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مدل تطابق در محیط كار  نیو تدو یهدف پژوهش حاضر، طراح    
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان  یبر عملکرد شغل

وهش پژ نیدر ا یبود. جامعه آمار یسازمان یرفتار مدن یانجیبا نقش م
ه ك اشدبیكاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان م هیكل

نفر زن( با استفاده از  21نفر مرد و  191) نفر 111به حجم  یانمونه
جامعه مذكور انتخاب  انیاز م یاچندمرحله یتصادف یرگیروش نمونه

 سیماتر لی، پژوهش حاضر از نوع تحلشد. طرح پژوهش حاضر
فاده مورد است ی( است. ابزارهاریمس لی)تحل یهمبستگ ای انسیكووار

 سازمان –فرد  بقاطالعات شامل پرسشنامه تطا یآورجمع یبرا
 منفلد و واگل گروه –(، پرسشنامه تطابق فرد 4112و چپمن ) نیاسنتپی
(، پرسشنامه 4114و درو ) بلكی شغل – فرد تطابق پرسشنامه ،(4113)

( و پرسشنامه عملکرد 1332رفتار مدنی سازمانی گراهام و دینش )
 مانزسا -نشان داد تطابق فرد جی. نتاباشندی( م1311پاترسون ) یشغل

 نیرابطه دارد. همچن یبا عملکرد شغل یسازمان یرفتار مدن قیاز طر
رابطه  یبا عملکرد شغل یسازمان یرفتار مدن قیشغل از طر -تطابق فرد

رفتار  قیاز طر میرمستقغی صورتبه فقط گروه –دارد. اما، تطابق فرد 
 ی. رفتار مدنشودیم یعملکرد شغل یموجب ارتقا یسازمان یمدن

ه از به دست آمد هایافتهیارتباط دارد.  یبا عملکرد شغل زین یسازمان
است  برخوردار یخوب یاز برازندگ ینشان داد مدل ساختار ریمس لیتحل

معنادار  P <10/1موجود در مدل در سطح  یروابط ساختار یو همه
   .باشدیم

 هاي کليديواژه

 شغل، –ابق فرد تط گروه، – فرد تطابق سازمان، –تطابق فرد     
 .شغلی عملکرد سازمانی، مدنی رفتار

     The purpose of this study was to design and elaborate 

an adaptive pattern in the work environment on the job 

performance of the staff of the Department of Sports and 

Youth of Khuzestan province with the role of mediator of 

organizational citizenship behavior. The statistical 
population in this research is all employees of the General 

Department of Sports and Youth of Khuzestan Province. 

A sample of 170 people (130 men and 40 women) was 

selected using multistage random sampling. The current 

project is a covariance matrix or correlation matrix (path 
analysis). The tools used for data collection were 

Individual Adjustment Questionnaire (Paceentin & 

Chapman, 2006), Individual Perceived Adaptation 

Questionnaire (Wagel and Feldman, 2009), Individual 

Perceived Adaptation Questionnaire - Kabel & Drew 
(2002), Graham & Deynesh (1994) and Personal Career 

Performance Questionnaire (1970). The results showed 

that the individual-organization matching is related to 

organizational performance with organizational 

performance. Also, the individual-job matching is related 
to organizational performance with organizational 

performance. However, the individual-group adaptation 

only indirectly increases organizational performance 

through organizational civic behavior. Organizational 

civic behavior is also related to job performance. The 
findings of the path analysis revealed that the structural 

model has good fitness and all structural relationships in 

the model are significant at P <0.05. 

Keywords  
    Individual adaptation to organization, Individual 

adaptation to group, Individual adaptation to 

occupation, Organizational civil behavior, 

Occupational performance.
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 مقدمه

 خویش مدیریتی هایسبك و كاركرد ساختار، هایزمینه
كنونی اهمیت بیشتری جهت درك و  هایسازمان. اند-بوده

 مورد حقیقت این امروزه. اندكاركنانشان قائل شده یریپذانطباق

انی در مقایسه با منابع مادی از انس منابع كه گرفته قرار قبول
زه دارای انگی نیروهایاهمیت باالتری برخوردار است. استفاده از 

 را انیسازم هر تر،بیشتر، عملکرد باالتر و رفتارهای كاری مثبت
 سازمان، هایهدف به نیل جهت در دیگر منابع از برداریبهره در

ی ابع انسانمن عملکرد به توجه بنابراین. ساخت خواهد تواناتر
 زا. گیرد قرار ریزان-برنامه و مسئوالن توجه مورد بایستمی

 یشتریب یاثربخش تواندیم یزمان یادارات ورزش گر،دی طرف

ه باشند و داشت ییباال یشغل یریداشته باشد كه كاركنان آن درگ
احساس  ،یو اهداف سازمان یشغل فیشدن با وظا نیبا عج
 یهانسبت به شغلشان داشته باشند و با تالش ییباال تیمسئول

 خود بکوشند و با حداكثر یشغل فیانجام وظا یمستمر در راستا
پژوهش  جی(. بر اساس نتا8ها را به سرانجام برسانند )آن ییكارا
 یو مشکالت سازمان ی(، مسائل اجتماع1932و همکاران ) ینظر

 یریدر كاهش درگ یادیز اریبس ریاست كه تأث یاز جمله عوامل
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران داشته و  یشغل

واجه م یاداره كل را با كاهش منف نیا یزمانعملکرد سا تیدر نها
 (.19كرده است )

جهان  یها در بازارهاسازمان تیو موفق شرفتیپ درواقع
 یوریكارآمد و مناسب است. ن یانسان یرویمنوط به داشتن ن

و  حال خشنود نیعملکرد مطلوب باشند و در ع یكه دارا یانسان

و  یو نوآور تیها خالقمند به شغل باشند كه بتوان از آنعالقه
، دو امر مهم در شغل نیدر شغل را انتظار داشت. تحقق ا شرفتیپ

 یمارو به كار گ نشیگز ،یانسان یروین حیشناخت صح هیدر سا

ها تناسب داشته باشند. در بحث است كه با آن یها در مشاغلآن
ق به دو نوع تطاب یسازمان پردازانهیتناسب شغل، نظر رامونیپ
اند. تطابق نوع اول به تناسب شغل شغل و شاغل اشاره كرده نیب

 کهنیا یعنیاست،   ییو شاغل از نظر عوامل دانش، مهارت و توانا

 ر؟یخ ایشغل را دارد  ازیفرد آن دانش الزم موردن ای)عامل اول( آ
كه فرد مهارت الزم را  یمعن نیها هستند به اعامل دوم مهارت

