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 خالصه 

 باشد سازشمي افراد شخصیت شودمي سازماني عملكرد افزایش باعث که عواملي ازجمله مقدمه :

 بره  کره  گرردد ميحرفه  و شغل با بیشتر سازگاری باعث محیط نوع و شخصیت نوع بین هماهنگي و

بیرین  تن تحقیر  بررسري و   ایشود. لراا هردا از اجررای   مي منجر مثبت انيسازم عملكرد به خود نوبه

 .های شخصیتي کارکنان استبلوغ کارکنان مبتني بر ویژگي

ساخته به روش دلفي استفاده شده است نامه محق جهت گردآوری اطالعات از پرسش :کار روش

ندگي کاری و مبتني بر کیفیت زبلوغ کارکنان های شاخص و ابعاد به دهي اولویت و تعیین جهت در

 دلفي روش به ایپرسشنامه مراتب طي شخصیتي کارکنان به منظور ارائه الگوی مطلوب،های ویژگي

 نیز یمصاحبه حضور لزوم صورت در است بدیهي گردد.مي استفسار  )خبرگان( کانوني گروه از

های بعاد و مولفهاه اول برای سنجش از پرسشنام عدد است. 3ها بود.تعداد این پرسشنامه دستورکار در

شود.از پرسشنامه ميشخصیتي کارکنان استفاده شد این پرسشنامه توسط خبرگان تكمیل های ویژگي

سط خبرگان کیفیت زندگي کاری استفاده شد این پرسشنامه توهای دوم برای سنجش ابعاد و مولفه

سط شنامه تواستفاده خواهد شد این پرسشود.ازپرسشنامه سوم برای سنجش بلوغ کارکنان ميتكمیل 

دان استان خراسان نفر از کارمن 7394. جامعه آماری شامل شدندمدیران عملیاتي و کارشناسان تكمیل  

ها از آمار لیل دادهنفر از فرمول وکران محاسبه شد. به منظور تح 406رضوی است. حجم نمونه برابر با 

 ه شده است.توصفیفي و تحلیل عاملي تاییدی  استفاد

های شخصیتي برابر و میانگین ویژگي 76/3دهد که میانگین بلوغ کارکناننتایج تحقی  نشان مي :نتایج

ای دارند.  برر  است. که در مقایسه با استانداردهای موجود هر دو فاکتور در وضعیت خوب قرار 09/4با 

خراج شرده کره   ي تائیردی اسرت  هرای تحلیرل عرامل   د بلوغ کارمندان مردل های شخصیتي و ابعابعد ویژگي

و بررای بلروغ نهنري، بلروغ      921/0هرای شخصریتي برابرر برا      برای ویژگي شاخص برازش نیكویي مدل

 ارش شده استگز 917/0، 989/0، 904/0، 941/0عاطفي، بلوغ کار و بلوغ اجتماعي به ترتیب برابر با 

سرتند. نترایج   های برازش شرده مناسرب ه  مدل 9/0مقادیر از  این با توجه به بزرگتر بودن نتیجه گیری:

ا متغیرر  بر حاصل از مدل رگرسریوني نیرز نشران داد کره بره جرز متغیرر بلروغ نهنري کارکنران بقیره ابعراد             

 های شخصیتي رابطه معناداری دارند.  ویژگي

شخصیتي، تحلیل عاملي تائیدی، روش دلفي، معادالت های بلوغ کارکنان، ویژگي کلمات کلیدی:

  ساختاری 
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 مقدمه
خاص خود نیازمند سبک های هر سازماني با توجه به ویژگي

خراص  هرای  ن ویژگيایو شیوه خاصي از رهبری است. یكي از

(. 1تواند سطح آمادگي کارکنان یا بلوغ سازماني آنان باشرد) مي

ر عامل بلوغ کارکنان مقوله جدیدی است که یک راهكار برتر د

ورد تاییررد کارشناسرران و علررم شررود کرره مررمرريتلقرري هررا سررازمان

 بهبرود  امرروزی  جامعره  مدیریت قرار گرفته است. از طرفري در 

 اهرداا  مهمتررین  از یكري  صرورت  کراری بره   زندگي کیفیت

 سرازماني  (بلروغ 2اسرت )  درآمرده  آن کارکنران  و سرازمان 

 چرون،  مرواردی  برا  را رابطره آن  و معرفي را ایویژه مهارتهای

 مردیریت،  و رهبرری  بکسر  شرغلي،  رضایت سازماني، فرهنگ

 بهترر های مدل و راهكارها ارائه با و کندميبیان  وغیره کارایي

 (.3شود)مي منجر سازمان نیازهای رفع به سازماني

 هرایي  مقولره  از سرازمان  در افرراد  شخصریت  ابعاد به توجه

 یراری  بهرره وری  بره  رسریدن  در را تواند سازمانهامي که است

ات هیجاني و رفتاری است که از صف ایکند. شخصیت مجموعه

بردون  . کنرد مري فرد را در زندگي روزمره اش احاطه  و همراهي 

شک یكي از مباحث اصلي و بنیادی علم روانشناسي ویژگیهرای  

هرا زیربنرای نظرام    ازآنجایي کره ایرن ویژگري    باشد.ميشخصیتي 

توانرد  ميپرداختن به این مقوله  دهند،ميرفتاری افراد را تشكیل 

 مختلف روشنهای خاصي از عملكرد افراد را در زمینهی هاجنبه

ترثيیر ویژگیهرای شخصریتي     ،سازد .ازمصادی  بارز ایرن موضروع  

ت (. برا توجره بره اهمیر    4باشرد) مري افراد بر کار کرد شغلي آنران  

ن تحقیرر  قصررد داریررم برره بررسرري و تبیررین بلرروغ ایموضرروع در

ع زیم. در واقر شخصیتي آنان بپرردا های کارکنان مبتني بر ویژگي

تحقی  بررسي وجود یا عدم وجود رابطره برین    این پرسش اصلي

 غ کارکنان است. های شخصیتي و بلوویژگي

شخصریتي برا   هرای  (به بررسي رابطه بین ویژگري 5در پژوهشي )  

