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5 
شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک اثر امنیت 

 ای اعتماد به مدیریت ارشدشغل: نقش واسطه

فصلنامه مشاوره شغلی و 

سازمانی دانشگاه شهید 

 بهشتی

دوره چهارم، 

، 55شماره 

 55تابستان 

اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک 

 ای اعتماد به مدیریت ارشدشغل: نقش واسطه

2 
Trust Propensity as a Moderator in 

Relationship between Perceived Manager 

Trustworthiness and Job Performance 

نشریه بین المللی روانشناسی 

 انجمن روانشناسی ایران، تهران

(IPA) 

 28شماره 

تابستان و پاییز 

2012 

Trust Propensity as a Moderator in 

Relationship between Perceived Manager 

Trustworthiness and Job Performance 

6 
نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی در رابطه بین 

 ادراک طردشدگی در محیط کار و رفتارهای انحرافی
 مجله علوم رفتاری

، شماره 3دوره 

 55، پاییز 6

نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی در رابطه بین 

ادراک طردشدگی در محیط کار و رفتارهای 

 انحرافی

4 
رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق به تحصیل 

 دانش آموزان سوم دبیرستان

 

فصلنامه پژوهش در نظام 
های آموزشی انجمن 
پژوهش های آموزشی 

 ایران، تهران

 55بهار 
رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق به تحصیل 

 دانش آموزان سوم دبیرستان

 

1 
کنندگی با اشتیاق  تعیین خودشغلی  ابعادانگیزش رابطه

 نشغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن استان اصفها

فصلنامه مشاوره شغلی و 
سازمانی دانشگاه شهید 

 بهشتی

دوره سوم، 
شماره نهم، 

 5651زمستان 

کنندگی با  تعیین شغلی خود ابعادانگیزش رابطه

اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن استان 

 ناصفها

ای ادراک طردشدگی در محیط کار در  واسطهنقش  3

عضو با رفتارهای انحرافی و -رابطه بین مبادله رهبر

 بهزیستی روانشناختی

فصلنامه پژوهش های 
روانشناسی اجتماعی انجمن 
روانشناسی اجتماعی ایران، 

 تهران

سال اول، شماره 
سوم، پاییز 

5651 

ای ادراک طردشدگی در محیط کار در  نقش واسطه

عضو با رفتارهای انحرافی و -بین مبادله رهبر رابطه

 بهزیستی روانشناختی

اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد سرپرست و  7
فردی به عنوان پیشایندهای رفتارهای اعتماد بین

 ای انحرافی در محیط کار: آزمودن یک الگوی واسطه

فصلنامه مشاوره شغلی و 
سازمانی دانشگاه شهید 

 بهشتی

، سال چهارم
، 56شماره 

 55زمستان 

اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد سرپرست و 
فردی به عنوان پیشایندهای رفتارهای اعتماد بین

انحرافی در محیط کار: آزمودن یک الگوی 
 ای واسطه

اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی  3
ای اعتماد به نظام و قصد ترک شغل: نقش واسطه

 فردی اعتماد بین سازمان و

-آوردهای روانمجله دست

شناختی دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

 در دست چاپ
اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد 

ای اعتماد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه
 فردی به نظام سازمان و اعتماد بین

5 
Leader-member exchange (LMX) and 

workplace deviance: Mediating role of 

workplace exclusion 

نشریه بین المللی 
انجمن  روانشناسی

 روانشناسی ایران، تهران

(IPA) 

Vol 6, 
Number 1, 
Winter & 

Spring 2012 

Leader-member exchange (LMX) and 

workplace deviance: Mediating role of 

workplace exclusion 

بینی ادراک شده در پیشتعیین نقش موفقیت شغلی  51
خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک -تعارض کار

 شرکت صنعتی

مجله مشاوره کاربردی 
 دانشگاه شهید چمران اهواز

 52تابستان 
-تعیین نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش

خانواده و عملکرد شغلی در -بینی تعارض کار
 کارکنان یک شرکت صنعتی

55 
Workplace Spirituality and Positive 

Work Attitudes: The Moderating role of 
Individual Spirituality 

Indian Journal of 
Economics and 
Development 

ISSN 2320-9836 

Vol 1, 
Number 4, 
April 2013 

Workplace Spirituality and Positive 
Work Attitudes: The Moderating role 

of Individual Spirituality 

52 
Efficacy of mother`s group behavior 

training on conduct disorder symptoms 
of bereaved preschool children 

Technical Journal of 
Engineering and 
Applied Science 

ISSN: 2051-0853 

 در دست چاپ
Efficacy of mother`s group behavior 

training on conduct disorder symptoms 
of bereaved preschool children 

56 Trust Propensity as a Moderator in Indian Journal of Vol 1, No 11, Trust Propensity as a Moderator in 



Relationship between Perceived 
Manager Trustworthiness and Job 

Performance 

innovation and 
developments 

 

