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مقایسه تیپ شخصیتی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی بین کارکنان زن و مرد 

 تهرانشهرداری  71شهرداری منطقه 
 

 ،فاطمه سعیدیعلی اکبر ملکی راد

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی/استاد دانشگاه ازاد سمنان

Ak_malekirad@yahoo.com 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسالمی

 fatemehsaeidi251@gmail.comسمنان

 
 چکیده

 .است تهران 71 منطقه شهرداری مرد و زن کارکنان بین شغلی انگیزش و هیجانی هوش شخصیتی، تیپ مقایسه پژوهش این هدف

. می باشد شهر این کارمندان همه شامل پژوهش این جامعه .تحلیلی  میباشد_آن از نوع مقطعی هش با توجه به اهداف پژو روش

 گرد های ابزار. شدند انتخاب کارمندان این بین از تصادفی گیری نمونه روش به مرد کارمند 17 و زن کارمند 17 تعداد منظور بدین

 انگیزش پرسشنامه همچنین و نا -بار هیجانی هوش پرسشنامه و MBTI شخصیت تیپ پرسشنامه شامل نمونه این از ها داده آوری

 هوش مقایسه برای مستقل گروه دو تی آزمون روش به و SPSS افزار نرم با پژوهش این شده آوری جمع های داده. بود شغلی

 و زن کارمندان شخصیت تیپ مقایسه برای ای نمونه دو ،دو خی آزمون همچنین و مرد و زن کارمندان در شغلی انگیزش و هیجانی

 وجود داری معنی تفاوت مرد و زن کارمندان بین در نظر مورد متغیر سه هر بین که داد نشان یافته ها. گرفت قرار تحلیل مورد مرد

 واسطه به سازمانی های پست و امتیازات برخی اعطای و ها باور برخی کردن رد گرفت، توان می پژوهش این که ای نتیجه. ندارد

 می پنداشته که است دیگری گروه به غیره و پست امتیاز، آن اعطای عدم و( مرد یا زن) گروه یک کارمندان در متغیر سه این وجود

 .ندارد را( پژوهش این های متغیر) نظر مورد ویژگی شود

 

 .مرد و زن شغلی وکارمندان انگیزش هیجانی، شخصیتی، هوش تیپ: واژه کلید
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 بیان مساله
مزیت رقابت های امروز  در بازارهای  بین المللی به چگونگی  . منابع انسانی مهم ترین استراتژیک سازمان ها به حساب می ایند 

سازمان شده و از ایجاد تناسب شغل و شخصیت ، مانع حضور افراد نامناسب در . انتخاب ، استخدام و ادارۀ منابع انسانی بستگی دارد

به همین دلیل منطقی تر است که با استفاده از ابزاری مناسب ، راهکاری  برای . مشکالت آشکار و پنهان متعددی جلوگیری می نماید 

 ( .7831شکیبا ) این مشکل اندیشده شود 

چراکه انگیزه باعث می شود تا شخص به .انگیزه ها ،عامل ایجاد انرژی و موجب حرکت موجود زنده از جمله آدمی محسوب می شوند

وظایف خود پایبند بماند و  و کارها را با جدیت و نشاط انجام دهد،بدین ترتیب او می تواند به آسانی به اهداف و خواسته های خود اعم 

میت فرآوانی برخوردار از هدف های ساده و پیچیده دست یابد،به همین دلیل مبحث انگیزه در مطالعات و تحقیقات روان شناختی از اه

 (.7811کریمی، .)است

افراد با توجه به انگیزه های مختلف،کارهای متفاوتی را انجام می .جست و جو در مسئله انگیزش پاسخ چرایی های رفتار ،آدمی است

ای فردی دهند،حتی،در صورتی یکسان بودن انگیزه های افراد، شدت انگیزه،در آن ها متفاوت است که این امر به تفاوت ه

 (.7831مقدمی پور، .)برمیگرد

برای توجیه اختالف . باشد-یکی از دالیل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمان ها وجود عوامل انگیزشی در حد باالدر آن سازمان می

غلی بوده،اما بین کارکنان که استعداد،توانایی و فرصت یکسانی برای کار در محیط یک سازمان و تحت شرایط و  امکانات مساوی ش

عوامل،شرایط و اوضاع و احوالی است که  7انگیزش شغلیمنظور از . عملکرد متفاوتی دارند،از مفهوم انگیزش شغلی استفاده می شود

 (.7831مقدمی پور ،.)موجب بر انگیختن،جهت دادان و تداوم رفتار فرد به شکل مطلوب و ارتباط با موقعیت های شغلی اش می گردد

غولی های امروز مدیران سازمان ها این است که چرا بعضی از کارکنان کم کارند و تحرک الزم را ندارند،و به هیج وجه یکی از دل مش

میل به تالش و گسترش فعالیت از لحاظ کمی و کیفی را ندارندو یا هیچ گونه نوآوری و خالقیت درکارکنان دیده نمی شود بدون 

ت زیرا موانع و علت های زیادی در این زمینه وجود دارد مانند تفاوت های فردی،تنوع تردید پاسخ این پرسش ها کار دشواری اس

 (.7813گنجی،)وظایف و مشاغل،تغییر رفتار فرد در سازمان های مختلف و منبع کنترل مدیران

ا حاکی از آن هستند عالوه براین پژوهش ه(.1007راثمن و همکاران؛)همچنین افت بازدهی اغلب با کمبود هوش هیجانی ارتباط دارد