عملكرررد شررغلي پرداختنررد. کرره بررر اسررا  نتررایج بدسررت آمررده  

 ردعملكر  بینري  پیش در قوی متغیرهایي شخصیتي،های ویژگي

 اسرتراتژیک  سرازماني  بلروغ  (، برا ارائره مردل   6هستنددر) شغلي

 برا  کره  کردنرد  معرفري  هرای بلروغ  مردل  مبنرای  برر  مدلي محور

 مسریر  هاسازمان که فراهم میسازد را امكان اینميک رویكردی

 و بلوغ سطوح ساختار بر اسا  را بیشتر بلوغ به د خو دستیابي

 کنتررل  بره  تنسرب  و همرواره  نمروده  ترسریم  آنهرا  خصوصریات 

 نمایند. فرهنگ گرفته شده اقدام نظر در برنامه با خود وضعیت

 عملكررد،  سرازی، سرنجش   ترراز  اسرتراتژیک،  تفكر ارزشها، و

 عوامل پایدار و توسعه رهبری فرآیند، بهبود عملكرد، مدیریت

 برین  ارتبرا   (، بره بررسري  7باشرند. در)  مري  مردل  نایاصرلي 

 در اجتمراعي  تنبلري  و شخصریت  عراملي  پرنج  مردل هرای  مؤلفه

 کره  داد نشران ها پزشكي پرداختند. یافته علوم کارکنان دانشگاه

)روان  شخصریتي  هرای ویژگري  مسرتقل  متغیرهرای ميتمرا  برین 

 و توافر  پرایری   انعطراا پرایری،   رنجروری، بررون گرایري،   

متغیرر   برا  انعطراا پرایری   متغیرر  رابطره  جزء به بودن( باوجدان

 (رابطره 8دارد. در ) وجرود  معنراداری  رابطره  اجتمراعي  تنبلري 

هرای  رسرته  کارکنران  شرغلي  عملكررد  شخصریتي و هرای  ویژگي

 داد برین  نشران هرا  آن نترایج  .کردنرد  بررسري  را ناجرا  مثموریتي

 و پرایری  انعطراا  عراطفي،  يبرات  گرایري،  بررون هرای  ویژگي

 برین  تنهرا  و نردارد  وجرود  شغلي رابطره  عملكرد و بودن دلپایر

 رابطه وجود کارکنان شغلي ردعملك و پایری مسئولیت ویژگي

 .دارد

شخصریتي و  های ( به بررسي رابطه ویژگي9واال و جمال آرائي )

پژوهش نشران داد  های باورهای دیني کارکنان پرداختند که یافته

شخصرریتي هرای  کره برین عمرل  بره باورهرای دینري و  و ویژگري       

کارکنان رابطه معناداری وجود دارد که درایرن خصروص رابطره    

شخصریتي نیرز حراکي از ارتبرا      هرای  ی دیني با  ویژگري باورها

معنادار منفي بین روان نژدی با باورهای دینري و ارتبرا  معنرادار    

مثبت برون گرایي، انعطاا پایری و مسئولیت و دلپایر بودن برا  

هرای  (، در پژوهشي رابطه بین ویژگري 10باورهای دیني بود. در)

سرازماني را مرورد   شخصیتي و بلروغ شرغلي برا رفترار شرهروندی      

 اصرلي  فرضیه برای تحلیل رگرسیون بررسي قرار داد که  نتایج

 رفترار  بینري  پریش  توانایي شخصیت و شغلي بلوغ که داد نشان

 بررای  همبسرتگي  ضرریب  نترایج  . دارند را شهروندی سازماني

 فقرط  گانه شخصریت،  پنج ابعاد بین از که داد نشان اول فرضیه

 .دارند رابطه شغلي بلوغ با صبیتع و بودن وجداني برونگرایي،

 بلروغ  کره  داد نشران  دوم فرضریه  همبستگي برای ضریب نتایج
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نترایج   همچنرین،  . دارد رابطه سازماني شهروندی رفتار با شغلي

 پنج ابعاد همه که داد نشان سوم فرضیه برای همبستگي ضریب

 در . دارنرد  رابطره  شرهروندی سرازماني   رفتار با شخصیت گانه

 برین  از کره  داد نشان آخر فرضیه برای رگرسیون تایجن ،نهایت

 ترتیرب  بره  شرغلي  بلروغ هرای  مولفره  و گانه شخصیت پنج ابعاد

 در پیش را سهم بیشترین ابقاء و تواف  بودن، داني ج و تثبیت،

( در 11)هرای  در  یافتره  .دارنرد  سرازماني  شرهروندی  رفترار  بیني

و رفتارهای شخصیتي با هوش هیجاني های بررسي رابطه ویژگي

لبني شهر شریراز، نشران داد کره رابطره     های ضدتولید در کارخانه

معناداری بین رفتار ضدتولید با بي يباتي هیجاني شخصیت وجود 

دارد و بررین برررون گرایرري و وجررداني بررودن برحسررب مرردر    

تحصیلي و برون گرایي برحسب سابقه خدمت کارکنران تفراوت   

، بري يبراتي هیجراني برر     شخصریت هرای  وجود دارد. از بین مؤلفه

( با عنوان پژوهشي 12)های رفتار ضدتولید تثيیر دارد. در بررسي

هررای شخصرریتي و رفتررار ضررد تولیرردی   بررسرري رابطرره ویژگرري 

کارکنان شرکت خودرو سازی سایپا، بین عامرل شخصریتي روان   

رنجوری و رفتار ضد تولید معطوا به فرد، معطوا به سازمان و 

ه مثبررت و معنررا داری بدسررت آمررد.  رفتررار ضررد تولیرردکل رابطرر 

همچنین بین عوامرل شخصریتي بررون گرایري، و یفره شناسري و       

خوشایندی با رفتار ضد تولید معطوا به فرد و سرازمان و رفترار   

(  طري  13ضد تولیدکل رابطه منفي و معنا دار بدسرت آمرد. در )  

تحقیقي با عنوان رفتار سازماني شرهروندی  کره برا هردا تبیرین      

اني شهروندی بر اسرا  شخصریت، تعهرد سرازماني و     رفتار سازم

رضایت شغلي کارکنان دانشگاه تهران انجام شد، در یک نمونره  

نفری از کارکنان دانشگاه تهران به نتایج زیر دسرت یافتنرد     213

وضررعیت رفتررار سررازماني شررهروندی و ابعرراد برررون گرایرري،   -1

 همسررازی، و یفرره شناسرري و تجربرره پررایری کارکنرران دانشررگاه 

تهررران، برراالتر از متوسررط اسررت. ولرري بعررد نرروروزگرایي نسرربتا   

دهرد کره   مري نتایج همبستگي پیرسرون نشران    -2نامطلوب است؛ 

رفتار سازماني شهروندی کلي با ابعاد شخصریت )بررون گرایري،    

همسازی، و یفه شناسي و تجربه پایری( رابطه مثبت داشته و در 

طه منفي معنراداری  معنادار است ولي نوروزگرایي راب 01/0سطح 

تحلیرل رگرسریون سلسرله     -3با رفتار سازماني شهروندی دارد. و 

مراتبرري نشرران داد کرره ابعرراد و یفرره شناسرري، همسررازی و تجربرره 

پررایری از شخصرریت، رفتررار سررازماني شررهروندی را پرریش بینرري 

را  سرازماني  بلروغ  و انعطراا پرایری   ( ارتبا 14نمایند. در )مي

 همچنرین  .دادنرد  نشران  را داری معنري  رابطره  و کررده  بررسري 

 سرطح  .شرد  شناسرایي  سطح 5 در سازماني بلوغ تحقی  نایدر

 بلروغ  دارای کره  سرازماني  5 سرطح  و بلروغ  بدون یک سازمان

( تحرت عنروان شخصریت و      15باشرد. در تحقیقري)  مري ميپارادای

نتیجه دست یافت که بین وجدان با رفترار   این رفتار ضد تولید به

ه منفري و برا روان رنجروری رابطره مثبرت وجرود       ضد تولید رابط

( با عنوان رابطه  پنج بعرد برزرش شخصریت    61دارد.در تحقیقي)

نفر از پزشكان دانشركده پزشركي   187ورفتار شهروندی سازماني 

ن تحقیر  نشران   ایدر شمال هند مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج

روندی داد که چهار بعد شخصیت به جز نوروزگرایي با رفتار شه

سازماني رابطه مثبت دارد.تجزیه وتحلیل رگرسیون سلسله مراتبي 

تواف  پایری و روان ،برونگرایي،نشان داد که ابعاد و یفه شناسي

 کند.ميرفتار شهروندی سازماني را پیش بیني ،نژندی

 کارروش 

 اجرای تحقی  در چهار مرحله تشخیص، تبیین، تحلیل و تصردی  

مرحلره تشرخیص شرامل  مطالعره، تعریرف      صورت گرفته اسرت.  

