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 چکیده 

شود و از ایـن رو  ی رفتار آدمی در نظر گرفته می دهنده شخصیت، اغلب اوقات به عنوان نیروی سازمان

است که، تمام چیزهایی را که تاکنون   آن  واقعیت. شناسی داشته است ای در روان همواره جایگاه برجسته

تواند تحت  ایم یا انتظار داریم در آینده بدست آوریم و حتی حالت سالمت عمومی ما می بدست آورده

 که با آنها تعامل داریم  گیرد  تاثیر شخصیت ما و شـخصیت افـرادی قرار

و صالحیت حرفه ای در بین دانشجویان ی بین ویژگیهای شخصیتی این پژوهش، با هدف بررسی رابطه

به روش نمونه  دانشجویاننفر از  011برای این منظور، . صورت گرفته است دانشگاه پیام نور شهرکرد

صالحیت ی های شخصیتی و پرسشنامه محقق ساختهگیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ویژگی

های شخصیتی با میزان رعایت نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی. مورد ارزیابی قرار گرفتند حرفه ای

 .ی معناداری داردرابطه ای در بین دانشجویاناصول صالحیت حرفه

 

 ویژگی های شخصیتی، صالحیت حرفه ای، دانشجویان، پیام نور شهرکرد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

شود و از ایـن رو همواره جایگاه  ی رفتار آدمی در نظر گرفته می دهنده شخصیت، اغلب اوقات به عنوان نیروی سازمان

ایم یا انتظار داریم در  است که، تمام چیزهایی را که تاکنون بدست آورده  آن  واقعیت. شناسی داشته است در روان ای برجسته

که با آنها   گیرد  تواند تحت تاثیر شخصیت ما و شـخصیت افـرادی قرار آینده بدست آوریم و حتی حالت سالمت عمومی ما می

 ( 0991شولتز، )تعامل داریم 

کند، به حیات مشروع  و رفتار بهنجار را معین می  سلوک  ای نیست که قـادر باشد فارغ از اخالق که مرزهای حرفههیچ نهاد یا 

ی  کند و انسان اجتماعی را در مسیر زندگی آینده آن را تـعیین می  اخالق هر جامعه، معیار بـایدها و نـبایدهای. خود ادامه دهد

فرهنگ، تاریخ و . اخالق، هم خاستگاه دینی دارد و هم متاثر از عرف. کند هـدایت می کمال، فضیلت و سـعادت  سمت  به  خود

باعث   که  دارد  های اجتماعی و اخـالق، تعامل دایـمی وجـود در واقع، بین این مفاهیم و پدیده. های اجتماعی است پدیده  سایر

فـردی و جمعی را   رفـتار  و الگوهای موجه و مـقبول شود در طول زمان، اصول، ارزشها و هنجارهای جامعه صیقل بخورد می

، بلکه در صحن تحول  نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند( 8112احمدی، . )تشکیل بدهد

اشی از اجتماع ن ٲاما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کامل. و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند

هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طوالنی بشر را چون . است

آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار می دهد و بر خالف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی 

این اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختالف شخصیت ها ناشی از اختالفات اجتماعات  داند بلکه به اعتقاد او

هستند، ولی در جامعه های ... بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و

در یک جامعه ی  الًقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثمختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده می شوند، همچنین است م

سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا 

 .او گرددبدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا اینکه به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز 

شناس  ی اصلی اعمال یک مشاور و روان پایه  را  اخالقی  اصول( 0921)و ون هوس ( 0921) 0، لوزیتو0921ی  در اوایل دهه

ای داشته و مطالعات  قابل مالحظه  پیشرفت  ای حرفه  سـال گذشته، موضوعات مربوط به اخالق 01در خـالل . دانستند مـی

سالها پیش، اخالق به عنوان یک استاندارد و معیاری برای (. 8111،  واپس)  است  ترش نهادهمنظم در این زمینه، رو بـه گـس