سرمایه گذاری زیادی روی توسعه ی توانمندی های تعامالتی و ارتباطی  که کمپانی هایی که باالترین شاخص های مالی را دارند،

تحلیل محتوایی برنامه هایی که اغلب در چنین سازمان هایی آموزش داده می شوند،نشان میدهند که بیشت تر .کارکنان،انجام میدهند

هیجان موضوعی است که به تازگی مورد توجه قرار ( 1001، 1هیگمن)در چارچوب مفهوم نوظهور هوش هیجانی می گنجدآن ها 

گرفته است،و اهمیت آن این است که، مکانی است که احساساتی مانند،لذت،غم،حسادت،خشم،گناه و عشق در آن تجربه می شوند اما 

توانایی فرد در ادراک،تشخیص و ( 8،7111کسل)ادبیات پژوهشی این حیطه نموده اند پژوهشگران بسیار محافظه کارانه،هیجان را وارد

مدیریت هیجان ها مقدمه ای برای انواعی از توانمندی های اجتماعی و هیجانی فراهم  می آورد که تقریبا برای موفقیت در هر شغلی 

دنیای کار توانایی های شناختی،هیجانی و جسمی بیش می شود و  به خصوص این که،هر چه سرعت تغییر بیش تر .ضروری هستند

در حال حاضر هوش هیجانی،محبوب ترین (.1،1000چرنیس)این دسته از توانمندی ها مهم تر می شوند.تری را از فرد مطالبه می کند

-ه که افراد در مهارتاول، این اید :چنین توجهی به دودلیل می باشد.و فعال ترین موضوع در حیطه مطالعات تفاوت های فردی است

موضوع جالبی است و حاکی از گستره ی پایان ناپذیری  در جای خود، های هیجانیشان به طرق قابل اندازه گیری از هم تفاوت دارند،

انتظار می  از ارزیابی های تفاوت های فردی می باشد که تا کنون تحت پوشش ارزیابی های هوش و شخصیت در نیامده است؛و دوم،

 (.1007،  1، ایگان  ، ساکلوفسکی 7اوستین)هوش هیجانی به مجموعه ای از پیامد های جالب نظری منجر شود  رود که
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اون طی مرور ادبیات پژوهشی شخصیت،پنج حیطه اصلی راکه می توانند نقشی در موفقیت در زندگی داشته باشند _به این ترتیب بار

،نجون  لوینگستون)،7،خلق عمومی1،مدیریت استرس8سازش پذیری1فردی، ، مهارت های بین 7کارکردن درون فردی:معرفی نمود

 (.3،1001،و اسمیترز1فاستر

از طرف  .می شوند نیز معتقد بودند که توانایی های شناختی اغلب با منش یا صفات شخصیت اشتباه گرفته ( 7111)مایر و سالوی 

هوش هیجانی توسط .ردهای ذهن به پیامد های روزانه بوده استدیگر،یکی از اهداف همیشگی روان شناسی شخصیت،ربط دادان کارک

بسیاری از محققان برای اشاره به برخی از اسناد ها یا توانایی هایی به کار رفته است که به نظر می رسد از برخی وجوه شخصیت 

ت را تحت پوشش قرار اما واقعیت این است که هوش هیجانی در نهایت تنها بخشی از حیطه وسیع شخصی.برگرفته شده اند

 (.1000گلمن،)میدهد

به این نتیجه رسیدند که احتمال زیادی وجود دارد که بین (1001به نقل از راثمن و همکاران،(1000دالوویکز و هیگز)به این ترتیب

ار دادان مولفه قر.مفهوم هوش هیجانی و مقیاس هایی که ساختار شخصیت را مورد ارزیابی قرار می دهند ،ارتباط وجود داشته باشند

های هوش هیجانی در یک چارچوب شخصیت،امکان مقایسه  نظریه ها و نتایج حاصل از آن ها را فراهم می آورد و ممکن است به 

 (.1000، 1گلمن)نتایج کاربردی در زندگی روزانه منجر  شود

( 1001نقل از راثمن و همکاران؛ پیرمن؛  به  1000و هیگز ،   70دالوویکز)به آن چه گذشت،از یک طرف برخی از نظریه پردازان

باشند،رویکرد فراگیری به شخصیت دارد و پویایی بین -که مبتنی بر نظریه تیپ های روان شناختی یونگ می ITBMمعتقدند که

ترجیح ها در یک تیپ شخصیت می تواند مولفه های هوش هیجانی را نیز تحت پوشش قرار دهد و از طرف دیگر نظریه پردازان هوش 

هیجانی که رویکرد مختلط دارند،معتقدند هوش هیجانی عالوه بر توانایی های شناختی،برخی از صفات شخصیت را نیز،مورد ارزیابی 

 .  (1000   ، اون _ بار ) دهد قرار می

ادراک و  تیپ نمای  مایرزبریگز  نیز که بر مبنای نظریه تیپ های روان شناختی یونگ ساخته شده است بر اساس تفاوت افراد و

حرفی غلبه ترجیح های شخصیتی را در چهار مقیاس دو  1تیپ شخصیتی را ارائه می دهد که هریک با کدی   7تصمیم گیری ، 

 (7113؛وت وهلدر7137؛مایرزو مک کالی7113لمبرت،راپاپورت،و راپاپورت.)قطبی نظریه را نشان میدهند

تیپ،به طبقه یا گروهی اطالق می شود که با .فاوت های فردی میپردازدتیپ شناسی، نوعی طبقه بندی شخصیت است که به مطالعه ت