 ییافرد توان ایآ نکهیعامل ا نیانجام شغل دارا است؟ و سوم یبرا

اما روانشناسان  ر؟یخ ایدارد  لهمحو فیانجام وظا یالزم را برا
نوع  كه تناسب و تطابق معتقدند تیرینظران مدو صاحب یصنعت

ازمان را در س نشیگز ندیفرآ تیو موفق شرفتیپ تواندینم كی

تطابق  نی(. لذا تطابق نوع دوم مطرح شده در ا11كند ) نیتضم
  یگری( عوامل دییگانه )دانش، مهارت، تواناعالوه بر عوامل سه

و  تیاست كه بر موفق یو منظور عوامل كندیهم مطرح م را

 گریعوامل اثرگذار د انیاثرگذار است. از م یشغل شرفتیپ

است  یمهم در تناسب شغل یهااز بحث یکی تیشخص شك،یب
 ییهاشاخص جادیباعث ا یتیشخص یهایژگی(. از آنجا كه و9)

 ینیبشیپ یبرا لهیبدان وس توانیم شوند،یرفتار افراد م یبرا

 توانیم ییهایژگیو نیبه دست آورد. از جمله چن یرفتار چارچوب
 رهیغ و یسازمان یرفتار مدن ،یشغل زشیانگ ،یبه تعهد سازمان

 ی( در پژوهش4111)  یراستا، ستال و روسل نیاشاره نمود. در هم
را مورد  یمختلف مالز یهاسازمان رانینفر از مد 1011كه 

با  یداریفرد ارتباط معن-تطابق شغل افتیمطالعه قرار داد، در
تخصص متناسب  یكه دارا یرانیمد ها دارد وآن یعملکرد شغل

از درآمدشان،  تیخود هستند عالوه بر رضا گاهیبا پست و جا

ه شده بود ك ینیبشیسازمان دارند و پ یبرا یمنافع اقتصاد
 4110خودشان تا سال  یهامتخصص در پست رانیاستقرار مد

كمك خواهد  یمالز  یناخالص مل دیدرصد به تول 2111 لمعاد

 (.12كرد )
سازمان ،  -فرد با محیط خود از جمله تطابق فرد  تطابق

شغل  اخیراً مورد توجه  -گروه  و تطابق فرد  -تطابق فرد 

(. به كمك این متغیر، 41محققان سازمانی قرار گرفته است )
 لقبی از سازمانی متغیرهای از بسیاری اندمحققان توانسته

( 14) سازمانی مدنی رفتار ،(4) سازمانی تعهد و شغلی خشنودی
 ایهكنند. اهمیت اثر نگرش ینیبشی( را پ11) یو عملکرد شغل

محیط  -كاركنان، لزوم بررسی تطابق شخص  رفتارهای بر شغلی
 دهندیم نشان سازمانی تحقیقات. كندروشن می شیازپشیرا ب
 نندكمی كمك هاآن به كه ترنداثربخش هاییسازمان در افراد كه

 بهترین استفاده را ببرند و محیط هایشاناییتوان و هامهارت از
ق از ها باشد. لذا بحث تطابمنطبق با صفات شخصیتی آن شغلی

 هك كاركنانی انتخاب و رودعناصر مهم در گزینش به شمار می

 داشتن به منجر دارند سازمان هایارزش با مشابه هایارزش
 ار سازمانی اهداف به دسترسی و شودمی اثربخش كاركنانی

 ،شغل ترك به مربوط هایهزینه جهیكنند در نت-می ترآسان
 (.18) دهندمی كاهش را جدید كاری نیروی آموزش و استخدام

 این زا یکی كه دارد هاپیامدهای مثبتی برای سازمان تطابق،
 رفتارهای امروزه(. 3) است سازمانی مدنی رفتارهای پیامدها
 ینا كه چرا اندگرفته قرار بسیاری توجه مورد هاسازمان در مدنی

 باعث بلکه داده كاهش را سازمانی تعارضات تنها نه رفتارها
 همچنین. شوندمی مانساز در مشاركت و همکاری افزایش

 در و شده كاركنان رضایت و روحیه ارتقا باعث مدنی رفتارهای

و  سیآن. كنند-می ترآسان را سازمانی اهداف به دسترسی نهایت
ها، بانك رانینفر از مد 411 یبر رو یا( در مطالعه4111عمر  )

شخص در كنار -شخص، سازمان-كه تطابق شغل افتیدر

و تبادل اطالعات باعث توسعه تعهد  یزچون توانمندسا یعوامل
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 قیتحق یهاافتهی(. 1) گرددیم یو بهبود عملکرد شغل یسازمان
( در كاركنان وزارت ورزش 1932) ینیو حس انیزردشت ،یبهرام

 یهاییاز تناسب توانا یناش یشغل تیو جوانان نشان داد كه رضا

و  یردف ینبر ابعاد رفتار مد یمعنادار ریفرد با شغل مورد نظر تأث
كاركنان وزارت  یشغل تیدارد و چنانچه بتوان رضا یسازمان

 فرانقش فیبه انجام وظا توانیكرد، م نیورزش و جوانان را تأم
 (.0بود ) دواریها امآن یاز سو

برخوردارند  یموفق از كارمندان یهاها و شركتسازمان تمام
خود را داوطلبانه  یخود، زمان و انرژ تیكه فراتر از حوزه مسئول

صرف كرده و در موفق بودن سازمان خود تالش  گانیو به را

فتار ر "بود كه از عبارت  یكس نی( اول1332. ارگان )كنندیم
استفاده كرد و آن را به كارمندان كوشا و  "یسازمان یمدن

نسبت داد كه آزادانه و داوطلبانه به  ییهاكوش سازمانسخت
 یاری شانیهاتیها در مسئولكمك نموده و به آن گرانید
 دیبر اساس صالحد یرفتار ،یسازمان ی. رفتار مدنرسانندیم

ند نبوده، اما كارم یشغل یهایازمندیاست كه جزء ن یشخص

 یدر جهت ارضا یسازمان یثربخشا شیباعث افزا حال،نیباا
( با مطالعه بر 1932نژاد ) ی(. رمضان2خواهد بود ) نفعانیمنافع ذ