نخورده  و پیشرفتی که علم مشاوره پیدا کرد، سالها دست  این تـعریف پایـه، با وجود گستردگی(. 0918،  لویـ)حرفه، تعریف شد 

. درمانی است  و روان  های بسیار مهم مشاوره اکان از دغدغهدهـه، اصول اخـالقی، کم  چند  اکنون پس از گذشت. باقی ماند

و   ؛ هرلیهای0992،  ؛ کوتن و تارویداس8112و همکاران،  ؛ کوری8112و همکاران،  ؛ چا8110و همکاران،  برادلی)ای  عده

 ؛ 0922کیچنر،  0991،  کـاری

علم مشاوره، مشاوران و روان درمانگران،   در  ده دارند کهعقی( 8118،  ؛ و لفل8112؛ اورافسکی و سـوآ، 8111،  رملی و هـرلیهای

احمدی و . )ای است مـرتبط با این اصول اخالقی و حرفه  کـه  شوند روز با مسایلی مواجه می  در  و گاهی چندین بار  روزانه

 ( 0221همکاران، 

چیزی   چه  این است که  مورد  در  ای وه حـرفهی باورهای یـک گـر کننده اخالق، بیان( 8111)و هرلیهای   براساس تعریف رملی

  ها و ابعاد مختلفی دارد که های مـرتبط بـا انـسان، حوزه هریک از حرفه. استانداردهای همان حرفه است  با  درست و مرتبط

تمامی  در  رسد، اصول اساسی به نظر می  تفاوت  ایـن  علی رغـم. هستند  حرفه  مشترک و برخی دیگر مختص آن  برخی

و همکاران  آستین)ی مذهبی، یکسان است  های یاری رسان از قبیل روان درمانی، مشاوره، روانپزشکی، مددکاری و مشاوره حرفه

 ( 0999،  ؛ هانس و گولدبرگ8111،   و کالوس  ؛ کوتن8112هـمکاران،   و ؛ کـوری0991

                                                           
1
 Losito 
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کند و از رفتارهای  اسـتانداردهای رفـتار درمانگر را مشخص می اقلدح  معموال این ضوابط. دارد  وسیعی  ی ضوابط اخالقی، دامنه

نیز،   باال  سطح  اخالقی  و داشتن تعهد عملی نسبت بـه ضـوابط  اخالقی  ضوابط  بین پیـروی صـرف از. کند ممنوع جلوگیری مـی

ای اخـالقی، مستلزم دستیابی به تعهدات اخالقی، مستلزم عملکرد اخالقی است و ارتقا مـعیاره. وجود دارد  زیادی  تفاوت

خدمت   درمانگرانی که بـه ضـوابط اخـالقی سطح باال متعهدند درصدد انجام هـر نـوع. استانداردهای مطلوب رفـتاری اسـت

 ( 0992،  هرلیهی و کاری)آیند که برای مراجعاتشان مفید باشد  ای بر می حرفه

های اخالقی، جهت انسجام  نظام نامه. بردن سطح سالمت مراجعان اسـت ی مـتخصصان بـهداشت روانی، باال مهمترین وظیفه

ای  های اخالقی و حرفه این قوانین به عنوان راهنما و راهگشای چالش. وجود آمـده اسـت  به  ایـن رونـد و حمایت از متخصصان

این   به  برای دریـافت راهـنمایی های اخـالقی، هستند که ممکن است مـشاوران و درمـانگران در صورت برخورد با دو راهی

 ( 0999،  مالی و ریلی)ها مراجعه کنند  نـظام نـامه

اخـالقی   اصول  ومانع نباشد، باید برای حل آن به سراغ ی کافی جامع ای به اندازه ی اخالقی، برای حل مساله اگر نـظام نـامه

کـه همراه بـا یـک دو راهـی اخالقی خاص هستند، به کـار  موضوعات اخـالقی  ی درباره  گیری این اصول برای تصمیم. رفـت