به این ترتیب،تیپ شناسی یا مطالعه تیپ ها فرآیند طبقه بندی آن .واجد بودن یا نشان دادن ویژگی های معین شناخته میشود

 (.7811پورافکاری،.)هاست

که هردو به نحوی توان پیش بینی ( انگیزش شغلی)متغییر سومبنابراین آزمودن توان مولفه های ترجیح شخصیتی در پیش بینی یک 

همچنین درک تیپ های شخصیتی . آن را دارند و بررسی اثر متعامل آن ها در این رابطه می تواند به وضوح مجادالت فوق منجر شود

) پورافکاری. ه استفاده کنندبه افراد کمک می کند تا از حالت تحریک پذیری به سمت پذیرش رفته و از تفاوت ها به نحو سازند

یونگ معتقد بود تمام آنچه که در رفتار افراد،تفاوت های تصادفی محسوب می شود در واقع کامال از روی برنامه منطقی و ثابت (7811

تصمیم این تفاوت های قابل مشاهده طریقه ادراک و . هستند و حاصل تفاوت های بنیادین در کارکرد های روانی و نگرش ها می باشد

 .گیری افراد را تحت تاثیر قرار میدهد

با توجه مطالب ذکر شده در اهمیت موضوع مورد بحث، هدف این تحقیق ارائه ی مدلی است که بر اساس آن بتوانیم بر مبنای تیپ 

ی را را دنبال شخصیتی  و هوش هیجانی و انگیزش شغلی را در روان کارمندان مقایسه و پیش بینی کنیم و بر همین اساس فرضیه ها

 :می کند
 بررسی میزان تفاوت تیپ شخصیتی و هوش هیجانی در بین کارکنان مرد و زن -
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 بررسی میزان تفاوت تیپ شخصیتی و انگیزش شغلی در بین کارکنان مرد و زن -

 بررسی میزان تفاوت هوش هیجانی و انگیزش شغلی کارکنان مرد و زن -

 

 روش تحقیق

 - 7: مراحل اجرایی به شرح زیر است .تحلیلی  میباشد_و فرضیه های آن از نوع مقطعی  طرح کلی پژوهش با توجه به اهداف

و جلسه توجیهی و توضیحات کامل درباره ی نحوه کار و روش شخصیت شناسی تست  71هماهنگی با مدیر شهرداری منطقه 

اخذ اطالعات مربوط به  -  1 .و نیروی کارآمدمایرزبریگز و توضیح و فواید دانستن تیپ های شخصیتی برای پیشبردن اهداف سازمان 

مراجعه حضوری به آزمودنی ها در یک جلسه معارفه گروهی به مدت چهل و پنج دقیقه و توضیح  - 8. مدیران از مدیر منابع انسانی

به منظور - 7.الزم توزیع سه پرسشنامه در بین نمونه ها و ارائه راهنمایی های - 1 .هدف و کسب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش

جامعه و نمونه  .محرمانه ماندن اطالعات و اطمینان آزمودنی از فاش نشدن اسرار پاسخنامه ، از پرسشنامه های کددار استفاده می شود

روش نمونه گیری در این . تهران می باشد 71نفر از کارمندان زن و مرد شهرداری منطقه  770جامعه آماری این تحقیق شامل : گیری

تهران  انتخاب و آزمون های مورد نظر پژوهش  71نفر از کارکنان شهرداری منطقه  770ژوهش ،نمونه گیری تصادفی می باشد که از پ

 :ابزار در این پژوهش از سه پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده که به شرح زیر می باشد .بر روی  آنان اجرا گردید

 سوالی MBTI -  33بریگز   -تیپ نمای مایرز

کاغذی و خود سنجی است که به طور موثقی افراد را درون تیپ های -بایست ، مداد -بریگز، پرسشنامه ای گزینه  –سنخ نمای مایرز 

. به وجود آمد و بر اساس تیپ های روانشناختی یونگ بنا شد(  1 71)در ابتدا این تست توسط مایرز . شخصیتی گروه بندی می کند

ا کاربرد آن رشد پیدا کرده است تا جایی که احتماأل امروزه به عنوان ابزار شخصیتی بیشترین کاربزر را نسبت به هزاران در طی ساله

و  7استرالیند)معموأل برای آزمونهای استخدامی در تجارت، مشاوره و تحصیالت کاربرد دارد. گونه از این دست تست ها دارد

 (.1001همکاران،

 (:1001استرالیند و همکاران،)ر مقیاس دو قطبی استشامل چها MBTIآزمون 

• EI
 (دیگران)است یا بیرون( خود)اندازه گیری گرایش به اینکه، تمرکز انرژی فرد به درون    

• SN
 .اندازه گیری اینکه چگونه یک فرد ترجیح می دهد که اطالعات را کسب کند   

• TF
 .گیرداندازه گیری اینکه احتماأل چگونه یک فرد تصمیم می   

• JP
 .اندازه گیری اینکه چگونه انتخاب می کند که با زندگی روبرو شود   

 SNسوال در بُعد EI ،71سوال در بُعد  17سوالی است و شامل  33، ویرایش ششم نسخه ی انگلیسی اروپایی، ابزاری MBTIآزمون 

 .م نمره گذاری آزمون نمی شوداست و یک سوال اضافه که شامل نظا  JPسوال در بعد  71و  TFسوال در بعد  11، 

/ 17تا  S-N ،43 /0)برای ( 18/0تا E-I) ،64/0برای ( 7/0 تا  0/ 77روش فی، بین )درپژوهشی پایایی تیپ ها را با( 1001)  پینار

