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چکیده
انجام شده است. یسازمان صنعتکیمحققان شاغل در یتیشخصمرخینفیاین تحقیق با هدف توص

هاي سنخ سنجی مایرز بریگز، پرسشنامه هوش هیجانی بارآن و پرسشنامه خالقیت بدین منظور از پرسشنامه
شرکت انسانیاستفاده شد. گروه خونی محققان و نمره ارزیابی عملکرد آنان نیز از سیستم منابع يعابد

و توسعه یک شرکت فعال در حوزه قیکارمند شاغل در بخش تحق100استخراج گردید. نمونه این تحقیق 
نشان SPSS16افزاريها با بسته نرمسال بود. تحلیل داده14آنان ياست که میانگین سابقه کارکیالکترون

هستند. ISTPیتیپ شخصتیيرادرصد دا21و ISTJیتیدرصد محققان داراي تیپ شخص25داد که 
در میان محققان گریديبرونگرا دارند. از سوتیدرصد شخص31درونگرا و تیدرصد شخص69نیهمچن

از فراوانی مورد انتظار Aیمورد انتظار بوده و گروه خونزانیبیشتر از مABو Bهاي خونیفراوانی گروه
هوش هیجانی و خالقیت کارکنان ندارد. معادله ،عملکردگروه خونی، تاثیري بر نیکمتر است. عالوه بر ا

. اگرچه ستیعملکرد با هوش هیجانی و خالقیت محققان معنادار نانیرگرسیون نیز نشان داد که ارتباط م
شودارتباط معناداري میان خالقیت و هوش هیجانی محققان مشاهده می

خالقیت؛یجانیهوش ه؛یسنخ شناست؛یشخصمرخین:کلیدواژه

-استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 -مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر،ارشد مدیریت منابع انسانییکارشناسدانش آموخته -***
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مقدمه. 1
در جذب کارکنان یا انتخاب مدیران عموماً از آزمونهاي متعـددي نظیـر آزمـون سـالمت روان    

(وســترمان و بررســی پـنج صــفت اصلی )1383؛ گروسـی فرشــی و مـانی،   2000لواســانی، (درانـی، 
البتـه  شـود.  اسـتفاده مـی  )2003(تت، اسـتیل و بروگـارد،   یا تعیین تیپهاي شخصیتی )2007سیمونز، 

شود. بلکه ویژگیهایی نظیر نگرش و هوش افـراد  هاي مورد استفاده به این عناوین محدود نمیآزمون
بایست می. لیکن به منظور ارزیابی جامع از داوطلبان، )1378(میرسپاسی، شودنیز معموالً سنجش می

از پیش تعیین شده از ویژگیهاي شخصیتی و شناختی مطلـوب را در اختیـار داشـت. در    1یک نیمرخ
این حالت نیمرخ مفروض، با نشان دادن شباهتها و تفاوتهاي میان داوطلبان و افراد شاخص به عنوان 

کند.  میابزار انتخاب بهینه عمل 
بر این مبنا مساله پژوهش حاضر این است کـه نیمـرخ شخصـیتی محققـان شـاغل در واحـدهاي       

بایسـت کـدام یـک از    ی مـی تحقیق و توسعه سازمانهاي صنعتی چیست و در گزینش کارمنـدان آتـ  
تیپهاي شخصیتی را به عنوان اولویت جذب و بکارگیري در نظر گرفت. به بیان دقیقتر کـدامیک از  

تـر  هاي خونی براي ایـن دسـته از مشـاغل مناسـب    تیپهاي شخصیتی یا ویژگیهاي ژنتیکی نظیر گروه
را که در سایر تحقیقات به بایست متغیرهایی نظیر هوش هیجانی و خالقیتهستند. یا این که آیا می

بـه عنـوان معیـار    ) 2013(لوسـی و همکـاران،   عنوان عامل تعیین کننـده موفقیـت مطـرح شـده است    
انتخاب و گزینش محققان در نظر گرفت.  

منظور در تحقیق حاضر ویژگیهـاي شخصـیتی کارکنـان شـاغل در یـک واحـد تحقیقـاتی        بدین
شــود. عــالوه بــر ایــن بــا صــنعتی شــامل گــروه خــونی و تیــپ شخصــیتی مــایرز بریگــز بررســی مــی

شود رابطه میان هوش هیجانی و خالقیت، میهوش هیجانی و خالقیت کارکنان تالش گیرياندازه
ررسی شود. گفتنی است که در زمینه تناسب شخصیت و مشـاغل تحقیقـاتی   با عملکرد محققان نیز ب

. از اینـرو ضـروري   ) 2013(سیروبی، پاراسیکا، شوددر ادبیات پژوهش شواهد معدودي مشاهده می
است با تحقیقـاتی از ایـن دسـت و بـا تعیـین نیمـرخ شخصـیتی محققـان، در زمینـه سیاسـتگذاري و           

برداشت. با عنایت بـه مقدمـه ذکـر شـده هـدف ایـن پـژوهش        انتخاب شاغلین آتی گامهاي اساسی

1. Profile
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ي خونی، هاتوصیف نیمرخ شخصیتی کارکنان شاغل در واحدهاي تحقیق و توسعه،  براساس گروه
تیپهاي شخصیتی، هوش هیجانی و خالقیت است. 