هرای  موضوع و تعیین اهداا مساله است. در مرحله تبرین، گویره  

پرسشنامه بر اسا  نظرر خبرگران تعیرین شرده اسرت. در مراحرل       

آوری داده تحلیل آماری و ارزیابي تحلیل و تصدی  پس از جمع

 و تعیرین  جهرت  مدل استخراج شرده صرورت گرفتره اسرت. در    

بلروغ کارکنران مبتنري برر     هرای  شراخص  و ابعاد به دهي اولویت

 ،ویژگیهای شخصیتي کارکنان به منظرور ارائره الگروی مطلروب    

نفرر از   15سراخته برر اسرا  نظرر خبرگران)     نامره محقر   ازپرسش

 دانشگاه( استفاده شده است. مياعضای هیات عل

در پژوهش حاضر به منظور تببین عوامل موير بر مدل، از 

 اولویت و تعیین جهت گردد. درميفاده مطالعات میداني است

بلوغ کارکنان مبتني بر کیفیت های شاخص و ابعاد به دهي

شخصیتي کارکنان به منظور ارائه های زندگي کاری و ویژگي

 گروه از دلفي روش به ایپرسشنامه مراتب طي الگوی مطلوب،
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 صورت در است بدیهي گردد.مي استفسار  )خبرگان( کانوني

 بود. خواهد دستورکار در نیز حبه حضوریمصا لزوم

 عدد است. 3ها تعداد این پرسشنامه

های ویژگيهای از پرسشنامه اول برای سنجش ابعاد و مولفه

شخصیتي کارکنان استفاده خواهد شد این پرسشنامه توسط 

 شود.ميخبرگان تكمیل 

کیفیت زندگي های از پرسشنامه دوم برای سنجش ابعاد و مولفه

 شود.مياستفاده شد این پرسشنامه توسط خبرگان تكمیل کاری 

ازپرسشنامه سوم برای سنجش بلوغ کارکنان استفاده شد این 

 شودميپرسشنامه توسط مدیران عملیاتي و کارشناسان تكمیل  

 .(1)جدول

 پرسشنامههای وگویهها ابعاد، مولفه -1جدول
 گویه ها مولفه ها ابعاد

 بلوغ کارکنان  

 نيبلوغ نه

 قدرت پیش بیني و نتیجه گیری

 کنم.من قبل از هر گونه اقدامي، راجع به پیامدهای آن فكر مي

 کنم.ریزی ميمن قبل از شروع کار روزانه، آن را برنامه

 نده.ایانسان باید بیشتر به فكر حال باشد تا

 قدرت نهني من در فهم و در  مسائل باالست. قابلیت در  و فهم سریع

 قدرت حل مسئله و تفكر خالق

 ها است.های يابت و آزموده شده، بهترین راهبه نظر من راه

 من در حل مسائل خالق هستم و برای هر مشكلي راه حلي دارم.

 انجام کارها بر خالا روال معمول برایم مشكل است.

 ابراز وجود بلوغ عاطفي

 قبول دارم.من خودم را با همه نقا  ضعف و قوتي که دارم 

 دانم.من خودم را آدم مفید و با ارزشي مي

 کنم.به هنگام بروز مشكل معموالً احسا  درماندگي و ناتواني مي

 کنم از انرژی و توان کمتری برخوردارم.در مقایسه با دیگران احسا  مي

 بلوغ عاطفي

 يبات و تعادل رواني

 توانم هیجانات خود را کنترل نمایم.ميمن 

 توانم آرامش خود را حفظ کنم.زا و بحراني نمياستر های من معموالً در موقعیت

 من توان کنترل خشم و عصبانیت خود را در شرایط ضروری دارم.

 صمیمیت و مهرباني
 برم.ميمن از دیدن مشكالت و سختي دیگران رنج 

 من آدم بشاش و دارای روحیه باالیي هستم.

 بلوغ کاری

 سا  مسئولیتاح

ن تعل  قوقي به مبت آن حمانم تا کارم را به اتمام برسانم حتي اگر بامن معموالً عالوه بر ساعات مو ف کاری، در سازمان مي

 نگیرد.

 دانم.پایر ميمن خودم را فردی سخت کوش، جدی و مسئولیت

 توان به من اعتماد کرد.در انجام و ایف درست مي

 برم.اندازم رنج ميالً کارهای خود را به تعوی  مينكه معموایاز

 من به شغل کنوني خود عالقمندم.

میل به رشد در شغل )کمال 

 جویي(

 های خود دارم.من تمایل به یادگیری و فراهم نمودن شرایطي برای رشد و بهبود مهارتها و توانایي

 برم.م لات ميمن از مطالعه و آموختن چیزهای جدید در رابطه با شغل

 کنم.من از نظرات دیگران برای اصالح خود استفاده مي

 ایشایستگي حرفه

 من در شغلم از تخصص و مهارتهای الزم برخوردار هستم و برای آن اهمیت قائلم.

 ام.من تاکنون روی هم رفته عملكرد خوبي در سازمان داشته

 من از تجربیات کافي شغلي برخوردارم.

 وغ اجتماعيبل

 سازگاری اجتماعي

 مختلف سازگار و انعطاا پایر هستمهای همكارانم در حوزهميمن با تما

 مان دارم.ایهاکنم و به توان آنمن تقریباً به همه زیر دستانم اعتماد مي

 کنمميمن در سازگار شدن با دیگران معموال احسا  ناتواني 

 ارتبا  مناسب با دیگران
 ها را دارم.ن برقراری ارتبا  صمیمانه و نزدیک با دیگران و حتي غریبهمن توا

 شوم.شوم و زود با همه دوست ميمن به راحتي در یک جمع پایرفته مي

در  درست از و ایف خود 

 و انتظارات سازمان

 های سازمان فعالیت کنم.من دوست دارم صرفاً در چارچوب قوانین، ضوابط و دستورالعمل

 است دوست دارم.ميمن شغلي که دارای و ایف روشن و تكراری است را بیش از مشاغلي که دارای و ایف نامعلو

 من در حل مشكالت مربو  به کار خود توانا هستم
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 شخصیتي کارکنانهای ویژگي  

 کانون کنترل

 

 داامشخص کردن اه-

 

الش مستمر در جهت ت-

 رسیدن به اهداا

توانایي ی  موفقیت از طر-

 و سخت کوشي

ي دانم که ازطری  توانایي و سخت کوشي خود، به موقعیت سازمانميمن 

 یابم.ميمطلوب دست 

 کنم.ميمن قبل از انجام کارها اهدافم را مشخص 

 من برای دستیابي به اهدافم تالش میكنم.