/ S-N  7)برای / .( 11تا / . E-I  ،82)برای  (0/ 37تا  0/ 10به روش چهار خانه ای بین  J-P)برای ( 0/ 31تا  T-F 73 /0) برای (0

ضریب پایایی مقیاس های مایرز (  783)در ایران در پژوهش محمودیان . محاسبه کرده است( 0/ 31تا T-F 1 /0)برای ( 0/ 10تا  0

منعطف  –، با ساختار  0/ 11احساسی  –، عقالنی  0/ 10شهودی  –،  حسی 0/ 17درن گرایی  –بریگز به روش آلفا برای برون گرایی 

و با ساختار  0/ 18احساسی  –، عقالنی  0/ 11شهودی  –، حسی  0/ 17درون گرایی  –روش باز آزمایی برای برون گرایی و به  0/ 10

و برای تیپ  17/0درون گرایی -در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای تیپ برون گرایی. محاسبه شده است  0/ 11منعطف  –

( 7118)  1پتینگر. بدست آمده است 38/0شهودی  -و برای تیپ حسی 11/0احساسی-نیو برای تیپ عقال 11/0منعطف  –باساختار 

از آن ها خواسته شدکه . تحلیل گر پیرو مکتب یونگ استفاده کرد 13او در تحقیق خود از . نوع دیگری از روایی محتوا را انجام داد

مقایسه شد و  MBTI بندی های شخصی سپس با نتایج قرار دهند و این طبقه (E-I),(S-N), (T-F)  تیپ   خود را در یکی ازسه
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برای پیروان مکتب یونگ معتبر می  (E-I) به عبارت دیگر مقیاس . درصد بود 700میزان توافق و همبستگی  (E-I)نتیجه آنکه در 

ی پنج عاملی بریگز از طریق همبستگی با پرسشنامه –روایی هر یک از مقیاس های مایرز (  783)در پژوهش محمودیان . باشد

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین نمرات مقیاس های دو آزمون، همبستگی معنادار وجود دارد . شخصیت ارزیابی شده است

از نظر آماری صورت   MBTI به طور کلی مرور مختصر تحقیقاتی که بر روی. متغیر بوده است/ . 71تا / . 81دامنه ی ضرایب بین 

گرفته، نشان می دهد که این آزمون یکی از بهترین ابزار های سنجش شخصیت است و  می توان استفاده های گو ناگونی از آن به 

 .عمل آورد

 

 اون_بار_پرسشنامه هوش هیجانی 

ت به بعضی دیگر در زندگی چرا بعضی مردم نسب))با طرح این سوال که  7130اون در سال _هوش هیجانی توسط  بارپرسشنامه 

بر پایه این اصل مبتنی بود که نتایج به دست آمده از (  h-nE)در مورد ساخت ( 1000)اون  -استدالل بار. آغاز گردید((.موفق ترند

ی و کاربرد آن بر روی جمعیت های مختلف و در مجموعه های گوناگون، می تواند اطالعات زیادی در رابطه با رفتار با کفایت هیجان

اون این پرسشنامه ، یک مدل و ابزار  _به نظر بار . اجتماعی و نیز سازه زیر بنایی هوش هیجانی و اجتماعی در اختیار ما قرار دهد

بررسی ها نشان میدهند که هوش هیجانی یک مفهوم چند عاملی است که با توانایی . جامع سنجش هوش هیجانی و اجتماع است

رابطه دارد و توانمندی فرد را برای تاثیر بر محیط و سازگاری فعال و موثر با نیاز ها و فشار های  های هیجانی،شخصی و اجتماعی

 .محیطی تحت نفوذ قرار  میدهد

، پنج مولفه ،پانزده خرده مقیاس،یک مقیاس گمان مثبت و گمان منفی (بهره هیجانی کلی)دارای یک نمره کلی ( h-nE)پرسش نامه 

کامال )درجه ای در طیف لیکرت 7این پرسش نامه ، نود سوالی و پاسخ های آزمون بر روی یک مقیاس .  تو یک شاخص ناهمسانی اس

 . تنظیم شده است( موافقم،موافقم،تا حدودی،مخالفم،و کامال مخالفم

% 18افراد  برای کل%  3برای دانشجویان دختر % 11همچنین پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر

% 13و برای کل افراد % 71برای دانشجویان دختر %   پایایی آزمون در روش دو نیمه کردن برای دانشجویان پسر . محاسبه گردید

پس از انجام برخی تغییرات در . گزارش گردید% 3 (اجرای مجدد به فاصله سه هفته)ضریب پایایی به روش باز آزمایی . محاسبه گردید

بررسی ها در خصوص ضرایب اعتبار آزمون نیز میزان اعتبار باالیی را . سوال تقلیل یافت 10سوال به  771نامه از متن اصلی پرسش

 .گزارش می کنند

یافته های اعتبار یابی ازمون نشان میدهد که . بررسی ها  در خصوص ضرایب اعتبار آزمون نیز میزان اعتبار باالیی را گزارش می کنند  

ش هیجانی و اجتماعی را بر پایه همبستگی نمره کل  هوش هیجانی با سایر ابزار های سنجش معتبر هوش هیجانی این پرسشنامه هو

هوش هیجانی از لحاظ  در ایران نیز پرسش نامه . نشان دهنده این سازه یا جنبه های مرتبط و آشکار آن هستند،ارزیابی می کند