سازنده  ارتباط افتیدر رانیبرتر ا گیبسکتبال ل کنانیباز یرو

 یهادر پست کنانیباز تیفعال نیهمچن ،یو مرب کنیباز نیب
شده كه  میو ت یورزشکاران از مرب تیموجب رضا ،یتخصص

 (.10را ارتقا دهد ) یسازمان یرفتار مدن تواندیم
 طیمح را در یشتریب یسازمان یكه كاركنان رفتار مدن یزمان

جام نسبت به ان یشتریتالش ب یعنی دهند؛یكار از خود بروز م

و به دنبال  كنندیخود دارند، به همکاران خود كمك م یكارها
 منجر تیخود هستند كه در نها یانجام كارها یراه برا نیبهتر

 ینسازما یقت رفتار مدنیخواهد شد. در حق شتریب یوربه بهره
و  ی(. نعام0است ) یعملکرد شغل یابیارز یبرا اریمع كی

سازمان  -( در پژوهش خود نشان داد تطابق فرد1934همکاران )
 قیاز طر میرمستقیو هم غ میصورت مستقگروه هم به -و فرد

رفتار  و كاهش یسازمان یرفتار مدن شیباعث افزا یشغل زشیانگ

طور هشغل تنها ب -تطابق فرد گرید یسو ز. اشوندیم دیضد تول
و  یازمانس یبا رفتار مدن یشغل زشیانگ قیو از طر میرمستقیغ

 رابطه داشت. دیرفتار ضد تول

 نهیدر زم یادیز قیدر داخل كشور تحق رسدینظر م به
 یورزش یهاپژوهش و آن هم در سطح سازمان نیموضوع ا

ادارات ورزش و جوانان انجام نشده است، لذا در این  ژهیوبه

پژوهش مدلی طراحی گردیده است كه اثرات مستقیم و 
 - گروه و فرد -سازمان، فرد  -غیرمستقیم سه بعد تطابق فرد 

در اداره كل ورزش و جوانان استان  یبر عملکرد شغل لشغ
ار مورد مطالعه قر یسازمان یخوزستان با میانجیگری رفتار مدن

 دهدمی نشان را پژوهش فرضی مدل 1 شکل. دهدمی
 

 
 یسازمان یرفتار مدن یگریانجیكاركنان با م یاثر تطابق در محیط كار بر عملکرد شغل یمدل مفهوم. 1جدول 

مربوط  یشنهادیاست كه مدل پ نیپژوهش ا نیدر ا یمسئله اصل
ار بر ك طیبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد تطابق در مح

چگونه  یسازمان یكاركنان با میانجیگری رفتار مدن یعملکرد شغل
یم به اثرات مستقیم و غیرمستق مربوط یشنهادیمدل پ ایاست؟ و آ

 بر شغل، –گروه و فرد  -سازمان، فرد  -سه بعد تطابق فرد 

 یسازمان یكاركنان با میانجیگری رفتار مدن شغلی عملکرد
بر اساس مدل فرض شده، تطابق فرد   باشد؟می هاداده یبرازنده

ز ا میرمستقغی صورتبه شغل –گروه و فرد  -سازمان، فرد  -
 نیمچندارد. ه ریتأث یبر عملکرد شغل یسازمان یرفتار مدن قیطر

 صورت به شغل –گروه و فرد  -سازمان، فرد  -تطابق فرد 
 دارند. ریتأث یبر عملکرد شغل ممستقی
 قیتحق روش

 یهمبستگ ای انسیكووار سیماتر لیحاضر از نوع تحل پژوهش
 میمستقریو غ میاثرات مستق ی( است كه به بررسریمس لی)تحل
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فتار با میانجیگری ر یابعاد تطابق در محیط كار بر عملکرد شغل

از  ییمدل برآوردها نی. اپردازدیدر كاركنان م یسازمان یمدن
( و چند شاخص خطاو جمالت  ریمس بیمدل )ضرا یپارامترها

پژوهش  نیدر ا ی. جامعه آمارردگییبرازش را اندازه م ییکوین

 باشدیكاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان م هیكل
اداره مشغول  نیمختلف ا یدر واحدها 1932اول سال  مهیكه در ن

نفر از كاركنان  111نفر بود.  990ها به كار بودند كه تعداد آن
 یرگینفر زن( با استفاده از روش نمونه 21نفر مرد و  191)

اندارد و انحراف است نیانگیند. مانتخاب شد یاچندمرحله یتصادف
. باشدیسال م 0/92و  01/94 بیكنندگان به ترت-سن شركت

و انحراف استاندارد  43/12 نیانگیدگان با مكننسابقه كار شركت

استاندارد  فو انحرا نیانگیم نی. همچنباشدیسال م 38/2
 .باشدیكالس م 14/1و  12/19 بترتی به هاآن التیتحص

پرسشنامه بود. پرسشنامه تطابق  0پژوهش شامل  یابزارها

( 4112و چپمن ) نیاسنتپی توسط كه سازمان –ادراك شده فرد 
 را سازمان –سؤال است كه تطابق فرد  2ساخته شده و شامل 

)كامالً  0)كامالً مخالفم( تا  1از  کرتیل ایپنج درجه فیط كی در

 ییای( پا4112) پمنچ و نیاسنتی. پردگییموافقم( اندازه م
 آلفای روش از استفاده با را سازمان –پرسشنامه تطابق فرد 

 ییایپا زی( ن4113(. واگل و فلدمن )12ذكر كردند ) 81/1كرونباخ 

گزارش  82/1كرونباخ  یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا نیا
پرسشنامه را با استفاده از  نیا ییروا نیها همچن(. آن41كردند )

محاسبه كردند  r=84/1همسو  یپرسشنامه كیهمگرا با  ییروا

(111/1=pباقر .)نمونه  كی ی( در پژوهش خود رو1988) ی
نامه پرسش ییایپا ،یشركت صنعت كیاز كاركنان  ینفر 911

و با استفاده از  31/1كرونباخ  یمذكور را با استفاده از روش آلفا
 نیا یمگراه ییروا ی(. و2به دست آورد ) 34/1 فیروش تنص

طابق ت یهمبسته كردن آن با پرسشنامه قیپرسشنامه را از طر
( محاسبه كرد كه 1331 بل،یسازمان )جاج و ك -ادراك شده فرد 

به دست آمد  r=19/1دو پرسشنامه  نیا نیب یهمبستگ بیضر
(111/1=pدر پژوهش حاضر پا .)فاده تپرسشنامه با اس نیا ییای