 یابند.يممن معتقدم که افراد با توجه به تالش و کوشش خود به موفقیت دست 

در مقابل  گشودگي

 تجربه

قه به کسب تجربیات عال-

 جدید

 کنجكاو-

 خالق-

چسبم و ادامه ميبه همان   را پیدا کنم  درست انجام یک کار  من وقتي روش 

 دهم.مي

 ست.االب جنگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایي هنرها برای من بسیار 

 برمميلات  من واقعا از صحبت کردن با دیگران

 دهم در جایي باشم که فعالیت وجود داشته باشدميمن ترجیح 

 دهم کارها را به تنهایي انجام دهمميمن معموال ترجیح 

 کنم که پر از نیرو و انرژی هستمميمن اغلب احسا  

 دارمنبه تامل و تفكر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان  ایمن عالقه

 ي کنجكاوممن خیل

 برمميو افكار انتزاعي لات ها من اغلب از بازی کردن با نظریه

سازش با عواملي 

 محیطي

 انعطاا پایر-

 ی و همكاریاعتمادورز-

خود با شرایط  تطبی -

 جدید

 من انعطاا پایر هستم

 دهم.ميمن خودم را باشرایط جدید وف  

 کنم.ميیم من کارهایم را با توجه به تغییر شرایط تنظ

 و یفه شناسي

 منظم بودن-

 اسخت کوش و کار-

 رفتتمایل به پیش-

 دارمميمن چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه 

 دنجام شونتوانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع اميمن به خوبي 

 من در کارهایم خیلي با برنامه نیستم

 همدده ام هست را با وجدان کار انجام کنم و ایفي که بر عهميمن سعي 

 کنمميمن قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف 

 کنمميمن برای دستیابي به اهداا خودم سخت تالش 

 کنم کارهایم در حد عالي باشدميمن سعي 
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   پرسشنامه متغیر کیفیت زندگی کاری     

یاد
ي ز
خیل

 

یاد
ز

ط 
وس
مت

 

 کم

کم
ي 
خیل

 
 سواالت مولفه ها ابعاد

 انآیا حقوق دریافتي شما با معیارهای مورد نظرت     

 مطابقت دارد ؟

 ق با نرخ کارتناسب حقو-

اخت مساوی برای کار پرد-

 مساوی

رداخت به کارکنان در پ-

 موعد مقرر

 

 

پرداخت منصفانه 

 و کافي

آیا نظام پرداخت حقوق شما با پرداخت حقوق      

 رد؟مشاغل دیگر سازگاری دا

آیااز میزان حقوق دریافتي خود از سازمان      

 رضایت دارید؟

 آیا از زمان پرداخت حقوقتان راضي هستید؟     

آیا حقوق دریافتي شما برای مخارج زندگي تان      

 کند؟ميکفایت 

تا چه  میزان از شرایط فیزیكي و محیط کاری      

 خود رضایت دارید؟

ا توجه به ب طراحي محیط کار-

 منيایاصول

 غليایجاد امنیت ش-

عیین ساعات کار منطقي و ت-

 عادالنه

 

شرایط 

مني و ایتا چه اندازه محیط کار شما از نظر      منایکاری

 بهداشتي مورد رضایت است ؟

 آیا از ساعات کاری خود رضایت دارید؟     

تا چه میزان شغل شما امكان به کارگیری      

 سازد؟ميارتهای شغلي دیگر را فراهم مه

 دراکياتوسعه مهارت -

 

 يتوسعه مهارت فن-

 

 نسانياتوسعه مهارت -

 

توسعه 

های قابلیت

تا چه میزان امكان دسترسي به اطالعات الزم       انساني

 مربو  به کارتان برای شما فراهم است ؟

و  ایسازمان تا چه اندازه امكانات  کتابخانه     

نترنتي برای دسترسي به اطالعات مربو  ایایتس

 به شغل شما فراهم ساخته است؟

تا چه میزان در سازمان شما حس تعل  اجتماعي      

 و مشارکت گروهي وجود دارد ؟

 

 يحس تعل  اجتماع-

یزان اعتماد کارکنان به م-

یكدیگر و میزان حمایت 

 کارکنان از یكدیگر

 سازیتشوی  به تیم-

 

گي و یكپارچ

 انسجام اجتماعي

 

تا چه حد  همكاران شما در سازمان به یكدیگر      

 اعتماد دارند؟

 یتتا چه میزان کارکنان در مواقع لزوم مورد حما     

 گیرند؟ميهمكارانشان قرار 
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هرای  کلیه کارکنان سرازمان »  دربرگیرنده پژوهش آماری جامعه

که تابع نظام بودجره   1393دولتي استان خراسان رضوی  در سال 

، است. حجم جامعره آمراری  و حجرم  نمونره برر      «انداستاني بوده

نفر به دسرت   406 ،7394اسا  فرمول کوکران به ترتیب برابر با 

آمده است. پرسشنامه بلوغ سرازماني در چهرار بعرد)بلوغ نهنري،     

بلرروغ عرراطفي، بلرروغ کرراری  و بلرروغ اجتمرراعي( و پرسشررنامه     

بعد کانون کنتررل، گشرودگي در    4ي نیز در های شخصیتویژگي

شناسي با اسرتفاده  سازش با عواملي محیطي و و یفه ،مقابل تجربه

ها از روش دلفي مورد بررسي قرار گرفته است.  برای تحلیل داده

 ،23ویراسرت   amosو نرم افرزار  23ویراست spss از نرم افزار 

نظر میران اعضرای    استفاده شده است .به منظور تعیین میزان اتفاق

استفاده شد. ضریب همراهنگي   1پانل، از ضریب هماهنگي کندال

کندال مقیاسي است برای تعیین درجة هماهنگي و موافقت میران  

شیئ یا فرد. در حقیقت با کاربرد  Nچندین دسته رتبة مربو  به

مجموعره رتبره را    kای میران توان همبستگي رتبهاین مقیا  مي

دست آمد کره حراکي   به 69/0نتایج حاصل از این معیار برابر با .یافت

از اتفاق نظر قروی و قابرل قبرول اعضرای پانرل در رابطره برا ابعراد مردل          

همچنرین ایرن ضرریب بررای هرر یرک از        باشرد. تحقی  ميميمفهو

صرورت مسرتقل محاسربه گردیرد و     های ابعاد مختلف نیز بهمؤلفه

ایج حاصرله نشران داد کره مقردار ضرریب توافر  کنردال بررای         نت

هرای بُعردکیفیت   ، بررای مؤلفره  73/0های بُعدبلوغ برابرر برا   مؤلفه

. بنابراین اتفاق نظر قابرل قبرولي بررای ابعراد     68/0زندگي برابر با 

های در نظر گرفته شرده بررای هرر بُعرد، در برین      مورد مطالعه و مؤلفه

 نل دلفي وجود دارد.گروه خبرگان یا اعضای پا

                                                           
1. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 
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 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختي-2جدول

 

 درصد فراواني فراواني سن

 17.1 71 سال 30تا  20

 38.7 148 سال 40تا  31

 33.6 130 سال 50تا  41

 6.4 33 سال 60تا  51

 0.8 13 سال و باالتر 61

 3.4 11 بدون پاسخ

 100 406 کل

 درصد فراواني فراواني تحصیالت

 3.4 22 دیپلم و کمتر

 7.8 37 فوق دیپلم

 54.6 205 لیسانس

 32.5 128 فوق لیسانس و باالتر

 0.8 11 حوزوی

 0.8 3 بدون پاسخ

 100 406 کل

 فراواني درصد فراواني سابقه کار

 12 50 سال 5کمتر از 

 23.8 92 سال 10تا  5

 22.1 86 سال 15تا  11

 12.9 53 سال 20تا  16

 15.4 62 سال 25تا  21

 9 39 سال 30تا  26

 0.3 8 سال و بیشتر 31

 4.5 16 بدون پاسخ

 100 406 کل

 درصد فراواني فراواني جنسیت

 37 157 زن

 62.5 247 مرد

 0.6 2 بدون پاسخ

 100 406 کل
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 درصد فراواني فراواني نوع استخدام

