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 (شخصیتی عامل پنج مدل) کارکنان شخصیتی های ویژگی بر مروری
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 چکیده

 مذیزان يظیفٍ مُمتزیه آوُا، مذیزیت ساسمان ي مىبع مُمتزیه اوساوی مىابع ي داروذ ارک ي سز افزاد با َا ساسمان کٍ آوجایی اس

 کٍ َایی مذل میان گزدد. در می قلمذاد ضزيری امزی آن دَىذٌ تطکیل ي عىاصز کارکىان ضخصیت بٍ تًجٍ ضًد، می قلمذاد

 ابعاد بٍ بزرسی کٍ است َایی مذل تزیه املک جملٍ اس ضخصیت کًستا عاملی پىج مذل اوذ، پزداختٍ ضخصیت ابعاد بزرسی بٍ

 اس ي کزدٌ تاییذ را ضخصت بشرگ عامل پىج اعتبار مذل اخیز، َای سال در فزايان تحقیقات ي مطالعات. پزداسد می ضخصیت

 می خًد ضخصیتی يیژگی حسب بز افزاد اس یک َز مذل، ایه است. بزاساس ضذٌ َا ضىاختٍ مذل سایز مقایسٍ مبىای ري ایه

 می افزاد َای ضخصیتی تفايت تزتیب، بذیه. باضذ داضتٍ ساسمان اَذاف ي يظایف بٍ وسبت خاصی ي گزایص وگزش اوىذتً

 آوُا ساسماوی رفتار ي تصمیمات رفتار، عمل، بز ي ساسماوی باضىذ مطکالت اس بسیاری ریطٍ یا ي خالقیت تًسعٍ مىبع تًاوىذ

یا  ( کٍ بٍ مذل پىج عاملی ضخصیت1333سًی رابزت مک کزی ي پل کًستا ) باضذ. مذل ارائٍ ضذٌ اس داضتٍ ضگزفی تاثیزات

ي  مطًُر است. ضخصیت افزاد را بٍ پىج بعذ بشرگ ضامل ريان روجًری، بزين گزایی، يظیفٍ ضىاسی، تطابق پذیزی بشرگ 5

ست ي َمچىیه در ادامٍ بٍ وسبت بٍ تجزبیات تقسیم می کىذ. ایه مقالٍ بصًرت مزيری بٍ بیان ایه مذل پزداختٍ ا  گطًدگی

 پیطیىٍ پژيَطی ایه مقالٍ در کطًر پزداختٍ ضذٌ ي ابعاد آن ویش در پایان ضزح دادٌ ضذٌ اوذ.

 

 .گطًدگی ،پذیزی تطابق ضىاسی، يظیفٍ گزایی، بزين روجًری، ريان ،ضخصیتی عامل پىج مذلهای کلیدی:  واژه
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