به دست آمد. ابزار دوم، پرسشنامه  89/1كرونباخ  یاز روش آلفا
( 4113) فلدمن و واگل توسط كه گروه –تطابق ادراك شده فرد 

ج پن فیط كی در هاو پاسخ باشدیسؤال م 0 دارای و شده ساخته

)كامالً موافقم( قرار  0)كامالً مخالفم( تا  1از  کرتیل ایدرجه
 باپرسشنامه را  نیا ییای( پا4113و فلدمن ). واگل رندگییم

ها (. آن41گزارش كردند ) 12/1كرونباخ  یاستفاده از روش آلفا

ا همگرا ب ییپرسشنامه را با استفاده از روا نیا ییروا نیهمچن
(. p=111/1محاسبه كردند ) r=23/1همسو  یپرسشنامه كی

 یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا نیا ییای( پا1988) یباقر

محاسبه كرد  28/1 فیروش تنص زو با استفاده ا 28/1كرونباخ 

ا آن ب یپرسشنامه، همبستگ نیا ییروا یجهت بررس ی(. و2)
. كرد محاسبه( 4114)  وركوئر گروه –پرسشنامه تطابق فرد 

به دست آمد  r=11/1دو پرسشنامه  نیا نیب همبستگی مقدار

(111/1=pدر پژوهش حاضر پا .)پرسشنامه با استفاده  نیا ییای
محاسبه شد. ابزار شوم، پرسشنامه  18/1 ونباخكر یاز روش آلفا

 كه لشغ – فرد تطابق توسط كه شغل –تطابق ادراك شده فرد 
سؤال است كه  2( ساخته شده و شامل 4114و درو ) بلكی توسط

 ایپنج درجه فیط كی در را افراد سازمان –تطابق شخص 

. ردگیی)كامالً موافقم( اندازه م 0)كامالً مخالفم( تا  1از  کرتیل
پرسشنامه مذكور را با استفاده از روش  ییای( پا4114و درو ) بلیك

( 4113(. واگل و فلدمن )1محاسبه كردند ) 31/1كرونباخ  یآلفا

رونباخ ك یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا نیا ییایپا زین
پرسشنامه را  نیا ییروا نیها همچن(. آن41گزارش دادند ) 82/1

و همس یپرسشنامه كیهمزمان با  یمالك ییروابا استفاده از 

21/1=r ( .111/1گزارش نمودند>pباقر .)نیا ییای( پا1988) ی 
و با استفاده  81/1كرونباخ  یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا

جهت  نیهمچن ی(. و2محاسبه كرد ) 31/1 فیاز روش تنص

 یهمآن را با پرسشنا یپرسشنامه، همبستگ نیا ییروا یبررس
( محاسبه 1331شغل ساكس و اشفرد  ) -تطابق ادراك شده فرد 

به  r=82/1دو پرسشنامه  نیا نیب یهمبستگ بیكرد كه ضر

پرسشنامه  نیا ییای(. در پژوهش حاضر پاp<111/1دست آمد )
 نیبه دست آمد. چهارم 89/1كرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا

ابزار، پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی كه توسط وان دائن، گراهام 

ماده است كه نظر  92 ی( ساخته و دارا1332و دینش )
از یك )كامالً  ایپنج درجه فیط كیكنندگان را در شركت

 0(. این پرسشنامه 13) سنجدی( ممخالفم( تا پنج )كامالً موافقم

كه شامل  سنجدیحیطه مربوط به رفتار مدنی كاركنان را م
مشاركت اجتماعی، مشاركت حمایتی  ات،وفاداری، پیروی از مقرر
. سازندگان این پرسشنامه ضرایب باشدیو مشاركت كنشی م

مختلف را به روش آلفای كرونباخ به دست  یهاطهیپایایی ح

، مشاركت 88/1، پیروی از مقررات 82/1رای وفاداری آوردند كه ب
 10/1و مشاركت كنشی  82/1، مشاركت حمایتی 28/1اجتماعی 
( 1981زاده ) یو مهراب یسین ،ی. شکركن، نعامانددهگزارش كر

 فیكرونباخ و روش تنص یپرسشنامه را به روش آلفا نیا ییایپا
گزارش  21/1آزمون را  نیو اعتبار ا 32/1و  39/1 بیبه ترت

 پرسشنامه با استفاده از نیا ییای(. در پژوهش حاضر پا11كردند )

ابزار، پرسشنامه  نیبه دست آمد. آخر 89/1كرونباخ  یروش آلفا
 نیشده است. ا هی( ته1311كه توسط پاترسون ) یعملکرد شغل

چهار  کرتیل فیط كیسؤال است كه در 10 یپرسشنامه دارا
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( 9) شهی( و هم4(، اغلب )1) یگاهرت، گاه( بند1) یادرجه
 نیا ییایپا بی( ضر1910و شکركن ) یشده است. منظر لیتشک

پسرانه شهرستان اهواز با  مدارس رانیپرسشنامه را در نمونه دب

 ردف –زوج  فیبراون و روش تنص -رمنیاستفاده از فرمول اسپ
 نیا ییاپای حاضر پژوهش در(. 14) اندداده گزارش 82/1 معادل

 به دست آمد. 83/1كرونباخ برابر  یپرسشنامه با روش آلفا

استان خوزستان و انجام  یبدن تیاز مراجعه به اداره كل ترب پس
الزم با دفتر پژوهش این اداره، مراحل مختلف  یهایهماهنگ

و به اطالع مسئوالن رسانده شد. پس از  یپژوهش بررس یاجرا

 یكه در واحدها یكارمندان نیآن با كمك دفتر پژوهش از ب
نفر با استفاده  180 اداداره مشغول به كار بودند تعد نیمختلف ا

انتخاب شدند. پس از  ایطبقه یتصادف یریگاز روش نمونه

 قرار هاآن اریدر اخت یپژوهش یموردنظر، ابزارها یانتخاب نمونه
كرده و  لتکمی را هانفر پرسشنامه 111تعداد،  نای از كه گرفت

 یهالیپژوهش شامل تحل نیا هایلیبرگشت دادند. تحل

ها، و انحراف استاندارد، نمره ن،یانگیم لیاز قب یفیتوص
الزم به  باشد.-یم ریمس لی: شامل تحلیآمار استنباط هایلیتحل

 SPSSافزار با استفاده از نرم هالیتحل یذكر است كه تمام

 .انجام گرفت 18 راستیو AMOSو  44 شیرایو

 یافته های تحقیق
ها در متغیرهای میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی 1جدول 