 61.3 226 و پیمانيميرس

 3.1 18 قتمستخدم مو

 23.8 92 کار معین و قرار دادی

 3.4 19 مشاور

 5.6 27 سایر

 2.8 10 بدون پاسخ

 100 406 کل

 

در جردول در توصریف    با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفي

( % 5/62)247( و %37نفر زن) 157نفر،  406متغیر جنسیت از بین 

بوده است. در توصیف  درصد بدون پاسخ( 0.6نفر ) 2نفر مرد و 

ترا   31 (%/7)نفرر   159 ،ساله 30تا  20 (% 1/17)نفر 73متغیر سن، 

ترا   51(% 4/6)نفرر   23 ،سراله  50تا  41 (%6/33)نفر 134 ،ساله 40

 12سرررال و بیشرررتر سرررن دارنرررد.  61 (% 8/0)نفرررر 4سررراله و  60

انررد. در توصرریف متغیررر سرروال پاسررخ نررداده  ایررن برره(3%/4)نفررر

درصرد (   7.8نفرر )  28دیپلم و کمتر،  (% 4/3)نفر 12تحصیالت، 

 32.5نفررر ) 119درصررد( لیسررانس،  54.6نفررر ) 241 ،فرروق دیررپلم

درصرد( تحصریالت    0.8نفرر )  3درصد ( فوق لیسانس و برالتر و  

ن سوال پاسخ نرداده  ایدرصد( نیز به 0.8نفر ) 3حوزوی دارند و

 5درصد( کمتر از  12.0نفر ) 50یف متغیر سابقه کار اند. در توص

درصد(  22.1نفر )  86 ،سال 10تا  5درصد (  23.8نفر ) 92 ،سال

نفرر   62 ،سرال  20ترا   16درصرد (   12.9نفرر )  53 ،سرال  15تا  11

 30ترا   26درصرد(   9.0نفرر )   39سرال،   25ترا   21درصد(  15.4)

 19سرابقه کرار  دارنرد.     سال و بیشتر 31درصد (  4.5نفر ) 5سالو 

ن سرروال پاسررخ نررداده انررد. همچنررین در ایدرصررد( برره 4.5نفررر)

و ميدرصررد( رسرر 61.3نفررر ) 249توصرریف وضررعیت اسررتخدام، 

 23.8نفرر )  104 ،درصرد ( مسرتخدم موقرت    3.1نفر ) 11پیماني، 

درصرد( مشراورو     3.4نفرر )   12 ،درصد( کار معین و قررار دادی 

 2.8نفرر )  10ر انرواع اسرتخدام هسرتند.   درصد ( سرای  5.6نفر ) 20

 ن پرسش پاسخ نداده اندایدرصد ( به

 تحقیقهای توصیف متغیر

 تحقیقهای . توصیف ابعاد متغیر3جدول 

 بیشترین کمترین انحراا معیار مد میانه میانگین ابعاد کارکنان

 4.47 2.84 0.353 4.01 3.9 3.76 بلوغ کارکنان

 5 2.71 0.312 3.29 3.42 3.46 بلوغ نهني کارکنان

 4.78 2.44 0.288 3.67 3.66 3.69 بلوغ عاطفي کارکنان

 5.00 2.18 0.650 4.73 4.18 4.10 بلوغ کاری کارکنان

 4.63 2.50 0.619 4.38 4 3.80 بلوغ اجتماعي کارکنان

 62/4 09/3 408/0 41/4 28/4 09/4 شخصیتيهای ویژگي

 5 5/3 324/0 76/4 5/4 41/4 کانون کنترل

 67/4 33/2 514/0 33/4 33/4 06/4 گشودگي

 5 3 806/0 5 5 39/4 سازش با عوامل محیطي

 43/4 71/2 281/0 57/3 57/3 5/3 و یفه شناسي
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، 76/3ا بر میزان بلوغ کارکنان برابرر برا  برابرر     2با توجه به جدول 

رکنان است که در مقایسه با منبع )عبا  بازرگان، ؟؟؟؟( بلوغ کا

ه ن  با توجه بره جردول نمرر   ایبنابر. یت خوب قرار دارددر وضع

ن متغیرر در وضرعیت   ایتروان گفرت   مي ،گااری عبا  بازرگان

 خوبي قرار دارد. 

