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 است. جامعه آماري پژوهش حاضر کل معماران همبستگی بوده- . روش تحقیق از نوع توصیفیاست1395در سال 

دسترس انتخاب گیري درنمونهنفر به روش  200از بین جامعه آماري تعداد که   نفر بود4700شهر اصفهان با حجم 

هاي یژگیونفر قابل تحلیل بود. ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه  150گردید که پرسشنامه برگشتی از تعداد 

وفقیت م، پرسشنامه آن، پرسشنامه خالقت دکتر عابدي_،پرسشنامه هوش هیجانی بار )NEOشخصیت فرم کوتاه (

تغیره به ون چند مآمار توصیفی، همبستگی و رگرسیات با استفاده از ود. تجزیه و تحلیل اطالعبمیشغلی دکتر مقی

. بین ردجود داوه مثبت و معناداري بین هوش هیجانی و خالقیت رابطروش گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد 

و خلق  يفردنهاي میانمره کلی هوش هیجانی و موفقیت شغلی ارتباط معناداري وجود نداشت، اما بین زیر مؤلفه

ي مثبت ات رابطهمؤلفه مدیریت استرس با موفقی بیناما  رتباط معکوس و معناداري وجود داشتا موفقیت ابمیعمو

قیت رابطه نژندي با مقیاس کلی خالهاي شخصیت تنها مؤلفه روانویژگیهاي مؤلفهبین داشت.  وجودومعنادار

ابطه قیت شغلی رنژندي با مقیاس موفتنها مؤلفه روان هاي شخصیتویژگیهاي مؤلفهبین  معکوس و معنادار داشت.

و  هیجانی هاي هوشنشان داد که ترکیبی از مؤلفهچند متغیره معکوس و معنادار داشت.نتایج تحلیل رگرسیون 

بی از ترکی د وکننبینی مینژندي و اشتیاق به تجارب)به طور معناداري خالقیت را پیشهاي شخصیت (روانویژگی

موفقیت  ،نیو خلق عمومی)و هوش هیجا استرس، مدیریتفردينژندي، میانهاي شخصیت (رواني ویژگیهامؤلفه

ها لفهخی زیر مؤتوان گفت بین متغیرهاي بیان شده و بربنابر تحقیق صورت گرفته میکنند.بینی میرا پیششغلی 

  .ي معناداري وجود داردرابطه
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 همقدم-1-1

محیط شلوغ  ،یا جسمیمند کار فکري است ه فرد است مثال آیا این شغل نیازهایی منحصر بهر شغل داراي ویژگی  

نحوه نظارت چگونه است وبسیاري از مسائل دیگر ؛در مقابل افراد هم  کار به تنهایی انجام می شود یا با گروه، دارد یا خلوت،

در گروه کار کنند( رابینز و دي سنز،  یا دوست دارند به تنهاییاي عده خود هستند،خاص داراي ویژگی هاي شخصیتی 

شان در یا نتایج آزمون استعداد، به رغم ارزش و ابهت 1ي هوشی. بهره)1385، ترجمه : شادي، اعرابی و رفیعی، 1998

هاي ، در مجموع، براي گروه̋بینی کنند که چه کسی در زندگی موفق خواهد شد. یقیناتوانند قاطعانه پیشمیان عموم، نمی

هاي زندگی وجود دارد. افراد بسیاري با بهره هوشی بسیار پایین در مشاغل اي میان بهره هوشی و موقعیت، رابطهبزرگ

- آورند، اما به هیچ وجه نمیمشاغلی با درآمد خوب بدست میشوند و کسانی که هوش باال دارند، پست به کار مشغول می

بینی کننده موفقیت است، استثناهاي بسیاري وجود هوشی، پیش توان گفت که همیشه چنین است. بر این قاعده که تیز

 80بینی موفقیت در زندگی سهم دارد، در حالی که درصد در پیش 20دارد. در بهترین حالت، تیزهوشی، حداکثر حدود 

شود(حسن اي مهم از این خصوصیات هوش هیجانی نامیده میشود. مجموعهدرصد باقی مانده، به نیروهاي دیگر مربوط می

  ).1393زاده و سیادتی، 

پذیري او در برابر کارفرما، موضوع پروژه و شرایط آن خالقیت، ابتکار، احساس و مسئولیتکسی است که  2معمار

هاي شخصی و لطیف شود، منشاء الهام براي معمار مانند دیگر هنرمندان خالقیت، احساس و دریافتمتجلی می

  .)1383(مارگولیوس،ترجمه گالبچی، اوست

ارائه داده است. وي معتقد است که خالقیت یکی از 1959را در سال  3ترین نظریه مربوط به خالقیتگیلفورد جامع

جود ي موهاي کسب شدههاي اصلی تفکر است. از نظر وي تفکر عبارت است از فرایند بازیابی یا تغییر اطالعات و نمادجنبه

هاي جهت دار ذهن براي حل مسئله همان خالقیت ر، فعالیتي دراز مدت است. به عبارت دیگدر حافظه

). افراد خالق تفکر واگرا دارند، افرادي که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند 2012است(استرنبرگ،

خصوصیت برخوردار  برند. بر عکس کسانی که از اینهاي جدید و خالق را به کار میشوند و روشو از عرف و عادت دور می

     ).1389کنند(صادقی مال امیري و رئیسی،نیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروي می

که بر دو مفهوم عملکرد و کارآئی تاکید دارد مشکل به نظر می رسد.  4ارائه تعریفی جامع و قاطع از موفقیت شغلی

لف معانی و تعابیر گوناگون دارد.به نظر عده اي موفقیت شغلی همان پیشرفت شغلی زیرا موفقیت شغلی براي افراد مخت

اشد.در حالی که به عقیده گروهی دیگر،موفقیت شغلی وتعالی مهارت ها و درآمد بمیوتعالی مهارت ها و کسب تخصص ها 

ر انگیزش شغلی در موفقیت بیشتر را شامل می گردد.موفقیت شغلی منبع بسیارقوي براي انگیزش شغلی است و همینطو

                                                
1. Intelligence quotient 
2. Architect 
3. Creativity 
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شغلی تاثیر بسزائی دارد.بدین لحاظ می توان گفت که بین انگیزش شغلی و موفقیت شغلی رابطه متقابلی موجود 

  ).1389است(شفیع آبادي،

گذار در سازگاري وسالمت عمومی، و مجموعه اي سازمان یافته، واحد و متشکل از خصوصیات عاملی تاثیر 5شخصیت

کند.(جزایري، جعفري زاده، پایداري است که برروي هم یک شخص را ازشخص یا دیگر اشخاص متمایز مینسبتا ثابت و 

ي شخصیت و تاثیرات آن بر هیجانات، تفکر و رفتار مطرح شده است. مدل پنج هاي زیادي درباره) نظریه1382پورشهباز، 

ي اي در زمینههاي گستردهباشد که اساس پژوهشي اخیر میها در دههعامل بزرگ شخصیت پرکاربردترین این نظریه

  .)2008(کاکرویز،ابعاد بدنی و روانشناختی شده استتاثیر عوامل شخصیتی بر 

ي غیر شناختی هاها و مهارتها، قابلیتاي از ظرفیترا به عنوان مجموعه 6) هوش هیجانی2001آن(- بار

دهد و موجب ي محیطی افزایش مییز با مقتضیات و فشارهاآمهاي فرد را در برخورد موفقیتداند که تواناییمی

هیجانی شامل شناخت و مهار عواطف و  شود. هوشدوستانه از سوي فرد میبروز رفتارهاي سازش یافته و انسان

ي شناختی، فیزیولوژیکی و هاي خود است. شخصی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار است سه مؤلفههیجان

 .)2014(النگلم،کندها را به طور موفقیت آمیزي با یکدیگر تلفیق میرفتاري هیجان

هاي شخصیت و هوش هیجانی با ي ویژگیتعیین رابطههدف اصلی در این پژوهش عبارت است از 

 شغلی در شغل معماري. خالقیت و موفقیت

  بیان مسئله-1-2

شوند و سپس وظایف هر بندي و کدبندي میها به صورت گسترده و بسیار پیچیده طبقهامروزه مشاغل در سازمان

هاي روانشناختی گیرد مهمترین بحث مربوط به مشاغل بررسی و تعیین ویژگیشغلی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می

براي احراز مشاغل است. این موضوع که براي احراز یک شغل فرد باید چه ویژگیهاي هوشی، شخصیتی و عاطفی داشته 

هوش  هاي شناخته شده انسان،). یکی از ابعاد یا توانایی2001گران مشاغل است(کوپر و ربرتسون، لی تحلیلباشد محور اص

هاي شناختی هوش است، این عوامل توانایی ما را در هیجانی است که اغلب براي عملکرد روزانه شخص مهمتر از جنبه

دهد.(آقایار و شریفی درآمدي، محیطی افزایش می جهت موفقیت بیشتر در پرداختن به خودمان، دیگران و اقتضاهاي

1386(  

عامل  4) یکی از پیشگامان و پژوهشگران برجسته در زمینه خالقیت است که خالقیت را مرکب از 1961تورنس(

قرار  سیالی، ابتکار، انعطاف پذیري و بسط می داند و تحول خالقیت را به عنوان یک کنش از کودکی تا نوجوانی مورد تاکید