 دهد.پژوهش را نشان می
 

 مورد مطالعه یرهایدر متغ هایو انحراف استاندارد آزمودن نیانگیم. 1جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 49/9 94/71 سازمان -تطابق فرد

 33/3 49/71 گروه -تطابق فرد

 94/9 49/71 شغل -تطابق فرد

 44/71 17/731 رفتار مدني سازماني

 43/4 19/41 عملکرد شغلي

 
و انحراف  نیانگیم شودمی مشاهده 1 جدول در كه طورهمان

 بیبه ترت یعملکرد شغل ریدر متغ هایآزمودن هایاستاندارد نمره

و انحراف استاندارد  نیانگیم نی. همچنباشدیم 89/8و  12/41

. جدول شودیمشاهده م زین رهایمتغ ریدر سا هایآزمودن هاینمره
مختلف پژوهش را نشان  یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا 4

 .دهدیم

 هاضرایب همبستگي بین متغیرهای پژوهش در کل آزمودني. 2جدول 

 9 9 9 3 4 7 متغیر 

994/1 - سازمان -تطابق فرد 7  174/1  131/1  144/1  131/1  

914/1 - - گروه -تطابق فرد 4  919/1  111/1  919/1  

119/1 - - - شغل -تطابق فرد 3  131/1  119/1  

139/1 - - - رفتار مدني سازماني 9  - 139/1  

 - - - - - - عملکرد شغلي 9

در سطح  رهایمتغ نیذكر شده ب یهمبستگ بضرای همه
111/1>P باشندیمعنادار م. 

بر  یسازمان یای رفتار مدنسنجش میزان تأثیر واسطه برای

ای های از تحلیلمجموعه ،یرابطه ابعاد تطابق با عملکرد شغل
ها برای انجام شد. نتایج این تحلیل یارگرسیونی دومرحله

 اند.ارائه شده 9عملکرد در جدول 
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رابطه با ابعاد تطابق و عملکرد  در رفتار مدني سازمانيای تحلیل واریانس اثر واسطه و رگرسیونخالصه مدل . 3جدول 

 شغلي

 2R 2R∆ B SE β T متغیر مدل

 سازمان-تطابق فرد گام اول

 گروه-تطابق فرد 

 شغل-تطابق فرد

149/1  493/1 

144/1- 

177/1 

771/1 

719/1 

711/1 

974/1 

137/1- 

319/1 

*11/4 

94/1 

*19/9 

 سازمان-تطابق فرد گام دوم

 گروه-تطابق فرد 

 شغل-تطابق فرد

144/1 179/1 144/1 

493/1- 

993/1 

734/1 

714/1 

779/1 

343/1 

149/1- 

414/1 

*11/9 

94/7 

*49/3 

 -79/3* -449/1 111/1 434/1 رفتار مدني سازماني

 

ه ب یسازمان یبا وارد شدن رفتار مدن ها،لیبر اساس این تحل
برای  ßای در معادله رگرسیون، ضریب عنوان متغیر واسطه

تغییر یافت. آزمون سوبل نشان داد این  نیب شیپ یرهایمتغ
(. بر اساس 111/1p < ،15/3-= tمیزان تغییر معنادار است )

 یازمانس یمدن ارگفت كه نقش واسطه ای رفت توانیاین نتایج م
 ود. ش-یم دییتا یدر رابطه بین ابعاد تطابق و عملکرد شغل

كه در ابتدا ذكر شد در پژوهش حاضر با توجه به  طورهمان
ابعاد  میرمستقیو غ میاثرات مستق یبررس یمطالعات گذشته، برا

 ینبا میانجیگری رفتار مد یتطابق در محیط كار بر عملکرد شغل
ر شد. به منظو شنهادیپ یمدل مفهوم كیدر كاركنان  یسازمان

با استفاده از مدل  نآ یبخش ساختار ،یشنهادیمدل پ یابیارز

 یینمابرآورد حداكثر درست( با SEM)  یمعادالت ساختار یابی

(MLبرآورد گرد )یهاافزاربا استفاده از نرم هالیتحل ی. تمامدی 
SPSS و  49 شیرایوAMOS انجام گرفت.  12 شیرایو

ورد م یمدل اصل یبرازندگ ،یساختار بیضرا یاز بررس شیپ
 یشنهادیمدل پ یبرازندگ تیكفا نییتع یقرار گرفت. برا یبررس

مورد استفاده قرار  یبرازندگ یهااز شاخص یبیها، تركبا داده
 یاكح یبرازندگ یهاشاخص یبرخ ریمقاد كهنیگرفت. با وجود ا

نشان  جینتا یها بودند، ولبا داده هیاز برازش نسبتاً خوب مدل اول
 یبه بهبود دارد. در گام بعد، ارتقا ازین یكه مدل اصل دادندیم

ه به گرو -ابق فردتط ریحذف مس قیاز طر یمدل اصل یبرازندگ
 رهایمس نی( انجام گرفت. با حذف ایی)مدل نها یعملکرد شغل

 .افتی شیافزا یصورت معنادارتناسب مدل به

 های برازندگيها بر اساس شاخصهای پیشنهادی و نهایي با دادهبرازش مدل .3جدول 

 χ2 df الگو
df

2

 

GF
I 

AG
FI 

IFI TLI CFI NFI RM
SEA 

مدل 

 پیشنهادی

14/4  7 14/4  444/1  419/1  411/1  414/1  441/1  494/1  79/1  

41/4 مدل نهایي  7 41/4  449/1  441/1  444/1  411/1  444/1  441/1  14/1  

 

 یها-است، با توجه به شاخصآمده  9گونه كه در جدول همان
، نسبت مجذور 42/4( برابر 4χ) یمجذور كا ژهیوبه یبرازندگ

برازش  برابر  ییکوی، شاخص ن42/4برابر  یآزاد یبه درجه یكا

، 341/1برابر   افتهی لیبرازش تعد ییکوی، شاخص ن330/1
 بیتقر یشه خطای، ر338/1برابر   ایسهیمقا یشاخص برازندگ

ر براب  یشیافزا ی، شاخص برازندگ18/1مجذورات  برابر  نیانگیم

 یمدل ساختار 332/1و شاخص برازش هنجار شده  برابر  338/1
ود موج یروابط ساختار یبرخوردار است و همه یخوب یاز برازندگ

 باشد. یمعنادار م P <10/1در مدل در سطح 
 

 مدل نهایي. 2شکل 
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 شغلي عملکرد بر کار محیط در تطابق مدل نهایي اثر. 3شکل 

 سازماني مدني رفتار میانجیگری کارکنان با

 

 -تطابق فرد شود،یمشاهده م ییگونه كه در مدل نهاهمان
تار رف قیاز طر میرمستقیو هم غ میصورت مستقسازمان هم به

 -فرد تطابق نیرابطه دارد. همچن یبا عملکرد شغل یسازمان یمدن

 یرفتار مدن قیاز طر میرمستقیو غ میصورت مستقشغل به
 فقط هگرو –فرد  ابقرابطه دارد. اما؛ تط یبا عملکرد شغل یسازمان

 یرتقاموجب ا یسازمان یرفتار مدن قیاز طر میرمستقغی صورتبه

 یشغل با عملکرد زین یسازمان ی. رفتار مدنشودیم یعملکرد شغل
 ارتباط دارد.