نفری از دانشجویان  دانشگاه های تهران را  710یک گروه ( 7831)دهشیری  در یک مطالعه،. مسایل روان سنجی بررسی شده است

آزمودنی  1 1و ( درصد8/13)آزمودنی پسر  177در این گروه نمونه، تعداد  .انتخاب و پرسش نامه را بر روی آن ها هنجار یابی نمود

 .سال بود 11تا  73شرکت داشتند  ودامنه سنی آن ها بین  (درصد 1/77)دختر 

 

 رسشنامه انگیزش شغلیپ

نحوه تدوین این پرسشنامه به شرح زیر می باشد . سوال است که انگیزش شغلی را مورد بررسی قرار میدهد 17این پرسشنامه شامل 

 .تنظیم گردیده است( 7811)که توسط حبیبی 

ریه های هاکمن و است این بخش از پرسشنامه از نظ 18و10و71و71و77و3و1و7از بعد ماهیت شغل ،شامل سوال های   -7

 .اولدهام اقتباس شده است

است که این بخش از پرسش نامه، از کتاب  17و11و11و17و71و73و77و71و1و8از بعد جو سازمانی،شامل سوال های   -1

 .مدیریت جلد دوم فوسن گری دسلر ترجمه داوود مدنی اقتباس شده است

این بخش با استفاده از نظریه نیاز های دیوید مک . تاس  7و78و70و1و و7و1از بعد ویژگی های فردی،شامل سوال های   -8

 .کللند تدوین شده است

با استفاده از ضریب آلفای ( 7811)پایایی این پرسشنامه توسط حبیبی  .می باشد 11و حداقل نمره  717حداکثر نمره  پرسشنامه

از طریق ضریب ( 7833)همچنین پایایی این پرسشنامه توسط زارع  .را نشان داده است% 18کرونباخ محاسبه گردیده است که ضریب 
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نیز پایایی این پرسش نامه را با استفاده از ضریب  ( 7833)هاجری  .را نشان داده است% 11آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب

به روش باز ( 7831)توسط  ستوده همچنین پایایی این ابزار   .به دست آمده است% 10آلفای کرونباخ محاسبه کرده است که ضریب 

نفر با روش  717برروی ( 7831)و در پژوهش اسمعیلی (7831به نقل از اسفندیاری،.)به دست آمده است% 11و% 1 آزمایی به ترتیب 

 رسیده است% 37آلفای کرونباخ یه ضریب پایایی 

تهران ،داده ها پس از محاسیه  71نان شهرداری منطقه نمونه کارک 770پس از اجرای پرسشنامه ها بر : روش تجزیه و تحلیل داده ها 

و . شده و  از آزمون تی دو گروه مستقل برای تحلیل متعیر های هوش هیجانی و انگیزش شغلی استفاده گردید SPSSوارد نرم افزار 

 .استفاده شد MBTIاز روش آزمون خی دو برای محاسیه و تحلیل تیپ شخصیتی 

 

 یافته ها
فصل ابتدا یافته های  در این . ی و انگیزش شغلی بین کارکنان زن و مرد هدف پژوهش حاضر استجانیهوش ه شخصیت،تیپ  سهیمقا

مربوط به متغیر شخصیت، بعد یافته های مربوط به هوش هیجانی و در آخر یافته های مربوط به انگیزش شغلی کارمندان زن و مرد 

 .وصیفی و سپس آمار استنباطی برای بررسی فرضیه های پژوهش ارائه خواهد شدبرای هر متغیر ابتدا آمار ت. ارائه می گردد

برای بررسی تفاوت معنادار یا عدم تفاوت معنی دار بین دو گروه مذکور از آزمون ها تی دو گروه مستقل استفاده می شود و نتایج در 

 .جدول زیر ارائه می گردد

 تفاوت هوش هیجانی میان دو گروهآزمون تی دو گروه مستقل برای بررسی  1-1جدول 

 متغیر

 

درجه  tمقدار  آزمون لوین

 آزادی

سطح معنی 

 داری

میانگین 

 تفاوت

انحراف استاندارد 

 سطح معنی داری fمقدار  تفاوت

 11/1 71/7 311/0 713 7/0 7 11/0 777/0 هوش هیجانی

. هیجانی میان دو گروه مردان و زنان کارمند را نشان می دهدآزمون تی دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت هوش نتایج  1-1جدول

نتایج آزمون تی دو گروه . همانطور که مشاهده می شود نتیجه آزمون لوین نشان می دهد پیش فرض استفاده از این آزمون برقرار است

حاظ آماری دارای تفاوت معنی دار مستقل نشان می دهد دو گروه مورد نظر علی رغم تفاوت در نمرات میانگین هوش هیجانی، از ل

 (.p>0/05)نمی باشند 

 بررسی تفاوت انگیزش شغلی بین کارمندان زن و مرد: بخش دوم -1-1

 آماره های توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد انگیزش شغلی در کارمندان زن و مرد 8-1جدول 

 تعداد  میانانگینخطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین گروه 

 17 01/7 38/3 17/37 مرد

 17 08/7 11/3 77/37 زن

 

. آماره های توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد انگیزش شغلی در کارمندان زن و مرد را نشان می دهد 8-1جدول 

در کارمندان زن و مرد نزدیک به هم می همانطور که مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به انگیزش شغلی 

برای بررسی تفاوت معنادار از آزمون بین دو گروه مذکور از آزمون ها تی دو گروه مستقل استفاده می شود و نتایج در جدول زیر . باشد

 .ارائه می گردد

 آزمون تی دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش شغلی میان دو گروه 1-1جدول 