پژوهش در خصوص متغیر ميابعاد مورد استفاده در مدل مفهو

 شخصیتي کارکنان شامل  کانون کنترل، و یفههای ویژگي

 باوجداني، سازش با عوامل محیطي  و در نهایت بعد یا شناسي

های باشد. که بر اسا  تحلیلتجربه مي از استقبال و گشودگي

های ن پژوهش میانگین متغیر ویژگيایصورت گرفته در

توان گفت که با توجه به میباشد. بنابراین مي 09/4شخصیتي 

قوی ن متغیر در وضعیت ایجدول نمره گااری عبا  بازرگان،

 مهمترین از ن است که یكيایقرار دارد. استنبا  محق 

دهد،  ميقرار  تثيیر تحت افراد را متغیرهایي که عملكرد

 بررسي از حاصل باشد. نتایجمي افراد شخصیتي ویژگیهای

 افراد رفتار که است از آن افراد حاکي شخصیتي خصوصیات

 دارد. بستگي آنها شخصیتي خصوصیات و منشها به

 شخصیتیهای ویژگییل عاملی تائیدی تحل

های نیكویي برازش برای مردل مربرو  بره ابعراد     شاخص

آورده شررده اسررت. بررر اسررا   1ویژگیهررای شخصرریتي در شرركل

های نیكویي برازش، مردل بررازش داده شرده از بررازش     شاخص

تروان  مناسبي برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده مري 

 شوند.ر مكنون به خوبي توصیف ميها برای متغیگفت شاخص

 
 نمودار تحلیل مسیر متغیر ویژگیهای شخصیتي. 1شکل 

 . شاخصهای برازش مدل تحلیل مسیر متغیر ویژگیهای شخصیتي1جدول 

 شاخص
حد  

 مطلوب آماره

مقدار 

 شدهگزارش

 08/0 ≥ 054/0  (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

 (دو )نسبت خي
کمتر از  

3 
026/2 
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 شاخص
حد  

 مطلوب آماره

مقدار 

 شدهگزارش

 90/0 ≤ 921/0  (GFI)برازندگي 

 90/0 ≤ 934/0  (AGFI)یافته برازندگي تعدیل

 90/0 ≤ 981/0  (CFI)ای برازش مقایسه

 90/0 ≤ 964/0  (NFI)برازش نرم 

 90/0 ≤ 977/0  (TLI)برازش غیر نرم 

 90/0 ≤ 951/0  (IFI)ي برازش افزایش

شراخص ریشره میرانگین تروان دوم خطرای      منابع موجود 

دهندۀ بررازش  را نشان 08/0تر از مقدار پایین RMSEAتقریب 

 054/0داننررد کرره در تحقیرر  حاضررر برابررر بررا  مناسررب مرردل مرري

مقردار مجراور کرای    از سوی دیگر تحقیقگران  (.4است)جدول

دانند )قاسرمي،  قبول ميقابل 3از  مناسب را کمتر نسبي 

اسرت.   026/2( که در تحقی  حاضر برابر با 1380؛ کالین، 1392

، GFI،AGFI ،RMSEA،NFI ،TLIهررای نمررات شراخص  

IFI ،CFI           بین صفر ترا یرک متغیرر اسرت کره هرر چره بره یرک

دهندۀ برازش مناسرب مردل اسرت کره البتره      تر باشد نشاننزدیک

ن مدل ایین برازش مدل را دارد. درترمناسب %90نمرات باالی 

 ،921/0برابررر بررا  )GFI( 1هررای نیكررویي برررازشمقرردار شرراخص

 ،934/0برابرر برا    )AGFI( 2یافتهمقدار شاخص برازندگي تعدیل

شرراخص  ،981/0برابررر بررا  )CFI( 3شرراخص برازنرردگي تطبیقرري 

( برابررر بررا NFI) 5بونررت -یررا شرراخص بنتلررر 4برررازش هنجارشررده

 -تروکر ( یا برازش NNFI) 6ص برازش هنجار نشدهشاخ ،964/0

 8و مقدار شراخص بررازش افزایشري    977/0برابر با  )TLI( 7لویس

(IFI برابر با )هرای  طور کلي با توجه بره شراخص  است به 951/0

 ارائه شده مدل از برازش مناسبي برخوردار است.

                                                           
1 Goodness of Fit Index 
2Adjusted Goodness-of Fit Index 
3 Comparative Fit Indices 
4Normed Fit Index 
5 Bentler-Bonett Index 
6  Non-Normed Fit Index 
7Tucker-Lewis Index 
8Incremental Fit Index 

 ابعاد کارکنانهای متغیرتحلیل عاملی تائیدی 
برازش برای مدل بلوغ نهني در های نیكویي شاخص

های نیكویي الف  آورده شده است. بر اسا  شاخص 21شكل

برازش، مدل برازش داده شده از  برازش مناسبي برخوردار 

ها توان گفت شاخصاست. با توجه به نتایج به دست آمده مي

 شوندبرای متغیر مكنون به خوبي توصیف مي
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لوغ عاطفي در زش برای مدل بهای نیكویي براشاخص

های نیكویي ب نمایش داده شده است. بر اسا  شاخص2شكل

 برازش، مدل برازش داده شده از  برازش مناسبي برخوردار

ها توان گفت شاخصاست. با توجه به نتایج به دست آمده مي

 شوند. برای متغیر مكنون به خوبي توصیف مي

های نیكویي برازش برای مدل بلوغ کاری در شاخص

های نیكویي پ آورده شده است. بر اسا  شاخص2ل شك

برازش، مدل برازش داده شده از  برازش مناسبي برخوردار 

ها توان گفت شاخصاست. با توجه به نتایج به دست آمده مي

 شوند.برای متغیر مكنون به خوبي توصیف مي

های نیكویي برازش برای مدل بلوغ اجتماعي در شاخص

های نیكویي ت. بر اسا  شاخصت آورده شده اس 2شكل

برازش، مدل برازش داده شده از  برازش مناسبي برخوردار 

ها توان گفت شاخصاست. با توجه به نتایج به دست آمده مي

 .شوندبرای متغیر مكنون به خوبي توصیف مي

 

 
 الف                                                       ب

 
 ت                            پ              

یر لیل مس. الف( نمودار تحلیل مسیر متغیر بلوغ ذهنی، ب(نمودار تحلیل مسیر متغیر بلوغ عاطفی، پ( نمودار تح2شکل 

 بلوغ اجتماعی نمودار تحلیل مسیر متغیر متغیر بلوغ کاری، ت(
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 ابعاد کاریهای برازش مدل تحلیل مسیر متغیر. شاخصهای 2جدول 

 شدهمقدار گزارش حد مطلوب آماره شاخص

   بلوغ نهني

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

(RMSEA) 
08/0 ≥ 059/0 

 655/2 3کمتر از  (دو )نسبت کای 

 90/0 ≤ 941/0 (GFI)برازندگي 

 90/0 ≤ 931/0 (AGFI)یافته برازندگي تعدیل

 90/0 ≤ 927/0 (CFI)ای برازش مقایسه

 90/0 ≤ 904/0 (NFI)برازش نرم 

 90/0 ≤ 974/0 (TLI)برازش غیر نرم 

 90/0 ≤ 937/0 (IFI)برازش افزایشي 

   بلغ عاطفي

 08/0 ≥ 049/0 (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

 101/2 3کمتر از  (دو )نسبت کای 

 90/0 ≤ 904/0 (GFI)برازندگي 

 90/0 ≤ 920/0 (AGFI)یافته برازندگي تعدیل

 90/0 ≤ 931/0 (CFI)ای برازش مقایسه

 90/0 ≤ 957/0 (NFI)برازش نرم 

 90/0 ≤ 966/0 (TLI)برازش غیر نرم 

 90/0 ≤ 927/0 (IFI)برازش افزایشي 

   بلوغ عاطفي

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 
(RMSEA) 

08/0 ≥ 055/0 

 461/2 3کمتر از  (دو )نسبت کای 

 90/0 ≤ 989/0 (GFI)برازندگي 

 90/0 ≤ 901/0 (AGFI)یافته برازندگي تعدیل

 90/0 ≤ 927/0 (CFI)ای برازش مقایسه

 90/0 ≤ 932/0 (NFI)برازش نرم 

 90/0 ≤ 951/0 (TLI)برازش غیر نرم 

 90/0 ≤ 984/0 (IFI)برازش افزایشي 

   بلوغ اجتماعي

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

(RMSEA) 
08/0 ≥ 063/0 

 009/2 3کمتر از  (دو )نسبت کای 

 90/0 ≤ 917/0 (GFI)برازندگي 

 90/0 ≤ 956/0 (AGFI)یافته برازندگي تعدیل

 90/0 ≤ 981/0 (CFI)ای برازش مقایسه

 90/0 ≤ 924/0 (NFI)برازش نرم 

 90/0 ≤ 931/0 (TLI)برازش غیر نرم 
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 شدهمقدار گزارش حد مطلوب آماره شاخص

   بلوغ نهني

 90/0 ≤ 959/0 (IFI)برازش افزایشي 

شرراخص ریشره میررانگین تروان دوم خطررای    5در جردول  

مقدار مجراور  همچنین  است. 059/0برابر با  RMSEAتقریب 

اسررت. نمرررات   655/2مناسررب برابررر بررا   کررای نسرربي  

، GFI،AGFI ،RMSEA،NFI ،TLI ،IFIهرررای شررراخص

CFI   ترر  بین صفر تا یک متغیر است که هر چه به یرک نزدیرک

الی دهندۀ برازش مناسب مدل است که البته نمرات برا باشد نشان

های ن مدل مقدار شاخصایترین برازش مدل را درمناسب 90%

ي مقدار شاخص برازندگ ،941/0برابر با  (GFI)نیكویي برازش 

ي تطبیقري  شاخص برازندگ ،931/0با  برابر (AGFI)یافته تعدیل

(CFI)  شاخص بررازش هنجارشرده یرا شراخص      ،927/0برابر با

شاخص برازش هنجار نشرده   ،904/0( برابر با NFIبونت ) -بنتلر

(NNFI یررا برررازش )لررویس -ترروکر (TLI) و  974/0رابررر بررا ب

طور است به 937/0( برابر با IFIمقدار شاخص برازش افزایشي )

های ارائه شرده مردل از بررازش مناسربي     وجه به شاخصکلي با ت

 برخوردار است.