 دو راهی اخالقی عبارت است از، موقعیتی که. رود می

های اخالقی همیشه راه حل چنین دو  نظام نـامه. یکی را انتخاب کـرد  در آن باید از بین احکام اخالقی متضاد و متناقض

  به  دهی ها و جهت د ارایـه دهد بلکه، اصول اخـالقی چـارچوبی را برای حل دو راهیتوان دهد و یـا نـمی هایی را ارایـه نـمی راهی

های اخـالقی و اتـخاذ تـصمیمات سازنده، باید اصول  بنابراین مشاوران برای مواجهه با دو راهی. دهد آینده ارایه می  تفکر اخالقی

  خدمت  دهد که رعایت اصول و مـالکهای اخـالقی بـه جـامعه تـضمین مـی(. 0922کیچنر، )اخالقی رابدانند   و استانداردهای

شناسان را  همچنین، مشاوران و روان. پذیرد در چارچوب ارزشهای اجتماعی و انتظارات اخالقی جامعه، صورت می  ای مشاوره

د معیارها و ضوابط اخالقی در طـول هرچن(. 0220نوایی نژاد، )شخصیت مراجعان احترام بگذارد   تمامیت  کند تا به  ملزم می

بنابراین . افکنده است درمانی سایه ای مشاوره و روان ولی اصول اخالقی خاصی بر تمامی ضوابط اخالق حرفه  کند می  تغییر  زمان

 ( 0221احمدی، )است نسبت به این اصول زیربنایی توجه خاصی صورت پذیرد   ضروری

گیری برای مراجع وارد زندگی او  بگذارند و نباید از طریق تصمیم  احترام  حق انـتخاب مـراجعبه   شناسان و مشاوران، باید روان

طبق این . رسان است ترین اصل اخالقی برای متخصصان خدمات یاری رسانی، بنیادی اصل عدم آسیب(. 0992کوری، )شوند 

چون مشاوران خود را در (. 0221حسینیان، )ح اسـت شود، ارج مـی  اصل، انجام ندادن کار، بر انجام کاری که منجر به آسیب

کنند، وظیفه دارند به کسانی که در طلب خدمت آنها هستند کمک واقعی برسانند و یا به  قبال مراجعان متخصص معرفی می

کیچنر، )ند ، بـا عـدالت رفتار کن( 0221حسینیان )مراجع را افزایش دهند   بهبود  کارگیری فنون و تـکنیکهای مـناسب، شانس

شناس باشند  و عالیق مراجع را بر عالیق خود ارجح دانسته و نسبت به مراجع وظیه( 0221احمدی، )صادق باشند ( 0922

 ( 0221حسینیان، )

، صالحیت حرفه ایبر آن بـودیم تـا با ایجاد یک چـهارچوب قـابل سنجش مرتبط با   پژوهش  با توجه به آنچه گفته شد، در این

 . یژگیهای شخصیتی را با این عملکرد مورد مطالعه قرار دهیمی و رابطه

 گیری ی آماری، نمونه و روش نمونه روش جامعه

  گیری در دسترس بودند، به صورت نمونهبه تحصیل مشغول  دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکردنفر از  011این پژوهش   در

 . و مورد آزمون قرار گرفتند  انتخاب
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 ابزار

 0212کری ساخته شد و در سال  توسط کاستا و مک 0921این پرسشنامه در سال : (Neo)ان ای او   عاملی  پنج  ی مهپرسشنا

ویـژگی فرعی را مـورد بررسی قرار   21ویژگی اصـلی و  1سوالی،  821ی  این پرسشنامه. هنجار شد  ایران  در  شناس توسط حق

ثباتی هیجانی، برونگرایی، باز بودن، توافق و  سشنامه شامل، عصبیت یا بیویژگیهای اصلی مورد سنجش در این پر. دهد می

 ( 0221شناس  حق)مورد قبول قرار گرفته اسـت   پایـانی و اعتبار این پرسشنامه در حد قابل قبولی. است  بودن  وجدانی