 متغیر

 

درجه  tمقدار  مون لوینآز

 آزادی

سطح معنی 

 داری

میانگین 

 تفاوت

انحراف استاندارد 

 سطح معنی داری fمقدار  تفاوت

 18/7 188/0 318/0 711 0/0 7 117/0 0/ 70 هوش هیجانی

. کارمند را نشان می دهدآزمون تی دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش شغلی میان دو گروه مردان و زنان نتایج  1-1جدول 

نتایج آزمون تی دو گروه . همانطور که مشاهده می شود نتیجه آزمون لوین نشان می دهد پیش فرض استفاده از این آزمون برقرار است

 (.p>0/05)مستقل نشان می دهد دو گروه مورد نظر از لحاظ آماری تفاوت معنی دار در انگیزش شغلی ندارند 
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 تفاوت تیپ شخصیت کارمندان زن و مرد بررسی: بخش سوم -1-8

 

 در بین مردان و زنان istpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  7-1جدول 

 گروه  istp  فراوانی تیپ شخصیت ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 1 7/ 1 7 0/ 1
 زن 7   

همانطور که مشاهده می . در بین مردان و زنان را نشان می دهد istpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  7-1جدول

نفر دارای این تیپ شخصیت  7نفر گروه زنان  17و از  istpنفر دارای تیپ شخصیت  1نفر مرد گروه نمونه تعداد  17شود از بین 

 (.<07/0p)الف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخت. هستند

 

 در بین مردان و زنان esfpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت    -1جدول 

 گروه  esfp  فراوانی تیپ شخصیت ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 0 001/7 7 87/0
 زن 7   

همانطور که مشاهده می . در بین مردان و زنان را نشان می دهد istpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   -1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  7نفر گروه زنان  17و از  istpنفر دارای تیپ شخصیت  0نفر مرد گروه نمونه تعداد  17شود از بین 

 (.<07/0p)الف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخت. هستند

 در بین مردان و زنان istjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   1-1جدول 

 گروه istj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 71 1/1  7 701/0
 زن  1   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد istjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   1 -1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت   1نفر گروه زنان  17و از  istpنفر دارای تیپ شخصیت  0نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)تالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخ. هستند

 در بین مردان و زنان intjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  3-1جدول 

 گروه istj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 7 011/7 7 877/0
 زن 8   

همانطور که مشاهده می . در بین مردان و زنان را نشان می دهد intjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  3-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  8نفر گروه زنان  17و از  intjنفر دارای تیپ شخصیت  7نفر مرد گروه نمونه تعداد  17شود از بین 

 (.<07/0p)الف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخت. هستند
 

 در بین مردان و زنان estjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   1-1جدول 

 گروه estj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 11 801/0 7 738/0
 زن 71   
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همانطور که مشاهده می . در بین مردان و زنان را نشان می دهد estjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  1-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  71نفر گروه زنان  17و از  estjنفر دارای تیپ شخصیت  11نفر مرد گروه نمونه تعداد  17شود از بین 

 (.<07/0p)ختالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر ا. هستند

 در بین مردان و زنان isfpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  70-1جدول 

 گروه isfp  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 0 001/7 7 0/ 87
 زن 7   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد isfpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  70-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  7نفر گروه زنان  17و از  isfpنفر دارای تیپ شخصیت  0نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)الف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخت. هستند

 

 در بین مردان و زنان entjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  77-1جدول 

 گروه entj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد   0 7 7
 زن     

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد entjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  77-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت   نفر گروه زنان  17و از  entjنفر دارای تیپ شخصیت    نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)معناداری ندارند  مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اختالف. هستند

 در بین مردان و زنان esfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   71-1جدول 

 گروه esfj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 8 011/7 7 877/0
 زن 7   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد esfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  71-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  7نفر گروه زنان  17و از  esfjنفر دارای تیپ شخصیت   8نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)معناداری ندارند  مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اختالف. هستند

 

 در بین مردان و زنان intpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   78-1جدول 

 گروه intp  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 1 101/0 7 11/0 
 زن 8   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد intpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  78-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  8نفر گروه زنان  17و از  intpنفر دارای تیپ شخصیت   1نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)تالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخ. هستند

 در بین مردان و زنان enfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  71-1جدول 

 گروه enfj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 1 011/1 7 777/0
 زن 0   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد enfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  71-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  0نفر گروه زنان  17و از  enfjنفر دارای تیپ شخصیت   1نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)تالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخ. هستند
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 در بین مردان و زنان entpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  77-1جدول 

 گروه entp  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 8 011/1 7 777/0
 زن 0   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد entpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  77-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  0نفر گروه زنان  17و از  entpنفر دارای تیپ شخصیت   8نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)تالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخ. هستند

 در بین مردان و زنان estpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   7-1جدول

 گروه entp  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 1 7/7 1 7 1/0 1
 زن 7   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد estpفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت   7-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  7نفر گروه زنان  17و از  estpنفر دارای تیپ شخصیت   1نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)تالف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخ. هستند

 در بین مردان و زنان isfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  71-1جدول 

 گروه isfj  فراوانی تیپ شخصیت  ارزش درجه آزادی سطح معنی داری

 مرد 1 101/0 7 11/0 
 زن 8   

همانطور که مشاهده . در بین مردان و زنان را نشان می دهد isfjفراوانی و آزمون خی دو برای مقایسه تیپ شخصیت  71-1جدول 