شرراخص ریشره میررانگین تروان دوم خطررای    5در جردول  

مقدار مجراور  همچنین  است. 049/0برابر با  RMSEAتقریب 

اسررت. نمرررات   101/2مناسررب برابررر بررا   کررای نسرربي  

، GFI،AGFI ،RMSEA،NFI ،TLI ،IFIهرررای شررراخص

CFI  ترر  صفر تا یک متغیر است که هر چه به یرک نزدیرک  بین

الی دهندۀ برازش مناسب مدل است که البته نمرات برا باشد نشان

های ن مدل مقدار شاخصایترین برازش مدل را درمناسب 90%

ي مقدار شاخص برازندگ ،904/0برابر با  (GFI)نیكویي برازش 

تطبیقري   زندگيشاخص برا ،920/0برابر با  (AGFI)یافته تعدیل

(CFI)  شاخص بررازش هنجارشرده یرا شراخص      ،931/0برابر با

شاخص برازش هنجار نشرده   ،957/0( برابر با NFIبونت ) -بنتلر

(NNFI یررا برررازش )لررویس -ترروکر (TLI) و  966/0رابررر بررا ب

طور است به 927/0( برابر با IFIمقدار شاخص برازش افزایشي )

ش مناسربي  ه شرده مردل از برراز   های ارائکلي با توجه به شاخص

 برخوردار است.

شاخص ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب  5در جدول 

RMSEA  مقدار مجاور کای همچنین  است. 055/0برابر با

های است. نمرات شاخص 461/2مناسب برابر با  نسبي 

GFI،AGFI ،RMSEA،NFI ،TLI ،IFI ،CFI  بین صفر

ندۀ دهتر باشد نشانکه هر چه به یک نزدیکتا یک متغیر است 

رین تمناسب %90برازش مناسب مدل است که البته نمرات باالی 

های نیكویي برازش ن مدل مقدار شاخصایبرازش مدل را در

(GFI)  یافته مقدار شاخص برازندگي تعدیل ،989/0برابر با

(AGFI)  شاخص برازندگي تطبیقي  ،901/0برابر با(CFI) 

بونت  -شاخص برازش هنجارشده یا شاخص بنتلر ،927/0رابر با ب

(NFI برابر با )932/0، ( شاخص برازش هنجار نشدهNNFIی ) ا

و مقدار شاخص  951/0برابر با  (TLI) لویس -توکربرازش 

طور کلي با توجه به است به 984/0( برابر با IFIبرازش افزایشي )

 ناسبي برخوردار استز برازش ماهای ارائه شده مدل شاخص

در جرردول  ریشرره میررانگین ترروان دوم خطررای تقریررب    

RMSEA  مقردار مجراور کرای    همچنرین   است. 063/0برابر با

هرای  است. نمرات شاخص 009/2مناسب برابر با  نسبي 

GFI،AGFI ،RMSEA،NFI ،TLI ،IFI ،CFI   برین صررفر

ۀ دهنرد د نشانتر باشتا یک متغیر است که هر چه به یک نزدیک

ن تریمناسب %90برازش مناسب مدل است که البته نمرات باالی 

هرای نیكرویي بررازش    ن مدل مقدار شاخصایبرازش مدل را در

(GFI)  یافتره  مقردار شراخص برازنردگي تعردیل     ،917/0برابر با

(AGFI)   شراخص برازنردگي تطبیقري     ،956/0برابر برا(CFI) 

بونت  -هنجارشده یا شاخص بنتلرشاخص برازش  ،981/0برابر با 

(NFI برابر با )924/0، ( شاخص برازش هنجار نشدهNNFI یا )

و مقردار شراخص    931/0برابرر برا    (TLI) لرویس  -توکربرازش 

طور کلي با توجه به است به 959/0( برابر با IFIبرازش افزایشي )

 های ارائه شده مدل از برازش مناسبي برخوردار است.شاخص

 اصل از مدل رگرسیون چندگانه نتایج ح
نتایج حاصل از مدل رگرسیون بین دو متغیر  6در جدول 

های شخصیتي به منظور بررسي وجود یا بلوغ کارمندان و ویژگي
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عدم وجود ارتبا  معنادار بین متغیرها بیان شده اسرت. همرانطور   

شرود بره جرز بعرد بلروغ نهنري بقیره ابعراد رابطره          که مشاهده مري 

 با کیفیت زندگي کاری دارند.  معناداری با

 های شخصیتی. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی بین ابعاد بلوغ کارکنان و ویژگی6جدول 

 مقدار-t pآماره  ضریب استانداردشده متغیر

 0 127/8 81/0 بلوغ کارکنان

 151/0 012/1 -04/0 بلوغ نهني کارکنان

 0 043/8 60/0 بلوغ عاطفي کارکنان

 0 598/8 73/0 ارکنانبلوغ کاری ک

 0 741/7 59/0 بلوغ اجتماعي کارکنان

   گیریتیجهبحث  و ن

ش میتوان نتیجه بین بلوغ کارکنان و ویژگیهای شخصیتي در بخر 

ران اسرتان خراسران رضروی رابطره     ایدولتي جمهروری اسرالمي  

ن اسرررت کررره بررسررري ترررايیر ایوجرررود دارد. اسرررتنبا  محقررر 

 ایبلوغ کارکنان از اهمیرت ویرژه   شخصیتي بر میزانهای ویژگي

ا  توان کارکنان را بر اسر مين طری  ایبرخوردار است. زیرا از

شخصیتي شان در کارهای متناسب گمارد. از طرفي های ویژگي

گرایانه بلوغ در کار نیز مهم است، زیرا کارمندان بالغ دیدی واقع

 های کاری دارند و با صرراحت و قردرت برا مشركالت    به چالش

 .شوندرو ميروبه

بینرري کننرردگي معنرراداری بررر  بلرروغ نهنرري کارکنرران ايررر پرریش  

ویژگیهای شخصیتي نردارد. بنرابراین فررف صرفر رد نمیشرود و      

میترروان نتیجرره گرفررت بررین بلرروغ نهنرري کارکنرران و ویژگیهررای  

ران اسررتان ایشخصرریتي در بخررش دولترري جمهرروری اسررالمي   

في کارکنران ايرر   بلروغ عراط   خراسان رضوی رابطه وجود نردارد. 

 05/0بیني کنندگي معناداری بر ویژگیهای شخصریتي دارد.) پیش

> p- مقدار(بنابراین فرف صفر رد میشود و میتوان نتیجه گرفت

بین بلوغ عاطفي کارکنان و ویژگیهای شخصیتي در بخش دولتي 

ران اسرتان خراسران رضروی رابطره وجرود      ایجمهروری اسرالمي  

بینري کننردگي معنراداری برر     ر پیشبلوغ کاری کارکنان اي دارد.