سودمندی عدم آسیب رسانی،  عنوان  تحت  سواالت پرسـشنامه، براساس استانداردهای اخالقی شامل چـهار مـقیاس اصلی

 . خودمختاری و عدالت است

 یافته ها

 . ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده استبا توجه به ماهیت پژوهش برای آزمون فرضیه

 
 توصیف سن دانشجویان به تفکیک گروه:  1جدول 

  انحراف معیار ±میانگین تعداد گروه 

  55800± 05/11 05 دختر سن

  818/0± 11/15 05 پسر

 

نفر را پسران با  11و ( 11/80)نفر آنها را دختران با میانگین سنی  11نفر بود که  011، تعداد کل نمونه 0با توجه به جدول 

 .تشکیل می دادند( 81.10)میانگین سنی 

 
 پسران و دختران دو در شخصیتی و شادکامی هایویژگی متغیر هایمؤلفه آماری هایمشخصه .1 جدول

 پسران دختران هامتغیر

 انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین

 81/2±12/1 80/8±10/2 عصبی بودن

 11/8±92/1 22/0±18/2 با خود بودن 

 29/8±21/2 99/8±89/2 برتری جویی

 81/8±21/1 11/8±18/2 درون گرایی

 19/8±22/1 21/0±09/2 اعتماد به نفس

 99/8±11/1 22/8±21/2 اجتماعی بودن

 29/8±21/2 81/2±28/9 شادکامی

آورده  8ها در دختران و پسران دانشجو در جدولمیانگین و انحراف استاندارد مربوط به هر یک از صفات شخصیتی آزمودنی

 .شده است
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 خصیتیشهای متغیر ویژگیهای کوواریانس مؤلفهاستاندارد و نتایج تحلیلیافته و خطایمیانگین تعدیل .3 جدول

 کوورایانس پسران دختران متغیر

 F P ETA انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین

 190/1 110/1 218/010 210/1±11/1 210/1±18/2 عصبی بودن

 121/1 110/1 219/202 222/1±80/1 222/1±88/2 با خود بودن

 111/1 110/1 880/002 811/1±18/2 811/1±29/1 برتری جویی

 180/1 110/1 121/92 022/1±21/1 029/1±12/2 درون گرایی

 119/1 110/1 011/009 200/1±10/2 280/1±11/2 اعتماد به نفس

 122/1 110/1 009/91 891/1±12/1 891/1±00/2 اجتماعی بودن

 111/1 110/1 211/009 822/1±18/2 822/1±21/2 شادکامی

 

های تعدیل شده دختران و پسران دانشجو در صفات ، بین میانگین2س در جدول با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریان

برون گرایی، برتری جویی، اعتماد به نفس و  -ها شامل میل به عصبی بودن، با خود بودن، درون گراییشخصیتی آزمودنی

به صورتی که موجب . داشت آزمون تفاوت آماری معنی داری وجود آزمون و پساجتماعی بودن و شادکامی بین مرحله پیش

و درون ( P=0/001 , 413/479)، با خود بودن (P= 0/001 , F= 151/452)های تمایل به عصبی بودن کاهش مولفه

های اعتماد به همچنین در افزایش مولفه. شده که این کاهش  به نفع گروه دختران است( P=0/001, F= 94/645)گرایی 

 ,P= 0/001)و اجتماعی بودن ( P= 0/001, F= 118/221)برتری جویی ،  (P= 0/001, F= 119/155)نفس 

با توجه به نمره گذاری پرسشنامه )نیز نقش داشته و این تفاوت ها هم  ,F= 119/470, (P=0/001)و شادکامی ( 96/119

ه نفع گروه دختران باز ب( که کسب نمرات کمتر در صفت اعتماد به نفس و اجتماعی شدن نشانه بهتر شدن این دو مولفه است

شان افزایش یافته است اند و اعتماد به نفسهای دختران دانشجو به طور معنی داری اجتماعی تر شدهیعنی آزمودنی. می باشد

 .و همچنین باعث برتری جویی و شادکامی  افراد شده است
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