پژوهش از روش  یرهایمتغ نیب ایروابط واسطه یبررس جهت

 هایاز روش یکیروش  نای. شد استفاده بوت استراپ 
ا نمونه ب یادیتعداد ز میمکرر بوده و شامل ترس یرگینمونه

و با استناد به  4است. با توجه به شکل  یاز نمونه اصل گشتیجا
 یرهایمس یبرا نآزمو جینتا رها،یاستاندارد ذكر شده مس بیضرا

 آمده است. ریپژوهش، در جدول ز میرمستقیغ
 

 داری مسیرهای غیرمستقیمنتایج بوت استراپ و معني. 4جدول 

مقدار بوت  مسیر

 استراپ

حد 

 پایین

 حد

 باال

سطح 

 داریمعني

سازمان به رفتار مدني سازماني به عملکرد  -تطابق فرد

 شغلي

739/1 194/1 493/1 119/1 

گروه به رفتار مدني سازماني به عملکرد  -تطابق فرد

 شغلي

799/1 197/1 499/1 111/1 

شغل به رفتار مدني سازماني به عملکرد  -تطابق فرد

 شغلي

414/1 149/1 399/1 111/1 

 

بوت استراپ  جهیكه نت دهدینشان م 2مندرج در جدول  جینتا
 یباال و نییحد پا نیدر دامنه ب م،یرمستقیغ ریهر سه مس یبرا

متر كه ك یداریسطح معن نیقرار گرفت. همچن نانیفاصله اطم
 میرمستقیبودن اثر غ داریاز معن یبه دست آمده، حاك 10/1از 

از  یبه عملکرد شغل شغل-گروه و فرد-سازمان، فرد -تطابق فرد
 . باشدیم ییدر مدل نها یانسازم یرفتار مدن قیطر
 

 یریگ جهیو نت بحث
صورت انواع تطابق به دهدینشان م قیتحق جیكه نتا گونههمان

تطابق  یرابطه دارند ول یبا عملکرد شغل میرمستقیو غ میمستق
 یرفتار مدن قیاز طر میرمستقغی صورتبه فقط گروه –فرد 

 شود. یم یعملکرد شغل یموجب ارتقا یسازمان
معادالت ساختاری نشان داد تطابق  یابیحاصل از مدل  هاییافته
 قیاز طر میرمستقیو هم غ میصورت مستقسازمان هم به-فرد

با  تهافی نیرابطه دارد. ا یبا عملکرد شغل یسازمان یرفتار مدن

و  سی( و آن4112(، دیویس )1932و همکاران ) ینظر یهاافتهی

و همکاران  نی(. آزر1و  3، 19) باشدی( همسو م4111عمر )
( نشان دادند كه تطابق بین 4112و همکاران ) یدی(، وح4112)

و  9گردد )-فرد و سازمان منجر به افزایش تعهد سازمانی می
(. كاركنانی كه به سازمانشان متعهد هستند، موفقیت و 18

شکست سازمان برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به 
سازمان در دستیابی به اهدافش و  هرساندن ب منظور یاری

ه ك ورزندیهمچنین بهبود عملکرد سازمان به اقداماتی مبادرت م
طور رسمی پاداش داده فراتر از حیطه وظایفشان است و به

 زمانی ،.گیرندكه در حیطه رفتار مدنی سازمانی قرار می شودینم

 ،شدان) فرد هایویژگی كه دارد وجود تطابق سازمان و فرد بین
مهارت و توانایی( نیازهای سازمان را برطرف كند. مطابق با 

ازمان كه توسط س یكار طیشرا تیمطلوب ،یمبادله اجتماع هینظر

 تاهمی و هااز ارزش یشاخص شود،یكاركنان فراهم م یبرا
ر از نظ ابندیكه كاركنان در یكاركنان نزد سازمان است. زمان

ه منابع ب یابیدست زیو ن یسازمان باارزش هستند و از لحاظ عاطف

 یرشتیبه احتمال ب رند،گییقرار م تیمورد حما ازشانیمورد ن
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فرد  در این صورت كنندیم ینسبت به شغلشان احساس خشنود

احساس ارزشمندی و خود كارآمدی و احساس كنترل بر شرایط 
به خود به افزایش انگیزه شغلی فرد محیطی نموده و این امر به نو

الش تمام سعی و ت زهی. از سوی دیگر كاركنان باانگشودیمنجر م

-و از انجام فعالیت كنندیخود را صرف انجام وظایف شغلی م
. لذا درگیر شدن در رفتار برندیهای اضافی در كار خود لذت م

 اشین اضافی هایتوجیهی برای فعالیت تواندیمدنی سازمانی م
 هایوجود فرصت گر،دی طرف از. باشد كاركنان باالی انگیزه از

 تیتنوع و اهم ر،پذیانعطاف یكار هایبرنامه ع،یترف ،یآموزش
 یازهاین یباعث ارضا رهیو غ یفقدان فشار شغل فه،یوظ

از در دسترس بودن كمك  یآگاه زیكاركنان و ن یعاطف-یاجتماع

. لذا درك از باشدیم ازیاز جانب سازمان به هنگام ن تیو حما
 یو توسعه رفتار شهروند یغلش یخشنود ،یسازمان تیحما

. به دگردیفرد در سازمان م یعملکرد شغل یباعث ارتقا یسازمان

 یادراك شده باالتر یسازمان تیكه حما یعلت كاركنان نیهم
. ز آن خشنودترندكرده و ا یابیتر ارزبخشدارند، شغل خود را لذت

