مدل با داده ها حمايت AGFI=674/0)شاخص تعديل شده برازندگی 

 (CFI=819/0شاخص تطبیقی ) و

 ( 1.976df = /2مجذور کای نرم شده ) 

 (RMSEA=063/0) ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب 

ـــاخص های  ـــت آمده ش  از برازش قابل قبول مدل AGFIو  GFIو  CFIبا توجه اطالعات بدس

و مجذور  RMSEAاده های گردآوری شده حمايت ننمودند. در مقابل شاخص های اندازه گیری با د

 کای نرم شده از مدل ما حمايت نمودند.

ـــه اينکه به توجه با ـــاخص س  حمايت ها داده با مدل برازش از AGFI و CFI، GFIبرازندگی ش

 مؤلفه های گويه تعداد که آنجا از اما. اســتفاده شــد ها گويه تلفیق تکنیک دلیل از همین به نکردند

A  ـــیار فه های گويه برای  تنها ها گويه تلفیق تکنیک دلیل همین به بود، باال بس  مورد  A مؤل

ستفاده  يک به تبديل نظر مورد تکنیک طريق از  A مؤلفه گويه 6 هر که صورت بدين. گرفت قرار ا

 .تندگرف قرار ها واحد در زير صورت به و تصادفی کامال صورت به ها گويه که است گفتنی. شد واحد

 1( = گويه جديد 21+54+2+23+3+65/)6

 2 جديد گويه( = 34+62+9+17+31+56/)6

 3 جديد گويه( = 35+58+1+55+24+69/)6

 4 جديد گويه( = 25+38+20+61+27+70/)6

 5( = گويه جديد 11+36+22+46+47+26/)6

 6( = گويه جديد 18+44+40+39+7+30/)6

 

ده پس از انجام عمل تلفیق گويه ها براساس برآورد بیشینه احتمال در شاخص های بدست آم

 مدل استاندارد شده بصورت ذيل می باشد:

 (2( = df   ،250N = 296)  =641.454شاخص مجذور کای )

 (2.167df = /2مجذور کای نرم شده )

 (RMSEA=068/0) ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب

 (CFI=915/0)شاخص برازندگی تطبیقی 

 (GFI=910/0شاخص نکويی برازش )

 (AGFI=903/0شاخص تعديل شده برازندگی )

 

شده بود. در مقابل ديگر  ضعیف مدل با داده های گردآوری  شاخص مجذور کای بیانگر برازش 

شده ) شاخص های مجذور کای نرم  شه خطای میانگین (، df/2شاخص های برازندگی از قبیل  ري
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( و GFI(، شـــاخص نکويی برازش )CFI( شـــاخص برازندگی تطبیقی )RMSEA) مجذورات تقريب

 ( از ساختار سه مؤلفه ای سنجش رفتار شغلی حمايت نمودند. AGFIشاخص تعديل شده برازندگی )

 :Aمدل اندازه گیری پرسشنامه بعد از تلفیق گويه های مولفه  3شکل 

 

 

 
 

 گويه و شـده تلفیق های گويه از يک هر برای را شـده اسـتاندارد عاملی بارهای برآورد 5 جدول

 .دهد می نشان شغلی رفتار سنجش اولیه های
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 ها ويهگ تلفیق از در تحلیل عاملی تأيیدی پس شغلی رفتار پارامترهای مدل اندازه گیری پرسشنامه سنجش 5جدول 

 

 -متغیرهای مکنون

 گرنشان

بار عاملی 

استاندارد نشده  

(b) 

بارعاملی 

 (β)استاندارد 

 نسبت بحرانی خطای استاندارد

1 P 1 832/0 - - 

2P 151/1 811/0 044/0 228/26 

3P 152/1 815/0 043/0 492/26 

4P 237/1 796/0 047/0 409/26 

5P 139/1 76/0 044/0 607/25 

6P 137/1 786/0 046/0 493/24 

 الفکرو . سريع85

 عجول
1 804/0 - - 

 677/3 182/0 78/0 67/0 پران . کنايه4

 و . خودرای8

 خودکامه
095/1 799/0 245/0 476/4 

 929/3 178/0 776/0 7/0 . بدبین10

 474/4 246/0 756/0 1/1 . لجوج16

 امیال . تابع50

 (ويری)آنی
253/1 733/0 27/0 649/4 

 6/3 161/0 76/0 579/0 مالحظه . بی60

 و جو . عیب63

 منتقد
881/0 747/0 208/0 243/4 

 31/4 207/0 722/0 891/0 بدبین و . مظنون66

 054/4 208/0 692/0 844/0 مشوش و . ناآرام67

 . خودسرو68

 خودرای
272/1 722/0 272/0 672/4 

 61/3 234/0 696/0 845/0 . منتقد75

 پذيری . خطر81

 شده حساب
1 709/0 - - 

 684/3 352/0 735/0 297/1 تحرک . پر83

 825/3 352/0 725/0 346/1 . جذاب86
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 088/4 387/0 737/0 583/1 بنفس اعتماد . با89

 و گر . تحلیل92

 منتقد
258/1 719/0 339/0 707/3 

 679/3 336/0 737/0 237/1 راسخ و . قاطع93

 پذيرو . خطر97

 جسور
349/1 731/0 349/0 864/3 

 117/4 394/0 718/0 621/1 جرات . پر105

شانگرها باالتر از  ستاندارد همه ن شود که  بارهای عاملی ا ست.  3/0در جدول فوق مالحظه می  ا

به نشـــانگر  عاملی متعلق  بار يه =p1 (832/0βباالترين  عاملی متعلق گو بار پايین ترين   67( و 

(692/0β= اســـت. براين اســـاس می توان گفت همه نشـــانگرها از قابلیت الزم برای اندازه گیری )

 پرسشنامه سه مؤلفه های سنجش رفتار شغلی برخورداند.