نفر دارای این تیپ شخصیت  8نفر گروه زنان  17و از  isfjنفر دارای تیپ شخصیت  1نفر مرد گروه نمونه تعداد  17می شود از بین 

 (.<07/0p)الف معناداری ندارند مقدار آماره آزمون خی دو نشان می دهد این دو گروه در تیپ شخصیت مورد نظر اخت. هستند

 گیریبحث و نتیجه

تیپ های شخصیتی، هوش هیجانی وانگیزش شغلی با کارایی و افزایش عملکرد کارکنان ارتباط دارد، و از طرف دیگر شناسایی تیپ     

انی توانمند، و به شخصیتی و بکارگیری آن ها ؛ شناخت و بکارگیری هوش هیجانی و کاربرد آن در سازمان موجب داشتن کارکن

هدف این پژوهش بررسی تیپ های شخصیتی و هوش . کارگیری مناسب آنها براساس تیپ شخصیتی با شغل مناسب می گردد

هیجانی و انگیزش شغلی بین کارمندان زن و مرد بوده است و فرض براین هست که بین تیپ شخصیتی، انگیزش شغلی و هوش 

 .ود داردهیجانی کارمندان زن و مرد تفاوت وج

فرض اول این پژوهش به بررسی تفاوت هوش هیجانی بین کارمندان زن و مرد پرداخته است و یافته های آماری نشان می دهد       

،  1070رنگریز و محرابی )که بین هوش هیجانی کارمندان زن و مرد تفاوت چندانی وجود ندارد که این یافته با یافته های پژوهش 

همسو بوده آنها نیز در پژوهش خود نشان داده اند که بین مردان و زنان از نظر هوش هیجانی نفاوت (  1077امدادی و باقری ، 

و موشین آتا ( 1071)و جی سونگ ( 1071)معناداری وجود ندارد، اما یافته های پژوهش حاضر با پژوهش های فرناندز و همکاران 

ناهمسو بودن یافته . هیجانی مردان و زنان تفاوت وجود دارد ناهمسو بوده است که نشان داده اند بین هوش( 7838)فرقدانی ( 1078)

های پژوهش حاضر با پژوهش های گذشته به علت این بوده است که پژوهش های گذشته متغییر جنسیت را به عنوان یک متغییر 

ه تجزیه وتحلیل شده است و همچنین از نکات کنترل مورد آزمایش قرار داده اند ولی در این پژوهش جنیست به عنوان متغییر وابست

برجسته این پژوهش استفاده از کارمندان به عنوان جامعه اماری می باشد که این خود دلیلی بر یکسانی تقریبی میزان هوش هیجانی 

ک شغل استفاده می بین کارمندان می باشد چراکه سازمانها در امر گزینش از مولفه های یکسانی برای انتخاب افراد برای پذیرش ی

مثال برای فردی برای مدیر روابط عمومی فردی با توانایی کالمی باال و مهارت های اجتماعی مناسب گزینش می شوند که این . کنند

 .نحوه گزینش باعث عدم معناداری  میزان هوش هیجانی بین زن و مرد می شود

ندان زن و مرد پرداخته  که یافته های پژوهش حاکی از عدم تفاوت فرض دوم این پژوهش به بررسی انگیزش شغلی بین کارم       

ایوب ( 1071)،  امدادی (1071)، چن ( 1071)یافته های پژوهش حاضر با احمد سعید . معنادار بین کارمندان زن و مرد بوده است

ای ناهمسو بودن پژوهش حاضر با یکی از علت ه. ناهمسو می باشد( 7831)، ساعتچی و همکاران (  783)حنیفی و رحیمی ( 1077)
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یکسان بین کارمندان زن ومرد در سطوح و مشاغل متفاوت اداری می ( فصل چهارم)پژوهش های گذشته وجود تیپ های شخصیتی 

چراکه مثال . البته توجه به این امر که چینش به جا و مناسب کارمندان با توجه به روحیه و جنسیت نیز حایز اهمیت میباشد. باشد

ای یک کارمند در امر مهندسی از یک پرسنل مرد استفاده شده و یا برای امور دفتری از کارمند زن استفاده شده است که این باعث بر

 .باال رفتن رضایت و انگیزش شغلی بین کارمندان می شود

ژگی یافته های پژوهش حاضر یکی از وی. فرض سوم این پژوهش به بررسی تیپ های شخصیتی کارمندان زن و مرد پرداخته است      

به طور (. گزراش تفضیلی در فصل چهارم بیان شده است.) گانه بین کازمندان زن و مرد پرداخته است  7بررسی تیپ  های شخصیتی 

کلی یافته های پژوهش نشان داده است در بین تیپ های شخصیتی، بیشترین تیپ شخصیتی برای کارمندان زن به ترتیب تیپ 

و برای کارمندان مرد به ترتیب تیپ ( ISTJ)و درونگرایی حسی متفکر قضاوتی ( ESTJ)گرایی حسی متفکر قضاوتیشخصیتی برون

همچنین برای . گزارش شده است( ESTJ)و برونگرایی حسی متفکر قضاوتی( ISTJ)شخصیتی درونگرایی حسی متفکر قضاوتی 

بیشترین فراوانی را ( ISTP)و درونگرایی حسی متفکر ادارکی ( ESTP)کارمندان مرد تیپ شخصیتی  برونگرای حسی متفکر ادراکی

و درونگرایی حسی متفکر ادارکی ( ESTP)ولی برای کارمندان زن  دو تیپ شخصیتی  برونگرای حسی متفکر ادراکی. داشته است