Novembe

r 2012 

Relationship between Perceived 
Manager Trustworthiness and Job 

Performance 

نقش تعدیل  :انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی 54

کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و 

 قابلیت اعتماد سرپرست

فصلنامه مشاوره شغلی و 
 سازمانی

 دانشگاه شهید بهشتی

 در دست چاپ

نقش تعدیل  :انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی

کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و 

 قابلیت اعتماد سرپرست

شده در پیش بینی  ادراک شغلی نقش موفقیت  51

 شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی بهزیستی

شده در پیش بینی  ادراک شغلی موفقیت نقش  در دست چاپ مجله علوم رفتاری

 شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی بهزیستی

شغلی،  رابطه اخالق کار اسالمی با عملکرد 53

 خشنودی شغلی، و قصدترک شغل

شغلی،  رابطه اخالق کار اسالمی با عملکرد در دست چاپ مجله مدیریت اسالمی

 خشنودی شغلی، و قصدترک شغل

57 
Leader-member exchange (LMX) and 

workplace deviance: mediating role of 

workplace exclusion 

The 30th 
International 
Congress of 

Psychology, 22-27 
July 2012, Cape town 

2012 

Oral 

presentati

on 

Leader-member exchange (LMX) and 

workplace deviance: mediating role 

of workplace exclusion 

53 The effect of organizational justice on job 

performance, organizational 

commitment and turnover intention 9

considering the mediating role of 

system trust and interpersonal trust 

The 30th 
International 
Congress of 

Psychology, 22-27 
July 2012, Cape town 

2012 

Oral 

presentati

on 

The effect of organizational justice on 

job performance, organizational 

commitment and turnover intention 9

considering the mediating role of 

system trust and interpersonal trust 

55 
Psychological Hardiness as a Moderator 

in Relationship between Job Stress 

and Mental Health 

the 13th European 
Congress of 

Psychology, 9-12 July 
2013, Sweden 

2013 

Oral 

presentati

on 

Psychological Hardiness as a Moderator 

in Relationship between Job Stress 

and Mental Health 

21 The Relationship of Work-family Conflict 

on Occupational Well-being and Job 

Performance in Employees of an 

Industrial Company 

 

The 13th European 
Congress of 

Psychology, 9-12 July 
2013, Sweden 

2013 

Oral 

presentation 

The Relationship of Work-family 

Conflict on Occupational Well-being 

and Job Performance in Employees 

of an Industrial Company 

 

25 The Effect of Job Security and 

Organizational Justice on Turnover 

Intention: Mediating Role of Trust in 

Top Management 

The 13th European 
Congress of 

Psychology, 9-12 July 
2013, Sweden 

2013 

Oral 

presentation 

The Effect of Job Security and 

Organizational Justice on Turnover 

Intention: Mediating Role of Trust 

in Top Management 

22  

The Relationship Between Dimensions of 

Self-determined Work Motivation 

with Job Engagement 

The 13th European 
Congress of 

Psychology, 9-12 July 
2013, Sweden 

2013 

Poster 

presentation 

 

The Relationship Between Dimensions 

of Self-determined Work Motivation 

with Job Engagement 

 

انحرافی در محیط کار با توجه به  بینی رفتارهایپیش 26

ویژگی های شخصیتی در کارکنان یک شرکت 

 صنعتی

دومین کنگره انجمن 
 تهران -روانشناسی ایران

 

55اسفند   

 سخنرانی

بینی رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه پیش

به ویژگی های شخصیتی در کارکنان یک شرکت 

 صنعتی

24 
خانواده با بهزیستی -کاربررسی رابطه تعارض 

روانشناختی و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت 

 صنعتی

دومین کنگره انجمن 
 تهران -روانشناسی ایران

 

55اسفند   

 پوستر

خانواده با بهزیستی -بررسی رابطه تعارض کار

روانشناختی و عملکرد شغلی در کارکنان یک 

 شرکت صنعتی

21 
تعهد سازمانی با اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر 

-نفس سازمان ای عزتدرنظرگرفتن نقش واسطه

 محور

سومین کنگره دوساالنه 
روانشناسی صنعتی و 

 اهواز -سازمانی

 

55اسفند   

 پوستر

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی 

-نفس سازمان ای عزتبا درنظرگرفتن نقش واسطه

 محور



 

 

23 

 

 

درونی در رابطه بین نقش تعدیل کننده انگیزش 

 انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی

 

سومین کنگره دوساالنه 
روانشناسی صنعتی و 

 اهواز -سازمانی

 

55اسفند   

 سخنرانی

نقش تعدیل کننده انگیزش درونی در رابطه بین 

 انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی

عضو بر رفتارهای انحرافی و -اثر مبادله رهبر 27

گری ادراک  روانشناختی با میانجیبهزیستی 

طردشدگی در محیط کار در کارکنان یک شرکت 

 صنعتی

اولین کنگره انجمن 
روانشناسی اجتماعی 

 تهران-ایران

 

51اسفند   

 سخنرانی

عضو بر رفتارهای انحرافی و -اثر مبادله رهبر

گری ادراک  بهزیستی روانشناختی با میانجی

شرکت  طردشدگی در محیط کار در کارکنان یک

 صنعتی

اثر عدالت تعاملی بر عملکرد شغلی و خشنودی  23

ای اعتماد شغلی: نقش واسطه  

اولین کنگره انجمن 
روانشناسی اجتماعی 

 تهران-ایران

51اسفند   

 سخنرانی

اثر عدالت تعاملی بر عملکرد شغلی و خشنودی 

ای اعتماد شغلی: نقش واسطه  

کنندگی  رابطه حیطه های انگیزش شغلی خود تعیین 25 

با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن 

 اصفهان

دومین کنگره دوساالنه 
روانشناسی صنعتی و 

 اصفهان-سازمانی

 

35اسفند   

 سخنرانی

رابطه حیطه های انگیزش شغلی خود تعیین 

کنندگی با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت ذوب 

 آهن اصفهان

61 
در کارکنان  ارتباط احترام سازمانی و تعهد سازمانی

 یک سازمان صنعتی در شهر شیراز

دومین کنگره دوساالنه 
روانشناسی صنعتی و 

 اصفهان-سازمانی

 

35اسفند   

 پوستر

ارتباط احترام سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان 

 یک سازمان صنعتی در شهر شیراز
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 همکار طرح - 5655- بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی و پیامدهای آن در کارکنان آموزش و پرورش، ارائه یک الگوی بهینه –
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