هرگاه بین فرد و سازمانی كه در آن مشغول به كار  یطور كلبه

 یازهاین( ملزومات –تطابق وجود داشته باشد )تطابق نیازها  ستا
و باعث افزایش خشنودی  گرددیفرد توسط سازمان مرتفع م

. در نتیجه افزایش خشنودی گرددیشغلی و تعهد سازمانی م

كه برای سازمان مطلوب  زندیاقداماتی مشغلی، فرد دست به 
 رساندییاری م افشتلقی گردیده و سازمان را در دستیابی به اهد

از  .رندیگیكه این رفتارها در زمره رفتار مدنی سازمانی قرار م
سوی دیگر، افزایش خشنودی و تعهد سازمانی از عوامل مؤثر در 

 زا حاصل های. یافتهگرددیمحسوب م یعملکرد شغل شیافزا
 میستقرمغی صورتبه گروه – فرد تطابق داد، نشان پژوهش نتایج

 یعملکرد شغل یموجب ارتقا یسازمان یرفتار مدن قیاز طر
(، 1934و همکاران ) ینعام قاتیتحق جیبا نتا افتهی نی. اشودیم

، 14( همسو و هماهنگ است )4113) ی( و بهر4119كشاورز )
و  فرد نیب یاستدالل كرد كه زمان گونهنیا توانی(. م2و  11

 شود،یم تریگروه تطابق وجود دارد روابط كاری بهتر و قو
تیمی برخوردار خواهد شد و احساس  ییافزاعملکرد از هم

ساس اح یطیشرا نیفرد در چن د،آییمسئولیت گروهی به وجود م

 یگروهاز تعامالت درون یرا تجربه خواهد كرد كه ناش یمثبت
 ی( تبادل مداوم منافع4112) سیوید یهاافتهیر اساس است و ب

مقابله به مثل است  نجاراز ه ایجهینت دهدیافراد رخ م نیكه ب

 شودیمنفعت از گروه موجب م كیكردن  افتیمعنا كه در نیبد
 نویچرخه مد نیفراهم كند. بنابرا یسودمند زیفرد در عوض چ

خواهد  یشگیرا هم یكه رابطه تبادل اجتماع نید یبودن و ادا
منجر به بروز  جهیو در نت دهدیم شیكرد، احساس تعهد را افزا

 . درگرددیبه منظور كمك به همکاران م یزمانسا یرفتار مدن

نژاد و  یاظهار داشت، رمضان توانیاز استدالل مذكور م تیحما
 عهدت افزایش به گروه –تطابق فرد  افتند،ی( در1932همکاران )

 باعث افراد عاطفی تعهد افزایش و شودمی منجر افراد عاطفی

لقی ت مهم برایشان سازمان اعضای سایر و سازمان سرنوشت شده
شود و به منظور ارتقا شرایط محیطی و همچنین بهبود عملکرد 

(. با توجه 10سایر كاركنان به رفتار مدنی سازمانی اقدام ورزند )

طابق ت شیاستنباط كرد كه افزا توانیم ییو مدل نها جیبه نتا
روابط بهتر، حل مسائل و مشکالت  جادیگروه منجر به ا-فرد

و  زهیانگ شیبه نوبه خود موجب افزا زین هانیشده كه ا یگروه

 تمام زه،یكاركنان باانگ رونی. از اشوندیم یشغل یخشنود
فراتر از  یتالششان را متوجه كار نموده و به انجام اقدامات

 یمصداق بهبود رفتار مدن نیو ا ورزندیمبادرت م انفشیوظا
گروه و -تطابق فرد نیب ییافزاهم نیا جهیاست و در نت یسازمان

ست ا یگروهاز تعامالت درون یكه ناش یسازمان یرفتار شهروند
 یابی لمد از حاصل های. یافتهابدییم شیافزا زین یعملکرد شغل

شغل از -تطابق فرد میرمستقیو غ میمعادالت ساختاری اثر مستق

 نیرد. اك دییرا تأ یبر عملکرد شغل یسازمان یرفتار مدن قیطر
و همکاران  دوی(، آس4110) یو روسل الست قاتیتحق جیبا نتا افتهی
(. لذا 1و  4، 12( هماهنگ است )4111و عمر ) سی(، آن4112)

ل وجود شغ -كه تطابق فرد یاستدالل كرد، زمان توانیم گونهنیا
الزم جهت  ییدانش، مهارت و توانا كندیدارد، فرد احساس م

 ازهایشغل توانسته ن نیخود را دارد و همچن یشغل فیانجام وظا
كه شخص  شودیامر موجب م نی. ادینما نیفرد را تأم قیو عال

نموده و  یشغل فیخود را صرف انجام وظا یتمام تالش و انرژ
فتار ر یریگموجبات شکل یاضاف هایتیدر فعال نشدن ریدرگ
 یهاافتهیپژوهش با  نیا جی. نتاآوردیرا فراهم م یسازمان یمدن

( 1932نژاد و همکاران ) ی( و رمضان1932و همکاران ) یبهرام
 یتیبر بحث تناسب و تطابق شخص یدیدارد و تأك یهمخوان

 نتوایم هیفرض نیا نییتب ی(. برا10و  0شاغل با شغل است )

عاد از اب كیمذكور هر  نیمحقق یهاافتهیگفت كه با توجه به 
كند  نیجنبه از شغل تضم كیكار فرد را در  تواندیم یتیشخص

 چنانچه با نوع شغل تطابق داشته ییگرابرون دعنوان مثال بعبه

 نیبه ا ازیبه كار گمارده شود كه شغل ن یفرد در شغل یعنیباشد 
نجام آن ا یاو را برا یفرد و انرژ ییتوانا تواندیبعد داشته باشد، م

 ینرژا گرانیگرا از بودن با دشغل مضاعف كند چرا كه افراد برون
كه متناسب با شغل  ین بعدی. همچنآورندیخود را به دست م

كند چرا كه فرد  ادتریعالقه فرد را به شغل، ز تواندیاست م
نوان عبه شودیمتوسط شغل برآورده  شیازهاین كندیاحساس م
فرد  نیباشد ا یحس شتریب یشهود -یكه در بعد حس یمثال فرد
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گانه به دست حواس پنج قیدارد كه اطالعات خود را از طر لیتما
 شیو بر اساس ارقام و آمار كار خود را پ قیدارد دق لیتماو  اوردیب