(ISTP )طبق یافته های پژوهش تیپ شخصیتی برونگرای شهودی متفکر قضاوتی . برابر بوده است(ENTJ) راوانی یکسانی گزارش ف

. گزراش شده است ISTJروی کارمندان قضایی و افسران پلیس، بیشترین تیپ شخصیتی افراد ( 1001)طبق پژوهش ریز. شده است

فراگیر  ISTJمدیر ارشد اجرایی  باز هم تیپ شخصیتی  781 0همچنین با ارائه پژوهش های بر رویی افسران ارتش نیروی هوایی  و

 7 1که روی ( 1001)در پژوهش اسمیرز، لوینگ ستون و ناجون فاستر . ن با پژوهش حاضر نیز همسو می باشدبوده است که ای

درصد جمعیت نمونه را تشکیل داده است که در   7حدود  Sjکارمند یک موسسه انجام شده یافته ها نشان داده است که مشرب 

بیشترین تیپ ( 1001)همچنین در پژوهش راثمن و همکاران  . بوده است  Sjپژوهش حاضر بیشترین تیپ شخصیتی برای تیپ 

باتوجه به یافته . شده است که این یافته ها با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد گزارش ESTJشخصیتی برای تیپ شخصیتی 

پذیرش الگو و نظارت باالتری داشته باشند تمایل بیشتری به  Sjهای پژوهش می توان بیان کرد  هرچه کارمندان تیپ شخصیتی 

و این یعنی اینکه توانایی کارمندان در پذیرش نقش ها و مسولیت ها با توجه به الگودهی سازمانی و  نظارت سازمانی مناسب . دارند

 می تواند در بهره وری کارمندان تاثیر گذار باشد

 منابع
 دانشگاه ارشد، نامه¬پایان گیالن، دانشگاه اداری کارمندان انگیزشی نیازهای بررسی ،7811 احمد، فومنی، اصل زاده ابراهیم-

 .گیالن

 متوسطه کارکنان و دبیران دیدگاه از کارکنان و دبیران شغلی انگیزش افزایش بر موثر عوامل بررسی ،7838، منیژه کاوه امیر-

 .اول شماره تربیتی علوم در پژوهش و دانش نشریه خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه آباد نجف شهرستان

 کارشناسی نامه پایان مازلو، نیازهای مراتب سلسله براساس تهران شهر مدارس مدیران نیازهای بررسی ،7817، یحیی امیری،-

 .بهشتی شهید دانشگاه ارشد،

 13و11 مدیریت،شماره مجله. انسان بالندگی و معنویت- هیجانی سالمت-هیجانی هوش.7831.پ شریفی.س آقایار

  77 مدیریت،شماره مجله -سازمان رهبری و هیجانی هوش.7831.س آقایار

 فارابی،تهران انتشارات.دیگران و سالووی دیدگاه-هیجانی هوش.7838.ن  اکبرزاده-

 ت مطالعا(.پژوهشی – علمی فصلنامه)اجتماعی روابط کیفیت بر هیجانی هوش تاثیر ،بررسی(7831)علی بشارت؛محمد-

 های دانشگاه بدنی تربیت کارشناسان شغلی رفتگی تحلیل و بهداشتی -انگیزشی عوامل عوامل ارتباط ،7831، عاطفه بختیاری،-

 .(8) شماره ورزشی، مدیریت فصلنامه تهران، دولتی

 شناختی،دوره روان ت. 18 – 183 ص هشتم چاپ نور پیام دانشگاه انتشارات سازمانی رفتار مدیریت ،7837، زهرا برومند-

 17-83و8و1 یک،شماره

 آموزشی،سال مدیریت و رهبری.سمنان شهرستان دولتی ادرات کارکنان شغلی رضایت با هیجانی هوش رابطه.7831.ا ع بیدختی

 .78 ،پیاپی 8 ،شماره7831 پائیز.چهارم

 718-717 ،1 پنجم،شماره آموزشی،دوره مدیریت فصلنامه.7811.م اسمعیل. میرمحمدک.بازوندک-

 معاصر تهران؛فرهنگ پزشکی روان -روانشناسی جامع فرهنگ(.7811...)ا افکاری،نصرت پور._

 نگار و نقش منفرد،تهران،نشر رحیم داغی،ح قراچه م ترجمه.7810.تیگر باربارا-تیگر پاول
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 روان ارشد کارشناسی نامه پایان.درمان رویکردهای به گرایش و درمانگران شناختی روان های سنخ ،رابطه(7838)اصغر,بدایع

 رودهن اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده بالینی شناسی

 . رشد انتشارات. تهران تربیتی، علوم و روانشناسی در کاربردی آمار و احتماالت(7813) ،علی دالور _

 .زندگی فرهنگ بنیاد تهران،نشر.سرگلزایی س ترجمه. کاربردی شناسی یونگ. 7817.رابرتسون رابین-

 علمی انتشارات: تهران ، قاضی قاسم درمانی،ترجمه روان از درمانگر یک شدن،دیدگاه انسان بر درآمدی(7831.)،کارل راجرز

 .اسالمی آزاد دانشگاه

  .سمت انتشارات ، تهران مدیریت اصول(7810) علی رضائیان، ـ

 شخصیت شناسی روان( 7817)راسن؛آلن، -تهران دانشگاه انتشارات ، تهران.سازمان رفتار مدیریت(.7811) علی رضائیان، ـ

 روان نشر:تهران دوم، جاپ فر، جنال سیاوش: مترجم
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