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 :3 بخش

 تفاوتهاي فردي و شخصیت در کار

 آموزشیجزوه  :سوالهاي تفاوت هاي فردي

 روانشناسی کار

 چرا افراد در شرایط مشابه، به شیوه اي متفاوت عمل می کنند؟ 

  افراد براي انجام دادن یک کار مشخص، با همتفاوت دارد؟چرا انگیزش 

  چرا یک فرد در یادگیري یک مهارت زمان اندکی را صرفمی کند اما

 فرد دیگري براي کسب همان مهارت زمان زیادیرا باید صرف کند؟

  :انسانها از جنبه هاي مختلف شخصیتی، جسمانی،روانی و در نتیجه

 مهارتها تفاوت دارند.

 اي فردي در کار:تفاوت ه

  ا ر  شان تحت نظارتتفاوتهاي موجود بین کارکنان مدیران با تجربه

 درست تشخیص می دهند؛ نظیر:

  برخی وقت شناسند، و برخی دیگر نسبت به زمان حساسیت زیادي

 ندارند.

  برخی کم حرف و ساکتند، و برخی دیگر بیشتر اوقات را به برقراري

 ارتباط کالمی با دیگران می گذارند.

  برخی بدبین و خودخواه و متکبر هستند و برخی دیگر خوش بین و

 عالقهمند به دیگران و متواضع هستند.
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  برخی هوش بیشتري در درك دستورات دارند و برخی دیگر براي هر

درك دستوري نیاز به توضیحات زیادي دارند.

  آگاهی مدیران این گونه تفاوتها و اساس آن هرچه

تحت  تالشهاي افرادداشته باشند، احتمال اینکه بتوانند بیشتری

نظارت خود را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش 

و رهبري بهتر هماهنگ سازند بهره وري شغلی و سازمانی، 

 اثربخش تري داشته باشند، بیشتر است.

 اي فردي:اندازه گیري تفاوته

  یکی از وظایف روانشناس کار آن است که مشخص کند هریک

از داوطلبان ورود به سازمان، یا براي ارزیابی عملکردکارکنان، 

 را دارا هستند.خصوصیات مورد نظر افراد تا چه اندازه 

  براي این کار، روانشناس بایستی بتواند مشخص کند که

درفرد تا چه حد ویژگی )بهصورت کمی و با اعداد( هر صفت یا 

 مورد مطالعه وجود دارد؟

 

 :منشأ تفاوت هاي فردي
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 )مانند رنگ ارثیتفاوتهاي فردي میتواند در نتیجه تفاوتهاي 

، یا )مانند نگرشهاي اجتماعی( محیطی، یاتفاوتهاي چشم(

 باشد.)مانند قدرت هوش و مدیریت( ارثی و محیطیتفاوتهاي 

  :در افراد توزیع ویژگیها

 غلب وقتی روانشناسان به اندازه گیري یک ویژگی شخصیتی در ا

منحنی افرادیک گروه بزرگ پرداختند، نتایج حاصل به صورت 

 در آمده است.توزیع بهنجار 

  بسیار کمیعنی درصد اندکی از افراد آن ویژگی را به میزان 

برخوردارند، و  متوسطدارند،اکثریت افراد از آن ویژگی به میزان 

 دارند. زیاددرصداندکی نیز آن ویژگی را به میزان 

 توزیع ویژگی قد، وزن، هوش مانند   

 استعداد، پرخاشگري، افسردگی، اضطراب

  و هر ویژگی قابل اندازه گیري. 
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  :کاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت هاي فردي

 روانشناسی کار

روانشناس کار از مفاهیم مربوط به تفاوتهاي فردي در محیط کار 

 درزمینه هاي زیر استفاده می کند:

  = تجزیه و تحلیل ویژگی هاي شخصیتی منتخاب کارکنان ا

تصدیان شغل و = شیوه آموزش متناسب با میزان  آموزش کارکنان
اکثریت افراد باشد و هوش و عالقه  ترسیم نیمرخ روانی آن شغل

 اروشهایی براي افراد ضعیف تر یا قوي تر در نظر گرفته شود

= میزان بکارگیري افراد از  رزیابی عملکرد شغلی کارکنان
 توانمندیهایشان براي تکمیل استانداردهاي ارزیابی

= بکارگیري سبکهاي آمرانه یا مشورتی  روش اعمال رهبري و مدیریت
 نظارت براي انجام دادن بهتر کارها متناسب با افراد تحت

= شناخت نیازهاي اکثریت افراد براي برانگیختن  یجاد انگیزه شغلیا
 حداکثر توان و تمایل آنها

 تفاوت در شخصیت:

  انسانها همان گونه که از جنبه هاي مختلف تفاوت دارند، در

خود را شخصیت خاص نظامشخصیتی نیز متفاوت اند و هر یک 

 دارد.

  اصلی و اولیه ي شخصیت، تصویري صوري و اجتماعی مفهوم

میکند، ترسیم نقشی که فرد در جامعه بازي است کهبر اساس 

 می شود؛ و جامعه نیز بر اساس آن او را ارزیابی می کند.

  وقتی از اصطالح شخصیت استفاده می کنیم، قصد نداریم به

الگوهاي بپردازیم، بلکه میخواهیم آن دسته از  ارزشی قضاوت
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وبا دوام یک فرد را که در موقعیتهاي گوناگون از رفتاري پایدار 

 خود نشان می دهد،توصیف کنیم.