- ها، مشکالت و خالء) خالقیت عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبود1370). از دیدگاه تورنس(1390دهد(قدرتی،می

ها و ي این کمبودها،ارزشیابی و آزمایش حدسهایی دربارههاي موجود در دانش بشري، حدس زدن و تشکیل فرضیه

  )2011هایت نتیجه گیري است.(هی کیم،ها، اصالح احتمالی و آزمون مجدد آنها و در نفرضیه
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برخی دیگر از پژوهشگران خالقیت را به عنوان یک فرایند در نظر گرفته اند. منظور از فرایند یعنی براي رسیدن به 

هاي قبلی مورد تحلیل قرار گیرند و با ترکیب آنها الگوهاي تازه و افکار خالقیت الزم است مراحلی را طی نموده و تجربه

هاي بیشتري را دارد و از  انعطاف پذیري ذهنی باالتري برخوردار است. فرد ه دست آید. فرد خالق توانایی تولید ایدهجدید ب

کند که این هایی بدیع و ابتکاري تولید میهایش با استفاده از هوش و دانش تخصصی، ایدهخالق در جریات تولید ایده

). وجه مشترك اغلب این تعاریف خلق و نوآوري 1387خانیان،کند(سام ها به ذهن کمتر کسی خطور میایده

- وري از فرصتي هوش هیجانی و بهرهي رابطهو همکاران در پژوهشی درباره 7) گرین چیک1391است(شهریاري،احمدي ،

  هاي کارآفرینانه به نتیجه مثبت معنی داري رسیدند. 

  ود.ششده است که در اینجا توضیح داده می موفقیت شغلی به سه حالت غیر روانی،روانی وعمومی تعریف 

 ر فردي کهعریف هتسنجند.به موجب این غلی را بامیزان درآمد ومادیات می.تعریف غیر روانی عامه مردم موفقیت ش1

صحیحی رعملی وتراست.سنجش موفقیت شغلی تنها با توجه به میزان درآمد،کاد بیشتري داشته باشد درشغلش موفقدرآم

 یازهاي مادينهم چنین ارضاي  ند.کمیزمان انجام آن تغییر  زان درآمد مشاغل مختلف با توجه به نوع کار ونیست.زیرا می

ی محسوب قیت شغلز معیارهاي موفباشد.به نظرجامعه شناسان درآمد مادي فقط یکی اتنها عامل الزم براي اشتغال نمی

ن با دیگرا ارکت فردلی فرد در جامعه و میزان همکاري و مشاین گروه معتقدند عوامل دیگري از قبیل موقعیت شغ شود.می

ر یت شغلی دکه موفق روند.هم چنین اعتقاد بر آن دارندمعیارهاي موفقیت شغلی به شمار میاز طریق اشتغال نیز ازجمله 

ر ک تاجند ویکمیند.مثال یک معلم موفق کسی است که خوب تدریس کمیمشاغل مختلف معانی ومفاهیم متفاوتی پیدا 

  موفق فردي است که بتواند مراوده زیادي با دیگران داشته باشد وپوذ زیادتري کسب کند.

لی توجه ول جهانی به عوامل روانی بعنوان معیاري براي سنجش میزان موفقیت شغدرزمان جنگ ا- . تعریف روانی2

 اشد.بمیمحوله  ام کارو تواناییش در انج شد. ازدیدگاه تعریف روانی موفقیت شغلی عبارت از احساس فرد از میزان کارآئی

این  نند.کمییبت غط کار معموال افراد موفق کارشان را بهترانجام می دهند و به راهنمایی کمتري نیاز دارندو کمتر از محی

ا را هارت همافراد موفق  عده ضمن کار خطاهاي کمتري را مرتکب می شوند و در نتیجه کمتر دچار سانحه می گردند.

ه ي موسسه سهم ي کارگاهادهند.افراد موفق در رسیدن به هدفند و زمان بیشتري به کارادامه میودتر یاد می گیرز

اشد بل راشامل ر اشتغاگیرند. احساسات فرد که توانایی به انجام کار و مفید واقع شدن وموفق بودن دبیشتري بر عهده می

  گردد.عریف روانی موفقیت شغلی محسوب میت

- ا و امکانات خود در رسیدن به هدفهودکه فرد بتواند از تمام توانائیشموفقیت شغلی زمانی حاصل می- یعموم. 3

 شود.یی هیچگاه موفقیت شغلی محسوب نمیبرداري نماید.ازاین دیدگاه میزان درآمد به تنهاهاي شغلی استفاده و بهره

ویم ها و ائده آل هایش آگاه شامید مگر اینکه از هدفوفق نتوان مهوم نسبی دارد و هیچ فردي را نمیموفقیت شغلی مف

اش در زمینه اشتغال وجود هاي آیندهت کنونی فرد و ایده آلاي است که بین پیشرف.موفقیت شغلی عبارت از رابطه

 ماید.ناش تعیین میي احتمالی است که فرد براي آیندههالی فرد عبارت است ازیک سلسله هدفدارد.ایده آل هاي شغ

شود که براي شغلی نامگذاري نمود.لذا معلوم میتوان موفقیت ها را میقیت فرد در برآوردن نسبی این هدفمیزان موف

گانه مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار گیرد.(شفیع وامکانات هرفرد بطور یگانه و جدامطالعه موفقیت شغلی باید شرایط 

                                                
7. Grynchyk 
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ي هوش هیجانی با رضایت شغلی به این نتیجه ي رابطهدر پژوهشی درباره 9سورینسون و8) آکرجوردت97،ص1389آبادي،

 10ي استوارهیجانی با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنادار دارد.در مطالعهرسیدند که ابعاد همدلی و مهارت اجتماعی هوش

و  11کار خود داشتند.پارکرپرستارانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار بودند توانایی سازگاري بیشتري با محیط 

ي هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی به این نتیجه رسید که بین این دو متغیر ي رابطه)در پژوهشی درباره2004همکاران (

  اي مثبت و معنادار وجود دارد.رابطه

 اثر گذار فکر ويتبه صورت پایدار وجود دارد وبر رفتار و هاي روانی است که در فردز ویژگیشخصیت ،مجموعه اي ا

ن شخص ایگاه آهاي روانی است که ما براي مشخص کردن جتر شخصیت افراد ترکیبی از ویژگی است .یا به عبارت دقیق

 مجموعه ساخت . )1385، ترجمه : شادي، اعرابی و رفیعی، 1998بریم ( رابینز و دي سنز، ه کار میدر طبقه بندي ب

ها لقیطدها، طرز عبارتند از: استعداکند برخی از عوامل سازنده ي شخصیت می، افراد را از یکدیگر متمایز  شخصیتی

  )1389شفیع آبادي،( باشد.سمانی، نیازها و خلق وخوي فرد میها، خصوصیات جرغبت

ي افراد و نهادي که گذارد و حرفههاي شخصیتی افراد بر عملکرد شغلی آنها تاثیر میدهد ویژگیمطالعات نشان می

الرسون و لوتانز  )1369ي کبیري، ترجمه 12هاي شخصیتی آنان مؤثر است.(رابینزاشتغال دارند نیز بر ویژگیدر آن 

هاي شخصیت با رضایت شغلی به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر ي ویژگیي رابطه)در پژوهشی درباره2006(

  اي مثبت و معنادار برقرار است.رابطه

ت افراد، توسط مایر و سالوي براي بیان کیفیت و درك احساسا1989ستین بار در سال اصطالح هوش هیجانی نخ

بیلگیلی یوکزک وهمدردي با احساسات دیگران و توانایی مدیرت مناسب خلق و خو به کار برده شد (آکدومن، هتیپوگال 

  ).2006سرعت جنبه عام یافت (بارآن،توسط گلمن به  1995)، سپس در سال 2015

ر ي فرد را دهاواناییتداند که هاي غیر شناختی میها و مهارتها، قابلیتاي از ظرفیتش هیجانی را مجموعهبارآن هو

سان ته و اندهد و موجب بروز رفتارهاي سازش یافبرخورد موفقیت آمیز در مقتضیات و فشارهاي محیطی افزایش می

 ه از هوشهاي خود است. شخصی کعواطف و هیجان شود. هوش هیجانی شامل شناخت و مهاردوستانه از سوي فرد می

گر ي با یکدیقیت آمیزها را به طور موفي شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاري هیجانهیجانی باالیی برخوردار است سه مؤلفه

ا خود کارآمدي ي هوش هیجانی بي رابطه) در پژوهشی درباره2011کالریس و همکاران( )2014کند.(النگلم،تلفیق می

 اي مثبتهی رابطغلی و کارآفرینی سازمانی به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با خودکارآمدي و کارآفرینی سازمانش

   .دارد

سی نهایی بررا به تي متغیرهاي یاد شده ربا توجه به اینکه مطالعات انجام شده به صورت دو متغیره بوده و رابطه

لی وفقیت شغهاي شخصیت و هوش هیجانی با خالقیت و ما بین ویژگیاند. این پژوهش قصد دارد بررسی کند آیکرده

  کند؟هاي به دست آمده پژوهش مورد نظر را برازش میمعماران رابطه وجود دارد؟ آیا داده

  

                                                
8. Akerjordet 
9. Severinsson 
10. Ostovar  
11. Parker 
12. Robbins 
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  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

