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عنوان پايان نامة كارشناسي ارشذ يا دكحزاي حزفواي :بزرطی رابطَ بیي ّیژگی ُای
ػخصیتی کارکٌاى ّ ػولکزد طاسهاًی (هطالؼَ هْردی ػبکَ بِذاػت ّ درهاى ػِزطتاى دُالاى )
جاريخ دفاع اس پايان نامو:
جعذاد واحذ پايان نامو:

نمزة پايان نامة دانشجو بو عذد :
بو حزوف:

چكیذة پايان نامو( :شامم خالصو ،اىذاف ،روشىاي اجزا و نحايج بذسث آمذه)

ایي تحمیك با ُذف بزرطي رابطَ بیي ّیژگی ُای ػخصیتی
کارکٌاى ّ ػولکزد طاسهاًی در ػبکَ بِذاػت ّ درهاى
ػِزطتاى دُالاى در طال  1393اًجام گزفت  .تحمیك حاضز اس
پیهایعی اس
ًظز ُذف كاربزدي ّ اس ًظز هاُیت تْصیفی -
ًْع ُوبظتگی اطت .جاهؼَ آهاری هْرد هطالؼَ ،کلیَ کارکاى
ػبکَ بِذاػت ّ درهاى ػِزطتاى دُالاى در بِار طال  1393هي
باػذ .حجن جاهؼَ تحت هطالؼَ ً 121فز اطت ّ ًوًَْ هْرد
ً 92فز هحاطبَ ّ اس 79
هطالؼَ بز اطاص فزهْل کْکزاى
دادٍ ُا اس طزیق
پزطؼٌاهَ لابل تحلیل اطتفادٍ گزدیذ.
پزطؼٌاهَ
پزطؼٌاهَ ُای اطتاًذارد ػولکزد طاسهاًی ّ
دادٍ ُا با
(فزم کْتاٍ ) بذطت آهذ.
ػخصیت هیٌَ طْتا
اطتفادٍ اس ًوًَْ گیری تصادفی طادٍ ّ در دطتزص جوغ آّری
ػذ ّ با اطتفادٍ اس ًزم افشار  ّ spssبز اطاص هؼیارُای
 ، tتحلیل ّاریاًض ّ هذل
ضزیب ُوبظتگی پیزطْى ،آسهْى
رگزطیْى هْرد تجشیٍ ّ تحلیل لزار گزفتً .تایج تحكیق
ًؼاى داد کَ بیي ابؼاد ػخصیتی پاراًْیا ،هاًیا ّ
طایکْبات با ػولکزد طاسهاًی کارکٌاى رابطَ هؼٌی دار ،
هظتمین ّ هتْطط ّجْد دارد .بَ طْریکَ با افشایغ ػالین
ابؼاد ػخصیتی هذکْر در کارکٌاى ،ػولکزد طاسهاًی
کارکٌاى کاُغ هی یابذً .تایج ًؼاى داد کَ بیي بؼذ
ػخصیتی ُیظتزی با ػولکزد طاسهاًی کارکٌاى رابطَ هؼٌی
دار ّجْد ًذاػتُ .وچٌیي رابطَ بیي ابؼاد ػخصیتی ّ
ػولکزد طاسهاًی کارکٌاى بز حظب جٌظیظت ،تحصیالت ّ طي
پاطخگْیاى هؼٌی دار ًبْد .بَ ػبارتی ،هتغیزُای جوؼیت
ػٌاختی بز رابطَ بیي ابؼاد ػخصیتی ّ ػولکزد طاسهاًی
کارکٌاى هْثز ًبْد.
واژه ىای کمیدی  :ابعاد شخصیحی مینو سوجا ،عملکزد
ساسمانی ،پارانويا ،مانیا ،ىیسحزی ،سايکوبات.

اهضا اطتاد راٌُوا
اهضا هذیز گزٍّ
پژُّغ ّ فٌاّری

اهضا هؼاّى

