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MARSعملکرد و رفتار فردی مدل 
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پیشگویی رفتار و عملکرد فرد 

موقعیت* شخص =عملکرد 

شخص شامل ویژگی های فردی است 

موقعیت نشان دهنده تأثیرات بیرونی بر رفتار فرد 

انگیزه*توانایی =عملکرد 

( وظایف نقش مورد انتظار فرد)ادراک نقش  

MARSمدل عملکرد و رفتار فردی 
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انه او نیرویی است در درون فرد که بر جهت، شدت و دوام رفتار داوطلب•
.اثر می گذارد

انگیزه

یز یک استعداد ذاتی و توانایی های آموختنی که برای انجام موفقیت آم•
.کار ضروری است

ه مهارت، دانش، استعداد و سایر ویژگی های شخصی ک: شایستگی ها•
.عملکرد متعالی فرد را در پی دارد

توانایی

MARSمدل عملکرد و رفتار فردی 
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شغلی( نقش های)ادراک نقش به میزان درک فرد از وظایف •
. که به او محول شده یا از او انتظار می رود اشاره دارد

ادراک نقش

کنترل عاملهای موقعیتی در بردارنده شرایطی است که فراتر از•
کارکنان است و در رفتار و عملکرد آن ها محدودیت ایجاد 

.می کند و یا آن را تسهیل می سازد

های موقعیتیعامل

MARSمدل عملکرد و رفتار فردی 
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شخصیت در سازمان
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شخصیت

یروان شناختفرایندهایبهتوجهباکهاسترفتارهاواحساساتافکار،ازثابتینسبتاًالگوی

.می کندتوصیفراشخصویژگی ها،اینپسدرموجود

عاملیپنجمدلFFM

شخصیت در سازمان

ابعاد شخصیت
رد امتیاز باال در هر یک از این ابعاد نشان دهنده این است که ف

این گونه است
دقیق، قابل اتکا، خود نظموجدان گرایی

فروتن، رئوف، همدل، مسئولسازگاری

مضطرب، خشمگین، افسردهروان رنجوری
ر گشودگی در براب

مبتکر، خالق، کنجکاو، حساستجربه

(پر جرت)خوش برخورد، خوش صحبت، اجتماعی، جسور برونگرایی
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برونگرايي در مقابل درونگرايي(Extroversion versus Introversion)

مشابه ابعاد پنج عاملي

سنجش در مقابل شهود(Sensing versus Intuition)

جمع آوری اطالعات از طريق حواس در مقابل شهود از طريق  الهام بخشي و يا منابع ذهني

تفكر در برابر احساس(Thinking versus Feeling)

پردازش و ارزيابي اطالعات

استفاده از منطق عقالني در مقابل ارزش های شخصي

قضاوت در مقابل ادراک(Judging versus Perceiving)

شخصیت یونگ و شاخص تیپ مایرز بریگزنظریه 
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خودپنداره
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.ردبه ارزیابی و اعتقادات فرد نسبت به خود اشاره دا

خودباوری و خودارزیابی فردی

من چه کسی هستم؟وچه احساسی در مورد خود دارم؟

هدایت کردن رفتار و تصمیم گیری های فردی

پندارهخود 
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ترویج و حمایت از عقیده مثبت خود•

(Self-enhancement)خود ارتقایی

(اصول خوب یا بد)تایید کردن خود پنداره موجود خود•

(Self-verification)خود تایید

(خود کنترلی)ارزیابی خود از طریق عزت نفس،خودکارآمدی و کانون کنترل •

(Self-evaluation)خود ارزیابی

تعریف خود به عنوان عضوی از یک گروه•

(Social self)خوداجتماعی

چهار حالت در خود پنداره
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شایسته، جذاب، خوش شانس، اخالقی، باارزش•

مهم/قویترین در موقعیتهای معمولی•

ود حمایت ازعقیده مثبت خ/وادار کردن خود به سمت ترویج 

روحی/اصالح فردی بهتر و سالمت جسمی•

افزایش علیتهای فردی و احتمال موفقیت•

نتایج خود پنداره مثبت

خودافزايشي:خودپنداره
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حفظ خود پنداره موجود خود/محرک بررسی

تثبیت خود پنداره خود

دافراد بازخوردهای سازگار با خود پنداره خود را ترجیح می دهن

چشم پوشی کردن یا رد اطالعات مغایر با خود پنداره•

دبازتاب می دهن/تعامل بیشتر با افرادی که خود پنداره ما را تاییدمی کنند•

:نتایج خود تایید

خودتاييد:خودپنداره
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منطقی بودن بیشتر/عزت نفس باال،کمتر تحت تاثیر قرار گرفتن،مقاوم•

(Self-esteem)عزت نفس

ت آمیز یک اعتماد به توانایی فردی ،انگیزه،نقش ادراک، و موقعیت برای کامل کردن موفقی•
وظیفه

خودکارآمدی جامع در مقابل یک وظیفه خاص•

(Self-efficacy)خودکارآمدی

باور عمومی در مورد کنترل فردی برروی وقایع زندگی•

خودارزیابی عالی با کانون کنترل درونی•

(Locus of control)کانون کنترل 

خودارزيابي:خودپنداره
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خوداجتماعي:خودپنداره16
داريمعاطفيوابستگيياهستيمعضوآندركهگروههايباخودتعريف–اجتماعيهويت.
كندميكمكافزايشيخودبهاينكه-شويمميشناختهدارندعاليموقعيتكهگروههايباما.

كارمندان در شركتهاي ديگر

افرادي كه در كشورهاي ديگر 
زندگي ميكنند

فارغ التحصيالن مدارس ديگر

هويت اجتماعي يك 
فرد

IBM كارمند

زندگي در
U.S.A.

فارغ التحصيل دانشگاه داالس

گروههاي متفاوت
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در محل کارارزش ها 
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ه باورهای ارزشگذارانه و پایدار ک
اولویتهای ما را هدایت می کند

تعریف درست یا غلط، خوب یا
بد

ب سلسله مرات-سیستم ارزش 
ارزش

(Values in the Workplace)در محل كارارزشها 
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کدهای اخالقی رفتار  
Ethical Code of 

Conduct

آموزش اخالق  
Ethics Training

اخالقیحمایت از رفتار 
Supporting Ethical Behavior