 انسانربوط به مهاي - ي بررسینهایی همهحث عمده و محوري روانشناسی و هدفبی تردید شخصیت یکی از مبا

لیه کگذشته،  نست که طی قرونتوان جزء مهمترین سواالتی دارا می ي تربیت وياست، چرا که شناخت انسان و نحوه

یان اي دانشجوشناسی براي از رواناند، از لحاظ نظري شاید هیچ رشتهسانی بدنبال پاسخگویی به آن بودههاي علوم انرشته

  )1388گیج کننده تراز شخصیت نبوده است(سیاسی،

هاي فقیتگی موش باالیی دارند، در زندمواردي در زندگی وجود دارد که غفلت ازآنها موجب میشود،افرادي که هو

ین گیرند، ا رار میقچندانی بدست نیاورند،اما کسانی هوش متوسطی دارند با استفاده از این عوامل، در راستاي موفقیت 

سب کت باعث می خواند، شناسایی هیجانا "هوش هیجانی"ن آنها را عوامل جنبه ي دیگري از هوشمندي هستند که گلم

یان ، کارفرماي این امر شده، زمینه ي درك بهتر هیجانات دیگران را فراهم می نماید ودر نتیجه هاانسانآگاهی در مورد 

ب نتایج نات در کسز هیجاا آورند.توانایی براي استفادها مشتریان و همکاران خود بدست میاطالعات با ارزشی را در تعامل ب

ابل را در مق اي مناسبههاي متفاوت، عکس العملنماید تا در موقعیت، این امکان را براي ما فراهم میمطلوب و حل مسائل

  هیجانات ، انجام دهیم.

ژه در ت بویاي یافته اسبا توجه به اهمیت هوش هیجانی در سالهاي اخیر اصطالح هوش هیجانی، گسترش فزاینده

ن خامنه، .(مهانیاهایی انجام شده استي کاربرد آن در تعلیم وتربیت، زندگی شخصی، محیط کار و تجارت، پژوهشزمینه

 )1385زاده،برجعلی و سلیمی

ست هایی ارتزش مهاي ما نیازمند آموامروزه با پیشرفت روزافزون دانش و فناوري و جریان گسترده اطالعات، جامعه

با  ه بتوانندکیی است هاي علم و فناوري به پیش رود، از این رو نیاز به پرورش انسانم با توسعهکه با کمک به آن همگا

هاي متفاوت ملکردع). زیرا دیدگاه متفاوت باعث 1384تفکري خالق با مشکالت روبرو شده، به حل آنها بپردازند(محمدي،

 )2005است(جکسون،شود. بنابراین عمل خالقانه نیازمند تفکر خالقانه و متنوع می

ادي گیري افر ه کاردر واقع موفقیت هر سازمان در گرو استفاده بهینه از نیروي انسانی آن سازمان است و مستلزم ب

ی ن، اصل کلف سازماها و استعدادهاي خاص آن شغل را داشته باشند. در انتخاب افراد براي مشاغل مختلاست که توانایی

وفقیت میف با وصیات داوطلب با وظایف شغلی او مطابقت کند. براي اینکه شرح وظاجهت موفقیت شغلی این است که خص

د و رفته شوها، استعدادها و خصوصیات خلقی و جسمی و شخصیتی افراد در نظر گانجام گیرد، الزم است که مهارت

  )1381داوطلب آن شغل واجد این خصوصیات و استعدادها باشد.(حجازي،

 خالقیت دري آن باموفقیت شغلی وو هوش هیجانی و رابطههاي شخصیتی اهمیت ویژگیوهش حاضر با توجه به پژ

قیت غلی وخالهاي شخصیت با موفقیت شت که آیا بین هوش هیجانی و ویژگیمعماري در پی پاسخگویی به این سوال اس

ین ه انجام ای ما را بروانشناسهاي برخی اصطالحاي وجود دارد؟ و در واقع یافتن رابطه بین هنر و در شغل معماري رابطه

  .این پژوهش سوق داد
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  هدف(اهداف) پژوهش- 1-4

  هدف کلی:

  تعیین رابطه ي هوش هیجانی و ویژگی هاي شخصیت با خالقیت وموفقیت شغلی و در شغل معماري

  اهداف جزئی:

  موفقیت شغلی درشغل معماريبا .تعیین رابطه ي هوش هیجانی 1

  خالقیت در شغل معماري باي هوش هیجانی .تعیین رابطه2

  خالقیت در شغل معماري باهاي شخصیت ي ویژگی.تعیین رابطه3

  در شغل معماري موفقیت شغلی باهاي شخصیت ي ویژگی.تعیین رابطه4

  هاي شخصیت و هوش هیجانیي خالقیت از ویژگی. تعیین عامل پیش بینی کننده5

  هاي شخصیت و هوش هیجانی فقیت شغلی از ویژگیي مو.تعیین عامل پیش بینی کننده6

  فرضیه پژوهش-1-5

  هاي شخصیت وخالقیت در شغل معماري رابطه وجود دارد.بین ویژگی . 1

  هاي شخصیت و موفقیت شغلی در شغل معماري رابطه وجود دارد..بین ویژگی2

  .بین هوش هیجانی و خالقیت در شغل معماري رابطه وجود دارد.3

  هیجانی و موفقیت شغلی در شغل معماري رابطه وجود دارد..بین هوش 4

  ي خالقیت در شغل معماري هستند.هاي شخصیت و هوش هیجانی پیش بینی کننده.ویژگی5

   .شغل معماري هستند ي موفقیت شغلی دربینی کنندههوش هیجانی پیشصیت و خش هاي.ویژگی6

  متغیرها  تعاریف نظري و عملیاتی -1-6

  هاي شخصیتی:ویژگی- 1-6-1

شخصیت به عنوان الگوهاي نسبتاً پایدار و منحصر به فرد از احساسات و اعمال فرد تعریف شده است.  شخصیت:

ي بزرگسالی از اي، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد اشاره دارد که در دورههاي هیجانی، رابطهصفات شخصیتی نیز به سبک

) شخصیت را متشکل از پنج عامل بزرگ عنوان 1989( 14کاستا و مک کرا) 0072، 13ثبات نسبی برخوردار است.(هافمن

هاي گسترده صفات شخصیت دانستند. پنج عامل زیر، عاملاند که هر یک از این عوامل را محصول شش صفت میکرده

  هستند:

: تمایل فراگیر به احساسات منفی مانند ترس، غم، خشم و احساس گناه، مبناي روانرنجور  15رنجور خویینروا-1

  خویی است.

                                                
13. Haffman 
14. Costa & maccrae 
15. Neuroticism 
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 و 1(سواالت   NEOاي است که آزمودنی در پرسشنامه رنجور خویی فرد، براساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان روان

  کند.) کسب می56و51و46و41و36و31و26و21و16و11و 6

  شود.طلبی، پرانرژي بودن و صمیمیت اطالق میه تمایل فرد براي مثبت بودن، جراتب : 16گراییبرون - 2

 و 12 و 7 و 2(سواالت NEOاي که آزمودنی در پرسشنامه گرایی فرد، براساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان برون

  )57و52و47و42و37و32و27و22و17

پذیري و به تمایل فرد براي کنجکاوي، عشق به هنر، هنرمندي، تجربه پذیري):(تجربه 17پذیريانعطاف - 3

  شود.خردمندي اطالق می

 NEOاي است که آزمودنی در پرسشنامه پذیري فرد، براساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان انعطاف

  کند.) کسب می58و53و48و43و38و33و28و23و18و13و8و3(سواالت

- گیري و خوشکنندگی، آسانقلبی، اعتماد، بخشندگی، تصدیقبه تمایل فرد براي خوش :18پذیريتوافق -4

  شود.برخوردي اطالق می

 NEOاي است که آزمودنی در پرسشنامه پذیري فرد، براساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان توافق

  کند.) کسب می59و54و49و44و39و34و29و24و19و14و9و4(سواالت

شناسی، بودن، وقت کوشی، منظبطشناسی، سخت): به تمایل فرد براي وظیفه(وجدانی بودن 19شناسیوظیفه - 5

  )1387، به نقل از محمودي، 1989شود(کاستا و مک کرا، بلندهمتی و پشتکار اطالق می

ت (سواال NEOاي است که آزمودنی در پرسنامه شناسی فرد براساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان وظیفه

  کند.) کسب می60و55و50و45و40و35و30و25و20و15و10و5

  هیجانی: هوش- 2- 6- 1

فیت داند که ظرها میها و ظرفیتهاي غیر شناختی، تواناییاي از مهارت) هوش هیجانی را مجموعه1997مارتینز(

   :عبارتند از هاي هوش هیجانیمؤلفه سازند.فرد را در مقابل مطالبات و فشارهاي بیرونی مقاوم می

  .کندهاي اجتماعی بررسی می: توانایی شخص را براي سازگاري با دیگران و مهارتمیان فردي

وش هیجانی اي است که آزمودنی در پرسشنامه هبراساس نمره با دیگران میزان سازگاري فرد تعریف عملیاتی:

  کند.کسب می)89و74و59و44و29و14و88و73و58و43و28و13و83و68و53و38و23و8(

  کندها و کنترل آنها مشخص میتوانایی شخص را در آگاهی از هیجان :فرديدرون 

وش هاي است که آزمودنی در پرسشنامه ها بر اساس نمرهمیزان آگاهی فرد از هیجان تعریف عملیاتی:

و5و90و75و60و45و30و15و78و63و48و33و18و3و85و70و55و40و25و10و81و66و51و36و21و6هیجانی(سواالت

  کند.می ) کسب80و65و50و35و20

                                                
16. Extraversion 
17. Openness to Experience 
18. Agreeableness 
19. Loyalty 
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  دهد.گرایی شخص را مورد بررسی قرار مییري، حل مسئله و واقعپذ: انعطافسازگاري 

 شنامه هوشی در پرساي که آزمودنگرایی فرد بر اساس نمرهپذیري، حل مسئله و واقعمیزان انعطاف تعریف عملیاتی:

  کند.کسب می )76و61و46و31و16و1و87و72و57و42و27و12و82و67و52و37و22و7هیجانی(سواالت 

  کند.ها را بررسی می: توانایی تحمل تنش و کنترل تکانهمدیریت استرس 

هوش  اي که آزمودنی در پرسشنامهمیزان تحمل تنش و کنترل تکانه فرد بر اساس نمره تعریف عملیاتی:

  کند.) کسب می11و26و41و56و71و86و4و19و34و49و64و79هیجانی(سواالت 

  )1393کیادهی، زاده و ساداتی(حسندهد.نی فرد را مورد بررسی قرار میبی: نشاط و خوشخلق عمومی

االت جانی (سوآزمودنی در پرسشنامه هوش هی اي کهبینی فرد بر اساس نمرهمیزان نشاط و خوشتعریف عملیاتی: 

  کند.کسب می)84و69و54و39و24و9و77و62و47و32و17و2

 خالقیت:  - 3- 6- 1 

انگیزشی  رعناص يفرایندي ذهنی است که دربرگیرنده یابی به چیزي به شکل بدیع ،خالقیت به معناي توانایی دست

  هاي خالقیت عبارتند از:مؤلفه )1381سیدان، فرزاد،  ،و عاطفی است.(شهر آراي

  ي معنا دار بین فکر و بیان است. ي رابطهتوانایی برقرار: 20سیالی

ه ر پرسشنامدزمودنی اي که آمعناداربین فکر و بیان بر اساس نمرهي تعریف عملیاتی: میزان توانایی برقراري رابطه

  کند.کسب می)22تا 1(سواالت خالقیت 

پردازد و یه جزئیات میي منبسط به کلحین انجام یک فعالیت است.اندیشه توانایی توجه به جزئیات در: 21بسط

  .اندازدچیزي را از قلم نمی

 (سواالت تخالقی اي که آزمودنی در پرسشنامهجزئیات فرد بر اساس نمره تعریف عملیاتی: میزان توانایی توجه به

  کند.) کسب می33تا23

مول، عجیب توانایی تفکر به شیوه ي غیر متداول و خالف عادت رایج است، که همراه با جواب هاي غیر مع: 22ابتکار

  باشد.و زیرکانه به مسائل می

 (سواالت ته خالقیاي که آزمودنی در پرسشناممتداول فرد بر اساس نمرهتعریف عملیاتی: میزان توانایی تفکر غیر 

  کند.) کسب می49تا 34

هاي مختلف براي حل یک مسئله ي جدید است. تفکر انعطاف پذیر، الگوهاي توانایی تفکر به راه :23انعطاف پذیري

   کند.جدیدي را براي اندیشیدن طراحی می

 ه خالقیتپرسشنام اي که آزمودنی درفرد بر اساس نمره پذیر و جدیدتفکر انعطافتعریف عملیاتی: میزان توانایی 

  )1378کند.(حسینی، ) کسب می60تا 50سواالت (

                                                
20.fluency 
21. elaboration 
22. originality 
23. flixibility  
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 موفقیت شغلی: - 4- 6- 1   

ي ي تجربههان نتیجباشد که فرد به عنوهاي مثبت روانی مربوط به کار میموفقیت شغلی به عنوان نتایج یا پیشرفت

یت هنی موفقذهاي باشد.شاخصرسد موفقیت شغلی شامل خسارت، تشویقات و موفقیات ملموس میه نظر میکاري دارد. ب

  )2004باشد(راچل، تامی، آلن،هاي شخصیتی افراد میهاي شغلی و ویژگیشغلی شامل دیدگاه افراد، پیشرفت

نامه در پرسش اي که آزمودنینمرههاي مثبت روانی مربوط به کار فرد بر اساس تعریف عملیاتی: میزان پیشرفت

  )1390کند.(مقیمی، ) کسب می30تا  1موفقیت شغلی دکتر مقیمی(سواالت 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه-2-1

ظري بخش ن شود. نخست درر راستاي اهداف پژوهش پرداخته میدر این فصل به بررسی مباحث نظري و تحقیقی د 

ارائه  ین بارهاهاي مختلف در موفقیت شغلی و رویکردها و نظریه مفاهیم ویژگی هاي شخصیت، هوش هیجانی، خالقیت و

- می وق بررسیفمتغیرهاي  هاي انجام شده در این زمینه و ارتباط بیني پژوهش، پژوهششود. سپس در بخش پیشینهمی

  شود.

  24ویژگی هاي شخصیت-2-2

، بنابراین بین روانشناسان مختلف براي تعریف ماهیت آن توافق نظر وجود ندارد. از این لی استکمیشخصیت مفهو  

هاي ارزیابی آن هاي مختلف و بررسی روشي ماهیت شخصیت، به تدوین نظریهشناسان مایلند به جاي بحث دربارهرو روان

به معناي نقاب یا ماسک گرفته 26ي التین پرسونا هاي اروپایی از واژهي شخصیت در زبانواژه ).25،1990(شولتزبپردازند

هاي این ماسک، ثبات و زدند. یکی از ویژگیها به چهره میبه مناسبت نقش خود در نمایشنامه شده که بازیگران در گذشته

  ).2001و لی،  27(اشتونودن آن در طول نمایش بودبمیدای

وان تعریف زیر را به عن )2001( 28. پروین وجاناندکرده هاي متفاوتی تعریفانشناسان مختلف شخصیت را به گونهرو

هاي فرد با افراد است که شامل الگوهاي ثابت . شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیکنندتعریف عملی شخصیت پیشنهاد می

به عنوان کسی که به نظر  )1937آلپورت( ).1389(شریفی، سلیمی، احمدي، ها استآنفکري ، عاطفی و رفتاري 

بنیان گذار مطالعات نوین شخصیت است. شخصیت را بدین گونه تعریف کرده است: شخصیت سازمان پویایی از بسیاري،

 ).1385نظر پور صمصامی،کند(ر ها و افکار خاص او را تعیین میفرد است که رفتاتنی هاي روانسیستم

هاي رفتاري روانشناختی ها و تفاوتشباهت داند کهها میاي با ثبات از تمایالت و ویژگیشخصیت را مجموعه 29مدي

کند و ممکن است فشارهاي اجتماعی و زیست شناختی به آسانی قابل درك اسات و اعمال) افراد را تعیین می(افکار، احس

  ).1388، به نقل از بحرانی و لطیفیان،1989مدي،نباشد(

هاي فکري و هیجانی همراه است. هیجان هايهاي شخصیتی با آشفتگیدهد که برخی ویژگیپژوهش ها نشان می

شادي بیشتري در زندگیش احساس  منفی شاخص روان رنجورخویی است و هرچه فردي کمتر داراي این خصلت باشد

  .) 302002(وایتکندمی

                                                
24 Personality features 
25 Schultz 
26 persons 
27 Ashton 
28 Pervin&john 
29 Madi 
30 Wait 
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داند هاي درونی سازگاري میهاي نسبتا ثابت رفتار و حالتشخصیت را الگو 31در جاي دیگر مک شین و وان گلینو

اتکینسون شخصیت را .)2006، 32(ویلکاکسون و چتمناندکند، تعریف کردهمایالت رفتاري یک شخص را مشخص میکه ت

و با محیط عادي، هاي ار تعاملداند که سبک شخصی فرد را دمعینی از تفکر، هیجان و رفتار میبه عنوان الگوي مشخص و 

ل فقدان یکپارچگی در نظریه و ارزیابی یبه دل ).1390تبار، (خائف الهی، متقی، حسن زاده و حبیبیزنداجتماعیش رقم می

شخصیت ، ارائه توصیفی از شخصیت که به طور مناسبی تمام عناصر گوناگون و متضاد موجود دراین حوزه دشوار و پیچیده 

اکثر روانشناشان در توان بیان کرد تعریفی است که ت. بنابراین بهترین تعریفی که میگیرد، مشکل اسبر میاز علم را در 

دهند، یعنی شخصیت انتزاعی از آن دسته خصوصیات پایدار شخصی است که براي وص تقدم کاربرد بر نظریه نشان میخص

ت تاثیر متغیرهاي به طور کلی عملکرد افراد تح ).1391رفتار بین فردي او اهمیت زیادي دارد(تقوي قره بالغ و ملکی، 

  باشد.هاي شخصیتی افراد میمهمترین این متغیرها ، ویزگیاز  گیرد. یکیزیادي انجام می

سبتا به هاي نشخصیت به جن« کنیم وجه اغلب روانشناسان است بیان مییک تعریف معمول و نسبتا کلی که مورد ت