ویژگیهررای شخصرریتي دارد. بنررابراین فرررف صررفر رد میشررود و   

میترروان نتیجرره گرفررت بررین بلرروغ کرراری کارکنرران و ویژگیهررای  

ران اسررتان ایشخصرریتي در بخررش دولترري جمهرروری اسررالمي   

برا توجره بره نترایج حاصرل از       خراسان رضوی رابطه وجود دارد.

آمرده در جردول   دسرت تاندارد بره تحلیل رگرسیون و ضرایب اسر 

بینري کننردگي   دهد بلروغ اجتمراعي کارکنران ايرر پریش     نشان مي

معناداری بر ویژگیهای شخصریتي دارد. بنرابراین فررف صرفر رد     

میشود و میتروان نتیجره گرفرت برین بلروغ اجتمراعي کارکنران و        

ران ایویژگیهای شخصیتي در بخش دولتري جمهروری اسرالمي   

 رابطه وجود دارد.استان خراسان رضوی 

تحقیقات قبلي انام شده نیز با مطالعه حاضر هرم راسرتا اسرت، بره     

 موفقیت عوامل ترین مهم از منابع انساني استنبا  محق  امروزه

 و سرودمند  سازمان در تواندمي زماني و باشندميها سازمان در

ن ایدسرت یافتره باشرند در    کره بره بلروغ شخصریتي     مفیرد باشرد  

ه عنوان یكي از عوامل تايیر گاار در سرازمان  صورت است که ب

( در زمینه 16با انجام پژوهشي) ،ن راستاایشوند. درميمحسوب 

بلرروغ نتیجرره گرفتنررد، معلمرراني کرره از بلرروغ اجتمرراعي برراالیي     

برخروردار هسرتند افررادی فررداکار، مسرتقل و خرود رهبرر برروده،       

ي برا  توانایي کنترل عواطرف خرویش را داشرته و تروان رویراروی     

مسایل و مشكالت فردی و اجتماعي را دارنرد، هرم چنرین نتیجره     

گرفتنرد کره بلروغ معلمران باعررث بلروغ سرازمان و بلروغ احتمرراع        

 بلروغ  و انعطراا پرایری   ( ارتبرا  14گرردد. در پژوهشري)  مري 

 .دادنرد  نشران  را داری معنري  رابطه و کرده را بررسي سازماني

 .شد شناسایي سطح 5 در سازماني بلوغ تحقی  نایدر همچنین

 دارای کره  سرازماني  5 سرطح  و بلروغ  بدون یک سازمان سطح

(، نیرز بره بررسري    17باشرد. ئریرک تحقیر  )   مري ميپرارادای  بلروغ 

هماهنگي سبک مدیریت با بلوغ کارکنان و تثيیر آن بر عملكررد  

مردیریت  هرای  آنها پرداختند.که نتایج نشران داد کره برین سربک    
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ضرري( بررا بلرروغ کارکنرران، رابطرره  و تفوی ای)مشررارکتي، مشرراوره

 ( نیررز برره بررسرري  رابطرره5در پژوهشرري)معنرراداری وجررود دارد.

هرای  شرغلي پرداختنرد. یافتره    عملكررد  برا  شخصریتي های ویژگي

پژوهش نشران داد کره برین عملكررد شرغلي و وجرداني برودن و        

 مثبت مستقیم وجود دارد. گرایي رابطهعملكرد شغلي و برون

شخصیتي کارکنان که ابعاد آن های در خصوص متغیر ویژگي

باوجداني، سازش با  یا شناسي شامل  کانون کنترل، و یفه

تجربه  از استقبال و گشودگي عوامل محیطي  و در نهایت بعد

پژوهش یكي از راهكارها در های توجه به یافته. نیز با باشدمي

 کانون شناخت به ن است که مدیرانایخصوص کانون کنترل

 نگرشها و به توجه با و پرداخته خود مندانکار کنترل

 فرایند یک در را هایشان توانائي آنان، شخصیتي ویژگیهای

همچنین تقویت حس و یفه شناسي  .توسعه دهند و رشد منظم

باشد، زیرا مينیز از راهكارهای تقویت متغیر شخصیت کارکنان 

نیروی انساني که دارای حس و یفه شناسي نسبت به اهداا و 

تواند ميسازمان و همچنین منفعت عامه است، های زشار

 با افراد و ایف خویش را به خوبي انجام دهد، همچنین 

اعتماد نیز هستند.  پایر و قابل وجدان، از نظر شخصیتي مسئولیت

 شیفتگي و مدیران باید زمینه عالقه گشودگي در خصوص بعد

ن راستا ایدر را فراهم آورند. جدید تجربیات وها پدیده به فرد

 عالقه کارمندان برای مهارت پیشرفت و آموزش باید مدیران

 را موردها تثمین کنند و آن را جدید تجربیات وها مند به پدیده

دهند. همچنین  در خصوص متغیر  شخصیت راهكار  قرار تشوی 

ن است که کار افراد با نیازهای سازمان و محیط آنها ایدیگر

ا باید، کارکنان در راستای سازش با عوامل لا سازش داشته باشد

محیطي حمایت و هدایت سازماني مورد نیاز خود را دریافت 

پژوهش در خصوص متغیر های کنند. در نهایت با توجه به یافته

گردد در ميشخصیتي به مدیران سازمان پیشنهاد های ویژگي

های هنگام گزینش و استخدام کارمندان جدید، ویژگي

ا به عنوان یكي از معیارها، مورد توجه قرار داده و در شخصیتي ر

 جاب افراد سازگار با عوامل محیطي تالش بیشتری نمایند. 

نكه این تحقی  عوامل محیطي را مورد این با توجه بهایعالوه بر

شود در تحقیقات آتي بررسي قرار نداده است، لاا پیشنهاد مي

نوني و سیاسي، فناوری و تثيیر عوامل محیطي همانند)عوامل قا

تكنولوژیكي، اقتصادی، اجتماعي، دیتي، فرهنگي، اکولوژیكي 

این ميو ...( را مورد بررسي واقع و نسبت به توسعه مدل مفهو

استفاده از دیگر متغیرهای مربو  به شخصیت  تحقی  اقدام شود.

و بررسي رابطه آن با بلوغ کارکنان نیز به محققان پیشنهاد 

 گردد.مي
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 Abstract 
Introduction: Among the factors that increase organizational 

performance is the personality of individuals. Compatibility and 

coordination between the type of personality and the type of 

environment makes it more compatible with jobs and professions, 

which in turn leads to positive organizational performance. Therefore, 

the purpose of this study is to investigate and explain employee 

maturity based on employee personality traits. 

method: The statistical population includes 7394 employees of 

Khorasan Razavi province. The sample size was calculated to be 406 

people. Organizational maturity questionnaire and personality traits 

questionnaire were used to evaluate the findings. To analyze the data, 

the spss software of version 23 and the amos software of version 23 

have been used. 

Results: The results show that the average maturity of employees is 

3.76 and the average personality traits are 4.9. Both factors are in good 

shape compared to existing standards. For the dimension of personality 

traits and dimensions of maturity of employees, confirmatory factor 

analysis models have been extracted. 0, 989/0, 917/0 reported 

Conclusion: Due to the fact that these values are larger than 0.9, the 

fitted models are suitable. The results of the regression model also 

showed that except for the variable of mental maturity of employees, 

other dimensions have a significant relationship with the variable of 

personality traits. 

  Keywords: employee maturity, Personality traits, optimal 

performance 

  

 

 