 نیگمارده شود كه ا یشغل كیفرد در نیاست اگر ا یعیببرد طب

كار  انجام یبرا یشتریب زشیفرد انگ نیرا برآورده كند ا ازین
 بعد گمارده نشود عالقه نیكه متناسب با ا یخواهد داشت اما زمان

ر پژوهش حاض جیبا توجه به نتا جهی. در نتدهدیخود را از دست م
( گماردن افراد در مشاغل 1934و همکاران ) ینعام یهاافتهیو 

كه افراد هم  شودیباعث مها آن یتیمتناسب با سنخ شخص
 انجام كار را داشته باشند. یبرا یكاف زهیالزم و هم انگ ییتوانا

در كنار هم )با توجه به فرمول  زهیو انگ ییوجود دو عامل توانا
 یكه دارا یافراد ی= عملکرد( عملکرد باال زشیانگ×  ییتوانا
. عامل كندیم هیهستند را توج یتیمتناسب با سنخ شخص یشغل

 تشانیخصش دیداشته باشند كه مؤ یشغل یافراد وقت نکهیا گرید
عنوان )به رشتیب یخودشناس شتر،یب یتیباشد به انسجام شخص

 یرشتینفس بعزت به تیهستم( و در نها یقیمثال من آدم دق
 یكه دارا یهم نشان داده است كه افراد قاتی. تحقرسندیم

شان از خود ن را یبهتر یهستند عملکرد شغل ینفس باالترعزت
 .دهندیم

 

 منابع
1. Aniss A, & Omar R . Impact of Person-Job Fit, Person-Organization Fit, Information Sharing and 

Empowerment on Organizational Commitment of Moroccan Banks Managers. International Journal of 

Emerging Research in Management &Technology, 2017,Vol-6, No.2, pp: 16-22. 

2. Asiedu M, Sarfo J,Adjei D. Organizational commitment and citizenship behavior: Tools to improve 

employee performance; an internal marketing approach. European Scientific Journal, 2014, 10 (4), pp: 57-

71. 

3. Azrain N M,  Rosli  M. Knowledge Management and Job Performance in the Public Sector: The Moderating 

Role of Organizational Commitment. International Journal of Research in Business Studies and 

Management, 2016,Volume 3, Issue 7, pp: 28-36. 

4. Bagheri  A. A study on the influences of adaptation has been the person perception – a job, dude – the 

Organization and person-job motivation, job performance group and occupational attitude (Organization 

commitment, job attachment), master thesis of industrial and organizational psychology, Shahid Chamran 

University, Ahwaz, Iran. 2008. (Persian) 

5. Bahrami  Sh, Zardoshtian Sh, Hossaini M. Impact of job satisfaction and organizational on citizenship 

behavior (individual and organizational) employees of the Ministry of Sport and Youth. Organizational 

Behavior Management in Sport Studies . 2017, Vol. 4, No.13, Pp: 11-18. (Persian) 

6. Behry  M. H. Person/organization job- fitting and affective commitment to the organization, Cross. Cultural 

Management: An International Journal. 2009, Vol, 16, pp: 179-196. 

7. Cable D. M, Derue D. S. The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of 

Applied psychology, 2002, Vol, 87, pp: 875 – 883. 

8. Cheng-Fei P, Yu-Fang Yen  T. Study of the Relationship of Workplace Person-environment Fit, Country 

Identification and Affective Commitment -Evidence of Chinese Immigrant Wives in Taiwan. Athens 

Journal of Business and Economics, 2017, Vol. 3, No. 2, pp: 101-122. 

9. Davis V A. Relationship among subjective workplace fit perceptions, job satisfaction, organizational 

citizenship behavior, organizational commitment, and turnover intentions, the degree of doctor of 

philosophy in industrial /organizational psychology, Alliant International University. 2006. 

10. Keshavarz N, Salehi M, Ghaltash A. Life orientation with organizational citizen behavior and women 

teachers. performance Journal of Woman and Society. 2013,Vol. 5, pp: 1-17. 

11. Mahdad, A. The psychology of personnel selection and recruitment, staff. First printing. Tehran: Publishing 

jungle, 2006. (Persian) 

12. Naami  A, Hashemi E, Ensafdaran F. An investigation of Causal Relationship Between Workplace Fitness 

and Organizational Citizenship Behaviors and Counterproductive Behaviors, With the Mediating of Work 

Motivation in Employees of Gas Company. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 

2013,Vol. 5, No, 16, pp: 109-127. (Persian) 

13. Nazari Sh, Bakhit  M, Eydipur K. Influence of social undermining the functioning of the Directorate 

General of Youth and Sports Organization of Tehran province was the mediating role of job involvement. 

Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2017,Vol. 4, No.14, pp: 69-76. (Persian) 

14. Piasentin K. A, Chapman D. S. Subjective person – organization fit: Bridging the gap between 

conceptualization and measurement. Journal of vocational Behavior, 2006,Vol, 69, pp: 202- 221. 

15. Ramzaninejad R, Sahebkaran M. A, Khoshpiam M. The Relationship between Satisfaction and 

Organizational Citizenship Behavior among Iranian Basketball Players of Premier League. Organizational 

Behavior Management in Sport Studies, 2017,Vol. 4, No.13, Pp: 49-60. (Persian) 



 34 1931(، بهار 11 یاپی)پ 1در ورزش، دوره پنجم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

 

16. Sethela  J, Rosli M. The Relationship between Person-job Fit and Job Performance: A Study among the 

Employees of the Service Sector SMEs in Malaysia, International Journal of Business. Humanities and 

Technology, 2011,Vol. 1 No. 2; pp: 95-105. 

17. Shokrkon H, Naami A, Neysi  A, Mehrabizade M. The relationship between occupational pleasure of civil 

conduct and job performance of employees in  some factories of Ahvaz. Journal of education and 

psychology of Chamran University, 2001,Vol 3 & 4, pp: 1-22. (Persian) 

18. Vahidi N, Samsilah  R, Abdullah M. C, Zoharah O. Relationship between Need Supply Major Fit and 

Demand Ability Major Fit with Academic Achievement. Journal of Education and Human Development, 

2016,Vol. 5, No. 2, pp: 196-206. 

19. Vandyne L, Graham, J. Organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 1994, Vol, 

18, pp: 767-801. 

20. Vogel  R M,  Feldman D C. Integration the levels  of person –environment fit: The roles of vocational fit 

and group fit. Journal of Vocational Behavior, 2009, 75, pp: 68 -81.  