اوست،  آیندهفتار رمورد ر بینی دد و در عین حال پایه اي براي پیشکنرد که او را از دیگران متمایز میثابت و بادوام یک ف

  ).1382(شکلتون و فلچر، » شوداطالق می

یات ها و خصوصاز آن است که رفتار افراد به منشنتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی 

 الهی و (خائفها استیتی افراد زمینه ساز رفتارهاي آنهاي شخصبراین  ویژگیشخصیتی آنها بستگی دارد، بنا

   .)1390همکاران،

  الگوي شخصیت-2-2-1

د طی یري فرگردد، اما ارثی نیست . چنین الگویی محصول یادگتی در موهبت وراثتی فرد جستجو میالگوي شخصی

کند شخصیت بیان می )1998ندرسون(تعامل ها و ارتباطات طوالنی مدت اجتماعی با افراد در درون و بیرون از خانه است. ا

  اند.ات و تصریح خاصی را دریافت نمودهگردد که تاکیدهی میهایی سازمان ددر حول و حوش تجربه

  سه عامل مهم در گسترش الگوي شخصیتی نقش دارند:   

  ویژگی وراثتی فرد- 1

  تجارب اولیه در خانواده - 2

   )1989(هارلوك،ویدادهاي مهم در زندگی دوم فرد، یعنی محیط خارج از خانه ر -3

  هاي شخصیتیویژگی

ه جر به سچرخد که منگیرد بر پایه ي اقداماتی میي شناخت ساختار صورت میدر زمینه اولین اقداماتی که

  ز:اها عبارتند باشد. برخی از این ویژگیي رفتار او میتشخیص خصوصیات است و نشان دهنده شناسایی و

  پرخاشگري

  کمرویی

  حجب و حیا

                                                
31 McShane& Von Glinow 
32 Vilkakcson& Chatman 
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  تنبلی و راحتی

  بلند پروازي

  وفاداري

  بزدلی و ترسویی

  طلبی و...سلطه 

 هرقدر پا ند. ویژگینامدند، آنها را خصوصیت یا ویژگی میگرها در موارد متعددي ابراز میه این خصوصیتکمیهنگا

  )1392 (به نقل از فرشید نژاد،هاي فرد باشد.تواند بیانگر ویژگیباشد بهتر میبرجا و تکرار آن بیشتر 

  نظریه هاي شخصیت - 2-2-2

ردم براي ي ممههمان صورت که ه هاي شخصیت است. بهر انسان ، نیازمند به وجود نظریهلذا براي فهم کامل رفتا

ره آنها اشا ر زیر بهه ددهند، کهایی ارائه میي شخصیت نظریهیت دارند، روانشناسان نیز دربارهخودشان تعریفی از شخص

  شود.می

  نظریه صفات 

صفات است در این دیدگاه تالش  حقیق در شخصیت دارد، نظریههایی که تاثیر بسیاري در نظریه و تاز جمله نظریه

بینی نمایند. این نظریه پردازان معتقدند که خصوصیات شخصیتی  هر طور گیري پیششود که رفتار شخص را با اندازهمی

از  دهندتشکیل می فاتی که شخصیت انسان راکه ارزیابی شوند با رفتار ارتباط دارند. اگرچه این نظریه پردازان در تعیین ص

دهند. منظور از اي اصلی شخصیت انسان را تشکیل مییکدیگر متفاوتند ولی همگی آنها بر این باورند که این صفات، پایه ه

وان ویژگی با کیفیت متمایز باشد. صفت در فرهنگ لغت به عنصفت آمادگی کلی انسان در رفتار به سبکی خاص می

به  همچنین الگوهاي همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار نیز ).1990(شولتز، ي یک شخص ترجمه شده استکننده

ود، زیرا شمی رویکرد صفات در شخصیت ، گاهی به عنوان رویکرد توصیفی معرفی اند.عنوان صفات شخصیتی تعریف شده

گرایی متداول است و انساندر رویکردهاي روان کاوي  هاپردازد تا بررسی و کشف مکانیزبیشتر به چگونگی شخص می

شود که هر فرد در ابعاد مختلف چه جایگاهی در این رویکرد به این توجه می ).1390، به نقل از باقري، 2000، 33فانتانا(

 دارد.

  نظریه شخصیت آیزنک

  کند:د بنیادي را براي شخصیت ارائه می) سه بع1991آیزنک (

  برونگرایی _درونگرایی 

  فقدان روانرنجور گرایی _روان رنجور گرایی

  فقدان روان پریشی _روان پریشی

  از نظر آیزنک بعضی از صفات این تیپ ها به این قرار هستند:

                                                
33 Fantana 
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براي  رشتی آنهاسهاي سیستم عصبی مرکزي قرار دارند. استعداد ویژگیتحت تاثیر  درون گرایان نیزدرون گرایان: 

 ر خود فرویشتر دبتیاد دارند، شد بدنی آنها عمودي است، کمتر اعکنند، ریري زیاد است، از محرك اجتناب میتحریک پذ

لی یانشان عابقوه ي  نزوا طلبند، میزان هوششان باالستروند، عالقه اي به شرکت در اجتماعات ندارند، گوشه گیر و امی

س ش به احساد، گرایستندارند، فزونی طلب هها را آهسته و با احتیاط برمیوال در کارها دقیق هستند ولی گاماست، معم

  حقارت در آنها زیاد است و براي ابتال به افسردگی و وسواس آمادگی بیشتري دارند.

این گروه نیز تحت تاثیر سیستم عصبی مرکزي هستند. استعداد آنها براي تحریک پذیري کم است،  برون گرایان:

کوتاه تر ي زمانی را دن آنها افقی است، آنها فاصلهد بیعنی حساسیت کمتري در برابر محرك ها دارند، دمدمی مزاجند، رش

روند، به کار و کوشش ، به دنبال چیزهاي تحریک آمیز میکنند، بیشتر دچار اعتیاد می شونداز درونگرایان احساس می

پایداري و ي بیانشان ضعیف است، اندازند، هوششان نسبتا کم و قوهندارند و نیروي کمتري به کار می ي چندانیعالقه

استقامت ندارند، در کارهایشان شتابزدگی دارند و کمتر دقیق هستند، انعطاف پذیرند و شوخی را دوست دارند و گرایش 

 دارند. 34بیشتري براي تظاهرات ناشی از هیستري

راد ید افدر از روان نژندان تحت تاثیرر سیستم عصبی خودکار هستند، دیدشان در تاریکی کمت روان نژند گرایان:

 ووحا ضعیف ما و رسدهند ، جتعادل خود را از دست می بهنجار است، اگر چشم هاي آنها بسته شود بیش از افراد بهنجار

تر ر پایینوشش از متوسط افراد بهنجاده و سعی و کاار ناقص هستند، از حیث هوش و ادراك حسی و تمرکز حواس و

  کند هستند.هستند، تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن 

 یزيي چتمرکز حواسشان کم است، به کند سخت و دشوار، در جمع زدن پی در پی ضعیف هستند،روان پریشان: 

کت ن و بی حرشتر ساکخوانند، به طور کلی از نظر فهم و ادراك و اعمالی که تمرکز الزم دارد بسیار کند هستند و بیمی

یط ی که در محتغییراتا بکند و آمادگی ندارند به اینکه خود را تطبیق میتوقعشان کمتر با واقعیت می مانند، سطح آرزو و 

  ).1391دهد سازش دهند(پور بهرام، زندگی رخ می

  ي شخصیتی کتلنظریه

رود. سیستم پیچیده کتل قادر نبوده است که در لمرو شخصیت به شمار میریموند کتل از جمله پیش قدمان در ق

عاملی وقتی مجددا  16چارچوب خود باقی بماند. به هر جهت همبستگی مقیاس هاي آزمایش هاي مستقل بعدي در 

تمایل شده است عامل اصلی را نشان داد. خود کتل نیز در یکی از اظهارات خود به این نظر م 5تحلیل گردید. عاملی شبیه 

عامل بزرگ شخصیت است. آنچه  5کنند. این عامل ها شبیه عامل حمایت می 4عاملی فقط از 16 هاي عاملکه همبستگی

 )1992( 35دیگمنشود این است که مشارکت کتل در حیطه عقاید افردي چون عاملی شخصیت ناشی می 16از سیستم 

  ).1391(تیز دست، خیلی مهم بوده و براي توسعه کمیت دیدگاه ها در ارزیابی شخصیت بسیار اساسی است

خصیت هاي ساختاري بنیادي شواکنش نشان دادن که واحدا دائمی هاي نسبتکتل صفات را به صورت گرایش

  بندي کرد.کرد. او صفات را به چند روش طبقههستند. تعریف 

  صفات مشترك و صفات یگانه

                                                
34 Hysteria 
35 Dygman 
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از آنها  نز دیگرااولی برخی از افراد بیشتر  اي از آن برخوردار استاندازهتا صفات مشترك: صفتی هست که هرکسی 

  فات مشترك هستند.هایی از صمعاشرتی بودن نمونه ایی، وگربرخوردارند. هوش، برون

ه فرد در نحصر باند. صفات ممعدودي از افراد دیگر در آن سهیمصفات یگانه: یعنی آن جنبه هاي شخصیت که تعداد 

  هاي ما آشکار هستند.و نگرش تمایالت

  صفات توانشی، خلقی و پویشی

یم الش خواهاي به صورت کارآمد براي رسیدن به یک هدف تدازهکنند که ما تا چه انتعیین میصفات توانشی: 

  کرد. هوش نوعی صفت توانشی است.