 

 خالصه نتايج و بحث

در دهه های اخیر آزمون های بســیاری برای ســنجش ابعاد مختلف شــخصــیت ســاخته و مورد 

سنجش ابعاد مختلف  ضعفی برای  ستفاده قرار گرفته که هر يک به نوبه ی خود نقاط قوت و نقاط  ا

 شخصیت را داشته اند.

منظور يافتن منبعی در جهت ارزيابی صفات شخصیتی هر فرد در جهت سنجش  به پژوهش اين

صیت  شخ شناخت  شد بین  شخص  صل چهارم م شد. با توجه به يافته های ف شغلی انجام  رفتار 

ــناخت  ــازمان ها با ش ــغلی ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی س ــايت ش ــنل و رض رفتاری پرس

سنل خود از طريق  صیت رفتاری پر صیت هر فرد می توانند عالوه بر انتخاب فرد شخ شخ شناخت 

سنل را نیز باال بده از خروج نابهنگام آنان جلوگیری کند. از طرفی  ست، وفاداری پر صلح برای هر پ ا

شف  صیتی افراد می پردازد و با ک شخ صفات  سی  سش های مختلف به برر پژوهش اخیر با طرح پر

ــازوکار جامع برا ــلی به يک س ــت. بنابراين میمولفه های اص ــیدن به اين هدف نايل گش توان ی رس

 پژوهش اخیر را بعنوان يک منبع سنجش رفتار شغلی معرفی کرد. 
 

 پیشنهادات

ــتره به توجه با ــر، های محدوديت و ها يافته موجود، نظری ی گس ــنهادها توان می حاض  و پیش

 :باشند می جديد پژوهشی های زمینه کننده فراهم که نمود ارائه را زير پزوهشی های گیری جهت

 گردد در هنگام اســتخدام پرســنل ســنجش دقیق  با توجه به تحقیق انجام شــده پیشــنهاد می

 .استفاده از آزمون محقق ساخته پژوهش انجام و تفسیر گردد با صفات رفتاری فرد
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 شنهاد سیع جغرافیايی محدوده و بزرگتر نمونه حجم با پژوهش انجام که شود می پی  امانج تر و

 فراهم شــده ذکر متغیرهای گیری کار به نحوه خصــوص در منســجمی و متراکم ادبیات تا گیرد

 .آيد

 شنهاد سهمق امکان تا گیرد صورت طولی صورت به تحقیق اين آتی، تحقیقات در شود می پی  اي

 .شود میسر مختلف های زمان در نتايج

 تار سنجش رف زمینه در آموزشی های کارگاه که گردد می پیشنهاد آمده بدست نتايج به توجه با

 .گردد در برگزار شغلی پرسنل برای مديران سازمان ها

 مراجع

 منابع فارسی

 سف، علی،  بابائیان سی(. 1393)ذبیح اله کرمی  سامانییو صیتی های ويژگی رابطه برر  با شخ

سته کارکنان شغلی عملکرد شريه. ناجا ماموريتی های ر  شماره نهم، سال. ترويجی – علمی ن

37،28-9 

 (1394علیرضا تفرشی، محمد باقر مرادی )مدل جهانی ديسک معجزه ارتباطی هزاره سوم. 

 در گزينش ظوابط و اجتماعی تبار: شـــخصـــیتی های ويژگی نقش( 1380) حجازی،. يوســـف 
 تهران دانشگاه پژوهش، گزارش شغلی عملکرد و تحصیلی موفقیت

 کشـاورزی علوم مجله. کشـاورزی رشـته به دانشـجويان گرايش علل(. 1368) حجازی،. يوسـف 

 20 جلد ،2 و 1 شماره ايران،

 ،صیت صفات رابطة(. 1387)عباس پورعلی صف سازمانی عملکرد و شخ سران شگاه اف  علوم دان
 .امین انتظامی علوم دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پايان.انتظامی

 شــخصــیت، با شــغل تناســب بر تحلیلی(. : 1388) مرتضــی، جواران جاللی مســعود، کیانی پور 

 65 و66 ،صفحه1388 آبان و  مهر ،44و45 شماره ،مديران میثاق ماهنامه

 (تناسب1378میرسپاسی ناصر .) هب مديران توجه کمتريت که تدبیری شغل نوع و شخصیت نوع 

 44، دوره مديريت دانش فصلنامهاست.  شده جلب آن

 سی(. 1388ز. ) اردکانی، منوچهری صیتی و شغلی های ويژگی بین رابطه برر  سالمت با شخ
شگاه کارکنان روان سی نامه پايان .شیراز شهر پاالي شنا شد، کار شگاه ار سالمی آزاد دان  واحد ا

 .مرودشت

 ( .1388حیدريان، س .) بررسی رابطه بین ويژگی های شخصیتی و انگیزش شغلی بر بهره وری
شیراز ستان  شهر شگاه نفت،  سالمی . پايان نامه کاکارکنان پاالي شگاه آزاد ا شد، دان سی ار شنا ر

 واحد مرودشت.

 ( .1373حیدری انارکی، ف.) عملکرد و آموزش مديران شخصیتی های ويژگی بین رابطه بررسی 
 .اصفهان دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان. ابتدايی تهران مدارس در آنان شغلی
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