  :تعریف شخصیت

 روانشناسی کار

 عبارت از مجموع صفات جسمانی، عقالنی، هیجانی و  شخصیت

ارادي فردو تعامل با این عوامل است که به وسیله ظاهر، رفتار، 

دیگران آشکار میشود. این ویژگیها باعث می عادات و روابط با

وند هر شخص به عنوانموجودي کامالً متمایز، شناخته شود ش

 .(: )سیاسی، 

 عبارت است از سبک هاي ویژه اي که هر فرد در فکر  شخصیت

 کردن و

 از این رو می توان گفت شخصیت(. : )آزاد، رفتار کردن دارد 

می دهد پیش بینی کنیم افراد در شرایط معین، مفهومی است که اجازه 

 چه رفتاري خواهند داشت.

 الگوهاي معینی از رفتار و شیوه هاي تفکر است که شخصیت ،

)اتکینسون و نحوهسازگاري شخص را با محیط تعیین می کنند 

 .(: دیگران، 

 رابطه شخصیت و موفقیت در شغل:
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 ر انجام وظایفشغلی، در بسیاري از موارد، دلیل شکست افراد د

کمبود هوش یا فقدان دانش و مهارتهاي فنی آناننیست، بلکه ناشی 

ت اسویژگیهاي شغلی و شخصیت شاغلاز همسو نبودن ویژگی هاي 

 که به عهده دارند.

  مثالً صفت برونگرایی میتواند یکی از پیش بینی هاي معتبربراي

 موفقیت در شغل فروشندگی باشد.

  :روانشناسی کارصفات شخصیتی مهم در 

 روانشناسی کار

پنج  وسیله بهساخت اصلی شخصیت کارمندان روانشناسان معتقدند که 

 صفت کلی نشان داده می شود:

 برونگرایی 

 ثبات هیجانی 

 خوشایندي 

 وظیفه شناسی )با وجدان بودن( 

 صداقت براي تجربه کردن 



 ادامه: _کارصفات شخصیتی مهم در روانشناسی 
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  این صفات از آن جهت در روانشناسی کسب و کار اهمیت داردکه

 موثرند.عملکرد شغلی افراد همه این صفات در 

    تعبیر و تفسیر و معانی این عوامل شخصیتی باعث می شود

توانیم مورد توجه خاصقرار را برشد شخصیتی افراد زمینه هاي مهم 

دهیم. هرچند بخشی از این ویژگی ها ارثی هستند، اما اغلبافراد می 

 توانند این ویژگی ها را در خودشان تقویت کنند.

   :ادامه _صفات شخصیتی مهم در روانشناسی کار

 روانشناسی کار

برونگرایی به وابسته صفات -

 شخصیتی عبارتند از: مهمترین صفات همراه این عامل 

 اجتماعی و جمع گرا بودن 

 داشتن جرأت 

 سر و زبان دار بودن 

 فعال بودن 

 



 ادامه: _کارصفات شخصیتی مهم در روانشناسی 
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گفته می شود و به افرادخجالتی، » برونگرا«معموالً به افراد خونگرم،  

 گفته می شود.» درونگرا«

هیجانی ثبات به وابسته صفات -

 

 مهمترین صفات همراه این عامل شخصیتی عبارتند از: 

 عاري بودن از اضطراب، افسردگی و هیجانهاي تند

 عاري بودن از خشم و پرخاشگري

 آرام و متین بودن

 مودب و شاد بودن

 خوشرو و خوش برخورد بودن

 روان نژندمعموالً به شخصیتی که ثبات هیجانی او کم است، 

(neurotic) .یا غیر برخوردار از ثبات هیجانی، گفته می شود 

  :ادامه _مهم در روانشناسی کارصفات شخصیتی 

 روانشناسی کار

خوشایندي به وابسته صفات -

 :مهمترین صفات همراه این عامل شخصیتی عبارتند از 

 مودب و با نزاکت بودن



 ادامه: _کارصفات شخصیتی مهم در روانشناسی 
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 قابل انعطاف بودن

 ابل اعتمادق

 وش فطرتخ

 بخشنده

 رقیق القلب

  رفتاريشخص خوشایند یا مطلوب، در شرایط مختلف 

 دارد. دوستانه و همکارانه

شناسی وظیفه به وابسته صفات -

 :مهمترین صفات همراه این عامل شخصیتی عبارتند از 

 

 سنجیده و دقیق بودن

 با وجدان بودن و احساس مسؤلیت کردن

 منظم و با برنامه بودن

 پرکار بودن و پشتکار داشتن

 عالقه مند بودن به پیشرفت

  نوع شخصیت هستند، در اغلب افرادي که داراي این

 هستند.قابل اتکاء شرایط



 ادامه: _کارصفات شخصیتی مهم در روانشناسی 

 

 

10 

 جزوه آموزشی :

 روانشناسی کار

کردن تجربه براي صداقت به وابسته صفات -

 مهمترین صفات همراه این عامل شخصیتی عبارتند از: 

 تخیلی و خالق بودن 

 با فرهنگ بودن 

 کنجکاو بودن 

 فهمیده و روشنفکر 

 با هوش و از حیث هنري نیز حساس بودن 

نیروي فرادي که داراي این نوع شخصیت هستند، در اغلب شرایطاز ا

 قابل توجهی برخوردارند.عقالنی و خردمندي 
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