سور، جاي هتا چه انداز کنند، براي مثالواي هیجانی رفتار ما را توصیف می: سبک کلی و حال و هصفات خلقی

  پذیر هستیم.آسان گیر یا تحریک

  نند.کصیف میمایالت و آرزوهاي ما را توها، تهستند. آنها انگیزهگیزنده رفتار : نیروهاي برانصفات پویشی

  صفات سطحی و صفات عمقی

را هند زیدشکیل میهاي شخصیتی هستند که با یکدیگر همبستگی دارند، ولی یک عامل را تصفات سطحی: ویژگی

 شوندومی م ترکیبهدید و ترس با کند. براي مثال چند عنصر رفتاري مانند اضطراب، ترمنبع واحدي آنها را تعیین نمی

و دائمی  ان پایدارشود، چندخویی از منبع واحدي حاصل نمیرنجوررنجوري را تشکیل دهند. روانصفت سطحی به نام روان

  نیستند و بنابراین براي توصیف شخصیت نقش چندانی ندارند.

ت عمقی هر صف .هستند، اهمیت بیشتري دارندتر ه شخصیت بوده و پایدارتر و دائمیصفات عمقی: که عوامل یکپارچ

آیند و ه دست میتند که از تحلیل عاملی بشود. صفات عمقی آن دسته از عوامل فردي هسهایی از رفتار میموجب جنبه

  شوند.سطحی با هم ترکیب می براي توجیه کردن صفات

  صفات سرشتی و صفات محیط ساخته 

تاري به رف تواندفطري نیستند.مثال، مصرف الکل می شوند، ولی لزومات سرشتی: از شرایط زیستی ناشی میصفا

  چون بی احتیاطی، پرحرفی و گفتار در هم برهم منجر شود.

ا و هیژگیشوند. این صفات وصفات محیط ساخته: از تاثیرات موجود در محیط اجتماعی و فیزیکی ما حاصل می

 ).1390کنند(شاملو،شخصیت تحمیل می که یک الگو را بهرفتارهاي آموخته شده اي هستند 

  ي شخصیت یونگنظریه

، نظریه خود را بر مبناي شهود استوار کرد که آنرا از تجربیات خودش به دست آورد. او تاکید داشت که انواع  1یونگ

هاي شناختی نامید، افراد براساس آنچه که او کارکرد نیز بین هاي دیگري راگرا وجود دارد، تفاوتگرا و درونختلف برونم

. یونگ دنیاي بیرونی،  5و احساس 4، تفکر3، شهود2یونگ چهار کارکرد روان را مطرح کرد : حس کردن مطرح کرد.

                                                
1 Unge 
2 Sensing 
3 Intuition 
4 Thinking 
5 Feeling 
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درونگرایی نامید. یونگ براساس تفاوت افراد هاي داخلی را فکار و بازتابمردم ، اشیاء و تجربه را برونگرایی و دنیاي درونی، ا

  دهد.، شانزده تیپ  شخصیتی ارائه میريدر ادراك و تصمیم گی

گسترش داد و آن را به صورت نیروي پویشی کلی تر توصیف کرد او معتقد بود  2را از لیبدو 1یونگ تعریف فروید

گیرد و بر ناهشیار تاکید کرد. یونگ اصطالح لیبدو را به دو صورت ط آینده نیز شکل میشخصیت عالوه بر گذشته توس

  داد.مورد استفاده قرار 

  انرژي پراکنده و کلی  _1

  رساند و آن را روان نامید.حدودتري که به کار شخصیت سوخت میانرژي م _2

نام دارد. براي مثال اگر انگیزه ي زیادي براي کسب  3ارزش شودژي که در یک فکر یا احساس صرف میمقدار انر 

کنید انرژي روانی مطابق با جستجو کردن قدرت میی خود را صرف د در این صورت بیشتر انرژي روانیقدرت داشته باش

ین اي از روان ضد خود را دارد و ادارد که هرجنبهکند و اصل اضداد اعالم میعمل می 6و آنتروپی 5، هم ارزي4اصول اضداد

از یک  رود بلکهانرژي هرگز در شخصیت از بین نمی دارد کهارزي اعالم میکند. اصل همضدیت انرژي روانی تولید می

دل وجود دارد. کند که در شخصیت گرایش به آرامش و تعاجا می شود. اصل آنتروپی بیان می قسمت به قسمت دیگر جابه

کردن و یادآوري مربوط ت و به درك کردن خود، فکرکردن، احساسهاي شخصیت مرکز هوشیاري اساز نظر یونگ سیستم

شود که به موجب آن گرایی مشخص میگرایی و برونهاي درونرشي نگخشی از ادراك هوشیار ما به وسیلهشود. بمی

شود. برونگرایان افراد معاشرتی و از لحاظ اجتماعی جسور هستند و به سمت ه صورت درونی یا بیرونی هدایت میلیبدو ب

د افکار و احساساتشان گیر و خجالتی هستند و گرایش دارند که بر خون گرایش دارند. درونگرایان کنارهدیگران و دنیاي بیرو

شولتز و به عقیده یونگ همه افراد قابلیت هردو گرایش را دارند ولی فقط یکی در شخصیت مسلط است( نمرکز داشته باشند

اندیشی بودن ضعیف و فراخ، وجدانیریشی ترکیبی از توافق پذیري اندكپاز نظر مک کري و کاستا روان ).2005شولتز،

تفاوت بودن است و انتهاي دیگر آن پذیرش رسوم پریشی تمایل به انزوا و بییک انتهاي روان ت و از نظر آیزنکاندك اس

  اشد.بمیاجتماعی و توجه به دیگران 

  الگوي پنج عاملی شخصیت  

ا نظر مک بطابق روانشناسان رویکردهاي گوناگونی را رابراي درك پیچیدگی شخصیت انسان ارایه داده اند، اما م 

د، ده به وفور آمده انمیالدي مطرح کرد. پنج عاملی که در مطالعات انجام ش 1884این ابتدا کالتن در سال  )1999دونالد(

  عبارتند از:

  ) است.1و وظیفه شناسی 10، همسازي9، گشودگی به تجربه8، برونگرایی 7(روان رنجورخویی

                                                
1 Freud 
2 Libidue 
3 Value 
4 Principles of opposites 
5 Equivalence 
6 Entropy 
7 neuroticism 
8 extraversion 
9 openness 
10 agreeableness 
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درگیري با منطقی و هاي غیرایده، هاي عاطفی منفیلی به داشتن حالتخویی به صورت یک عامل کروان رنجور

گرایی به صورت یک تمایل کلی به ابراز وجود، پویا بودن و انجام اعمال اجتماعی تعریف شود. بروناعمال تکانشی تعریف می

مشرب هستند.گشودگی نسبت به تجربیات با تمایل کلی به گسترش پذیر و خوشپذیر، تحریکشود. این افراد هیجانیم

شود. همسازي، به صورت یک تمایل کلی به داشتن هاي غیر معمول تعریف میو ارزش 2ید، داشتن تفکر واگرااطالعات جد

شود. در نهایت وظیفه شناسی، تمایل کلی موافقت با آنها تعریف می احساسات نوع دوستانه، اعتماد به دیگران  و همراهی و

  شود.دن تعریف میاراده قوي و مصمم بو به داشتن رفتار و شناخت هدفمند،

عاملی شخصیت مورد عالقه بسیاري از محققین قرار گرفته و تحقیقات متعددي هم در حمایت از این  5الگوي    

اگرچه هنوز این الگو پذیرش جهان شمولی نیافته است. اما سیاهه پنج  ).2003(مک کرا و کاستا، الگو انجام گرفته است

عنوان ابزاري کوتاه ساخته شد. در آن زمان عبارات مختصر سواالت این مقیاس میالدي به  1980عاملی بزرگ در اواخر

یت در مدت زمان کوتاه سنجید، تغییري بنیادي در سنجش  صفات شخصعامل بزرگ شخصیت را می 5دقیقه  5تقریبا در 

- یع هرچه کوتاه و کوتاهقع روند سررفت. در آن زمان ابزارهاي موجود براي سنجش شخصیت طوالنی بود. در وابه شمار می

تر کردن ابزارهاي موجود براي سنجش شخصیت به وجود آمده است . گستردگی پذیرش نظریه پنج عاملی شخصیت ، که 

تجربه ، همسازي و وظیفه شناسی) براي بهگرایی، گشودگیلی شخصیت (روان رنجور خویی، برونمدعی است پنج بعد اص

اشاره به  بالینی ، هم الزم و هم کافی است،هاي غیررفتاري، عاطفی و شناختی در نمونهقضاوت در مورد سازگاري و ثبات 

ي ي ممکن است به سادگی منعکس کنندههاي یادگیرساختاري و شخص محور مانند راهبردهاي این دارد که دیگر سازه

  ).3،2008عاملی باشد(کامورو و فورنهاي بارز فردي مورد بحث در مدل پنجهاتفاوت

  ییگرابرون 

هاي اجتماعی فقط یکی از صفاتی هستند که در این حیطه ول جامعه گرایی بوده اما تواناییبرونگرایی در نظر ا   

آید. این افراد عالیق و وصیات این تیپ شخصیتی به شمار میهاي بزرگ در مشاغل از دیگرخصکجاي دارد. عالقه به ریس

گرا افراد برون )2005( 4دفت به نظر ).1391نمایند(تقوي قره بالغ  و ملکی خود را به جهان بیرونی معطوف می انرژي

کامال اعتماد به نفس دارند آنها به دنبال موضع قدرت هستند، رقابتی و جسورترند.اما افراد درونگرا فاقد شور و شوق، انرژي 

  .)5،2011(قحطانی، ابوجردو سلیمانموال ساکت، کم تحرك و آرام هستندو سطح فعالیت برون گرایان هستند. آنها مع

  پذیريتوافق

پذیري باالیی دارند داراي ت بین فردي است افرادي که توافقپذیري بعدي از تمایالگرایی، توافقهمانند برون  

قادرند نسبت به دیگران حس  داند که، این افراد را به عنوان فردي میدفت .هستند صفاتی مانند دلسوزي و مهربانی

گیرد فردي سرد ی که کسی که در این بعد قرار نمی. در حالعتماد و مهربانی داشته باشندخوشرویی، همکاري، بخشندگی، ا

پذیرشان داشته باشد اما افرادي که توافق پذیر تمایل دارد که دوستان زیادي) فرد توافق2005اعتنا است. به نظر دفت(و بی

                                                                                                                                              
1 conscientiousness 
2 Divergent Thinking 
3 Camoro&Furenha 
4 Daft 
5 Alkahtani, Abujarad&Suliman 
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به کنار آمدن با دیگران تر هستند. اینگونه افراد عالیق شخصی خود را اد روابط نزدیک با دیگران ناموفقدر ایج کمتر است

  دهند.ترجیح می

  

 

  وجدان

ي کنترل، تنظیم و هدایت تکانه ها مرتبط است. به نظر دفت افراد با وجدان تمایل بیشتري محتواي این بعد به نحوه

ها به عنوان افرادي مسئول ، قابل اعتماد، مداوم در کارها و دستاورد گرا گرریزي دارند. وجدان به سازمان دهی و برنامه

ن کمتر در کارها دچار ، در حالی که یک شخص با وجدارد با وجدان در کارها هدفمند استتعریف شده است.یک ف

گرا پذیر و هدفدي قابل اطمینان، مسئولیتشناس افراوظیفه ). افراد2011شود(قحطانی، ابووجرد و سلیمان، پریشانی می

تصمیم گیري) و دادن پاسخ به دیگر ویژگی این افراد عملکرد سنجیده (احتیاط در .)2011، 1باریک، ماونت و جاجهستند(

هاي شخصیت، وظیفه در بین عامل ).2،2003براون و ریاناي مؤثر به جاي واکنش تکانشی از روي عادت است (گونه

هاي کاري از قبیل عملکرد شغلی در تمامی مشاغل، مجموعه اي از پیامدهاي بینی کنندهاز نیرومندترین پیشی شناسی یک

  ).2007، 3(بري،وانزو ساکتو رفتار سودمندانه متقابل کاري است  )2001باریک،ماونت و جاج،عملکرد آموزشی(

  رنجورخوییروان

قیاس لمروهاي مقشود، که یکی از مؤثرترین گرایی نیز نامیده میآزرده روان رنجور خویی که گاهی اوقاتروان 

ت عاطفی ) فردي که داراي ثبا2005شود. به نظر دفت (فاتی مانند تنش و اضطراب مشخص میشخصیت است که با ص

ت و اشتباهاه بور کلی و به طتوانند شخصا مسئولیت رسیدگی به انتقادات ن است. اینگونه افراد به خوبی میاست آرام و ام

 اراي تنش،ال زیاد دبه احتم تري از ثبات عاطفی هستندي پاییندر مقابل، افرادي که داراي درجه ها را بپذیرند.شکست

د زود رار بگیرنقاد قنتاضطراب و افسردگی هستند. آن ها به طور کلی داراي اعتماد به نفس پایین هستند و هر وقت مورد ا

  شوند.عصبانی می

  تجربهگشودگی به 

نی و هم اي دروي دنیشود. این افراد هم دربارهیز نامیده مینگ نگشودگی به تجربه که گاهی اوقات عقل یا فره

- دي که طیف گسترده) افرا2005دفت (دنیاي بیرونی کنجکاو هستند و از نظر تجربی زندگی این افراد عینی است. به نظر 

راد از لحاظ د. این افرا دارن هاي جدید و نوالقند که تمایل به کار بردن ایدهخاي از این بعد را دارا هستند افرادي تخیلی و 

دیگر  هايیتب وفعالهاي جدید از طریق سفر، هنر، فیلم، خواندن کتاکاوند و اغلب به دنبال کسب تجربهفکري کنج

افظه کارند افراد مح ، اینانجام دهند هستند.اما افرادي که کمتر این بعد را دارا هستند تمایل دارند که فقط کارها را درست

  ).2011(قحطانی،ابوجرد و سلیمان،ددهنابر تغییر از خود مقاومت نشان میو در بر

                                                
1 Barrack, Mount&Judje 
2 Beravn&Reyane 
3 Berie, Vanze& Sacket 



20  
 
 

 1هوش هیجانی- 3-2

ند. قش دارنها همیشه مورد توجه انسان بوده است ، زیرا در هر تالش و هر اقدام بشري به طریق مهم هیجان

ي بیمار ی سالمت، بهداشت روان و طب رفتاري نقش هیجان را در سالمت وپیشرفت هاي مهم در زمینه روان شناس

  ).2003مورد توجه قرار داده است (لیا و همکاران،  هاانسان

رش و ر پرودگذارد بلکه حصیلی ، اجتماعی و شغلی تاثیر میهوش هیجانی نه تنها بر بازدهی شخصی و موفقیت ت

ي که از هوش هیجانی ). افراد 2002؛به نقل از گاردنر و استوق، 2000افزایش خالقیت یا آفرینندگی نیز مؤثر است (گلمن

ش سی به بینراي دستربسازند و به این ترتیب راه را سادگی ذهن خود را آرام و شفاف میباال برخوردارند به سرعت و به 

  ).2001گشایند(باتاستینی، خالق به روي خود میی و ایده هاي درون

یت و درك ، روان شناسی به نام سالووي ، اصطالح هوش هیجانی را براي بیان کیف1990اولین بار در سال   

ین هوش ، اقیقتب خلق و خو به کار برد. در حي مطلواحساسات دیگران و توانایی اداره احساسات افراد، همدردي با

 بارتیع. به تتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی اساحساسات خویش و دیگران و استفاده از آن براي ا مشتمل بر شناخت

ه ب، منجر االبهاي اجتماعی ي داشتن مهارتند و به واسطهکمی، در شخصی ایجاد انگیزه عاملی که به هنگام شکست

اي از موعه)، عبارت است از مج2000ارآن(ب_. هوش هیجانی طبق تعریف رون شودي خوب با مردم میقراي رابطهبر

رار ت تاثیر قوثري تحمبه طور  هاي هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی مارا در پاسخ به نیازهاي محیطیها و تواناییدانش

  دهد. این مجموعه شامل موارد زیر است:می

  .توانایی آگاه بودن از خود، درك و فهم خود و قدرت بیان خویشتن1

  ایی آگاه بودن از دیگران، درك و فهم دیگران و قدرت بیان آنها. توان2

  . توانایی مواجهه با هیجان هاي شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن3

  . توانایی انطباق با تغییرات و حل مسایلی با ماهیت اجتماعی یا فردي4

ي ذهنی توصیف شده هابا سایر مهارتیی وابسته و مرتبط اي از توانا) از هوش هیجانی، مجموعه1996تعریف نیسر(

) هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است که به معناي 1381اشد. از نظر جالیی(بمیهاي ثابت شده توسط انواع هوش

سهولت برقرار کردن ارتباط با مردم و کنترل هیجان هاي خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است . 

ها، افزایش تفکر ي هیجانربارهظرفیت شخص د اندوش هیجانی را چنین تعریف کرده) ه2000و کارسو( سالووي، مایر،

ها براي کمک به تفکر، فهم ، دستیابی و گسترش هیجانهاهاي درك درست هیجانل تواناییباشد  که این شامهیجانی می

ي عقالنی و هیجانی است. لیزا گاردنر، هوش هیجانی را ها براي ارتقاي هیجانا و دانش هیجانی و تنظیم فکورانهههیجان

هایی است که کمک اي از توانایییگران میداند. هوش هیجانی مجموعهها در خود و دد در شناسایی و ابراز هیجانتوانایی فر

) از 1995دانیل گلمن (اي دوستانه و مداراگرایانه برقرار کنیم. تعریف ی شخصی یا شغلی، با دیگران رابطهکند در زندگمی

کند: شیوه ي عقالنی و شیوه ي وت از آگاهی و دانستن را بیان میي متفاانی بدین صورت است که او دو شیوههوش هیج

داند و معتقد است که به جاي نادیده گرفتن شی از تعامل کارکرد هردو عامل میهیجانی. او زندگی روانی انسان را نا

توان خود را براي پایداري در جهه شود ؛ تنها با هوش هیجانی میاي با آنها مواهوشمندانه انات، شخص باید به طورهیج

                                                
1 Emotional intelligence 
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رانگیخت، حاالت روحی و خلق خود را تنظیم کرد، ارضاي نیاز را به تعویق انداخت، از غرق شدن تفکر به بمیمقابله با ناکا

  مسایل ناراحت کننده، اجتناب کرد و با دیگران همدلی نمود.

درصد  80ود و شها را باعث میز موفقیتدرصد ا 20دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها اظهار می گلمن

یجانی را ه هوش هی است کهایها در گرو مهارتسیاري از موقعیتآن به عوامل دیگري وابسته است و سرنوشت افراد در ب

فراد با ا ينتظرهباال و همچنین موفقیت غیر مضریب هوش دهند. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با تشکیل می

هستند  ز کسانیاتر سط و هوش هیجانی باال، خیلی موفقکند، یعنی افرادي با هوش عمومی متوهوش متوسط را تعیین می

و  اد در زندگیي موفقیت افربینی کنندهپایین دارند. پس هوش هیجانی، پیشاال و و هوش هیجانی بمیکه هوش عمو

راین بناب است . اشد. هوش هیجانی ترکییب عاطفه با شناخت و هیجان با هوشبمیها ي برخورد مناسب با استرسنحوه

وش است. ه ترور کمک به حل مشکالت و داشتن زندگی اثر بخشها به منظیجانی، توانایی به کارگیري هیجانهوش ه

 اید با دلبعقل همیشه  فقط بخشی از راه حل است.  هیجانی،هیجانی، بدون هوش شناختی یا هوش شناختی بدون هوش 

افکار،  گاهی ازآهایی براي شناخت خود و شد. هوش هیجانی یعنی داشتن مهارتهمراه باشد تا کاربردي موثر داشته با

دد و جزیابی مار شود که برايها اطالق میهوش هیجانی به آن دسته از مهارت عواطف، احساسات و پیوستگی رفتاري.

دگی نزمثبت از  اد احساسهاي شما براي تعالی، توسعه، هدایت و ایجد تا باعث تغییر ماهوي و تواناییبریهدایت به کار می

عنی: حساسات، یي اي هشت محور عمدهیقات نشان دهندهاي دارد. نتایج تحقهاي پیچیدهید. احساسات انسانی جنبهشو

 های صدا و گاههر زندگی روزانه، ده ي ما دت، حیرت و توقع است. البته همهفرترس، شعف، مقبولیت، خشم، افسوس، ن

ت نیز عارضاوز ت، علت برتوانیم این احساسات را سرکوب یا کنترل نماییمکنیم و گاهی مینوع از این احساسات را تجربه می

ال ست و معمواز عقل و هیجان اتوان گفت شخصیت افراد ترکیب درستی گیرد. به عبارتی میاز همین جا سرچشمه می

ز ا) است. گلمن در کتاب هوش هیجانی خود به نقل EQ)و سمبل دل، هوش هیجانی(IQسمبل عقل، بهره هوشی(

  ماید:نریح میدي در پنج توانایی اصلی تشي استعدادهاي فرایی خود از هوش هیجانی را دربارهسالووي، توصیف مبن

 ارت برتوانایی نظ نماید.احساسی به همان گونه که بروز می یص هر.شناخت عواطف شخصی: خودآگاهی، تشخ1

تین، ت راساحساسا احساسات در هر لحظه براي بدست آوردن بینش روانشناختی و ادراك خویشتن. ناتوانی در تشخیص

 را هدایت وددگی ختوانند زناطمینان و قطعیت دارند. بهتر می کند. افرادي که در مورد احساسات خودمارا سردرگم می

  کنند.

اشد. بمی ی است که بر حس خودآگاهی متکی.به کارگیري درست هیجان ها: قدرت تنظیم احساسات خود، توانای2

 ر حالی کهدستند، هافرادي که از لحاظ این توانایی ضعف دارند، دایما با احساس نا امیدي و افسردگی دست به گریبان 

  ا سرعت بیشتري قادرند نامالیمات را پشت سر بگذارند.افراد با مهارت باال در این زمینه، ب

. واهند بودثربخش خبسیار مولد و ا گیرند،مهارت در هر کاري که به عهده می .برانگیختن خود : افراد داراي این3

در  ها را براي عطف توجه، برانگیختن شخصی، تسلط به نفس خود و براي خالق بودن الزم است سکان رهبري هیجان

  داند.گرت هاي چشمگیر را میسر میگرفت. توانایی دستیابی به مرحله ي غرق شدن در کار، انجام فعالی دست

اساس مهارت مردم است.کسانی که  اهی متکی است،همدلی،توانایی دیگري که بر خودآگ .شناخت عواطف دیگران:4

نیازها یا خواسته هاي دیگران است، توجه ي یم اجتماعی ظریفی که نشان دهندهاز همدلی باالیی برخوردارند، به عال
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ت و توجه به دیگران که مستلزم مراقب ریت و فروشبیشتري نشان می دهند.این توان آنها را در حرفه هاي تدریس، مدی

  سازد.است، موفق می

- ییتوانا اردین موار دیگران است. .حفظ ارتباط ها : بخش عمده اي از هنر برقراري ارتباط، مهارت کنترل عواطف د5

رام متقابل آ به کنش کنند. این افراد در هر آنچه کهقویت میهایی هستند که محبوبیت، رهبري و اثربخشی بین فردي را ت

  کنند؛ آنان ستاره هاي اجتماعی هستند.ران باز می گردد، به خوبی عمل میبا دیگ

  هاي هوش هیجانینظریه- 2-3-1

د. الگوي شیه عنوان شکلی از هوش اجتماعی، مطرح 1990یر در سال اصطالح هوش هیجانی، از سوي سالووي و ما

  شد:سه حیطه یا گستره از توانایی می ي آنها از هوش هیجانی، شامللیهاو

هیجان در  ن ارزیابیم چنیارزیابی یا ابراز هیجان: ارزیابی و ابراز هیجان در خود، با دو بعد کالمی و غیر کالمی، ه.1

 شود.ادراك غیر کالمی و همدلی مشخص میدیگران با ابعاد فرعی 

بی رل، ارزیانت، کي فراخلقیخود به این معناست که فرد تجربه .تنظیم هیجان در خود و دیگران : تنظیم هیجان در2

ام کردن ال، آرو عمل به خلق خویش را دارد و تنظیم هیجان به این معناست که فرد تعامل موثر با سایرین(براي مث

  هیجاناتی که در دیگران سبب درماندگی است) را دارد.

  ).1990ایرم.استفاده از هیجان: استفاده از اطالعات هیجانی در تفکر، عمل و مسئله گشایی است(سالووي و 3

)، مدل اصالح شده اي از هوش هیجانی را تدوین کردند که این مدل، هوش هیجانی 1997( 1مایر، سالووي و کارسو

- امال یکپارچه عمل میکند. این مدل در یک الگوي کسیستم شناختی و هیجانی بررسی می را به صورت عملیاتی در دو

ولفه تشکیل می شود که هریک طبقه اي از توانمندي ها را که بر کند، با وجود این، مدل مورد نظر از چهار شاخه یا م

  دهد. این چهار شاخه عبارتند از:له مراتبی منظم شده اند، نشان میاساس پیچیدگی و به صورت سلس

  ي شناسایی و درون دهی اطالعات از سیستم هیجانی است..ادراك هیجانی: دربرگیرنده1

یجان هي فادهي استي تفکري، دربرگیرندهبه طور کلی، تسهیل هیجانی شاخه: . تسهیل  سازي هیجانی از افکار2

  ت.یجان اسهي پردازش شناختی ه شاخه ي فهم هیجانی، دربرگیرندهبراي بهبودي فرایندهاي شناختی است، حال آنک

  ت.ساي پردازش آتی و جلوتر از اطالعات هیجانی با نگاهی به حل مسئله یرنده. فهم هیجانی: دربرگ3

  .مدیریت هیجان: در رابطه با خود و دیگران است. 4

بدین صورت  وش هیجانی راآن ه_) است.بار1997آن(_یکی دیگراز نظریه پردازان مدل مختلط هوش هیجانی، بار   

 امقابله ب رد را درفیک دسته از مهارت ها، استعدادها و توانایی هاي غیر شناختی که توانایی موفقیت «کند: تعریف می

د در وفقیت فرمبنابراین، هوش هیجانی، یکی از عوامل مهم در تعیین ». دهدفشارها و اقتضاهاي محیطی، افزایش می

نایی ي مهم (تواهاندهیین کندهد. هوش هیجانی با سایر تعروانی فرد را تحت تاثیر قرار می زندگی است و مستقیما بهداشت

ها و یتی، استعداد هوش شناختی و واقعکپزش-هاي زیستقبیل آمادگی ا اقتضاهاي محیط) ازموفقیت فرد در مقابله ب

  عملکرد  یجانی چند عاملی و مربوط به استعدادهایی برايآن، از هوش ه- هاي محیطی در تعامل است. مدل بارمحدودیت

                                                
1 Salovi.Mayer&caruso 
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