. پیشینه پژوهش2
او را نشـان  ) شخصیت را آن دسته از ویژگیهاي فـرد کـه الگوهـاي ثابـت رفتـاري      1963پروین(

البتـه در روانشناسـی معاصـر بـراي     ). 1382(اسـدي، برجعلـی، جمهـري،    کنـد  دهد تعریـف مـی  می
تـوان بـه مـدل آیزنـگ،     شناخت شخصیت افراد، الگوهاي متعددي ارائه شده که از میـان آنهـا مـی   

ی لند، مدل پنج عامل کاستا و مکري(پنج صفت اصلی) نظریه نه عاملی انیگرام و سنخ شناسـ هامدل
که در تحقیق حاضر به سنخ شناسی مـایرز و  ) 1391( حسینیان و همکاران، بریگز اشاره کرد-مایرز

هشتاد سال پیش، کارل یونـگ مـدعی   شود. در این خصوص باید عنوان کرد که بریگز پرداخته می
شد که شخصیت یک پدیده تصادفی نیست بلکه طبقه بندي شده و قابل پیش بینی است.

یونگ یک مدل دو بعدي را معرفی کرد که بر اساس ابعاد جمع آوري اطالعـات  بدین منظور، 
در بعـد اول کـه بـه نحـوه جمـع آوري      کرد. بندي میگیري، شخصیت افراد را دستهو نحوه تصمیم

(N)شهودگراهاو ،1(S)حسگراهاشود، اطالعات مربوط می گیرند. بزعم در دو سر طیف قرار می2
بــر اســاس (N)کننــد، درحــالی کــه شــهودگراهامــیجمــع آوريحقــایق را ، حســگراهایونـگ،  

بزعم یونگ، شـهود عملـی ارادي نیسـت و شـهود را     د.نزنجدید را حدس می، اطالعات احتماالت
بایست به منزله رویدادي غیرارادي ناشی از کیفیات درونی و برونی فرد انگاشت. می

(T)اتفکرگراهــگیــري، از ســوي دیگــر در بعــد تصــمیم  تحلیــل منطقــی از موقعیــت بــر اســاس3
ي هوشـی خـود در برابـر دیگـران و بنـا بـه       هـا کنند. در واقع این دسته از افراد از توانـایی میگیري تصمیم

(F)درحالی که احساسیهاگیرند. مقتضاي موجود بهره می گیرنـد. البتـه   بر اساس احساسات تصمیم مـی 4

1. Sensation

2. Intution

3. Thinking

4. Feeling
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یابند.  جویند و میکنند و راه خود را با تکیه بر احساس میاین افراد هم هوشمندند اما فکر نمی 
بعدها دو بعد دیگر نیز به مدل یونگ اضافه شد. در بعد سوم، منبع انرژي فرد و در بعد چهـارم،  

در بعد منبع دریافـت انـرژي، یونـگ دو طیـف     شود.نحوه ارتباط فرد با جهان بیرونی نشان داده می
اجتمـاعی از نظـر هسـتند، معاشـرتی (E)برونگراهارا  قرار داد. (I)2و درونگرایی(E)1برونگرایی

خـود در،(I)درحـالی کـه درونگراهـا    دارنـد گـرایش بیرونـی دنیايودیگرانسويبهوجسورند
دارند. گرایشاحساسهایشانوبر افکارخودشان،بهتمرکزبهوهستندکمرواغلبوفرورفته

از (J)3قضاوت کنندهافراد در بعد چهارم نیز که نشان دهنده نحوه تعامل با دنیاي بیرونی است. 
(P)4مشاهده گردرحالیکه افراد کنند.چارچوبهاي قضاوتی براي مواجهه با دنیاي بیرون استفاده می

ابعاد مدل تیپ 1شکل شماره کنند. براي مواجه با دنیاي بیرونی از چارچوبهاي شناختی استفاده می
دهد. شناسی یونگ را نشان می

ي شخصیتی یونگهاابعاد ایجاد کننده تیپ.1شکل 

کاترین بریگز و دخترش ایزابل مـایرز،  1942به منظور قابل سنجش کردن مدل یونگ، درسال 
ابزار سنخ شناسی شخصیت را طراحی کردند. پس از بیسـت سـال کـار تجربـی و تاییـد اعتبـار ایـن        

شـود در نشـریه سـرویس آزمونهـاي آموزشـی      نامیده مـی MBTIابزار، آزمون جدید که آزمون  

1. Exteraversion

2. Introversion

3. Judgment

4. Perception
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بریگز یکی از پرکاربردترین آزمونهـاي  -اینک شاخص سنخ سنجی مایرز. 1)1991(کو، چاپ شد
. 2)1995(سـاگینو و کالیـن،   روانشناختی بویژه در حوزه روانشناسی سازمانی و مشاوره شغلی است

درصـد شـرکتهاي بـزرگ دنیـا بـراي توسـعه مـدیران و تـیم سـازي از ایـن           40به نحوي که بیش از 
. حتی از این پرسشنامه در تحقیقات متعدد در خصوص رابطه میان تیپهاي کنندمیپرسشنامه استفاده 

، مدیریت تعارض، سـبکهاي رهبـري، نقشـهاي سـازمانی،     گیريشخصیتی و رفتارهایی نظیر تصمیم
.3)1996(گاردنر، مارتینکو، هاي اطالعاتی و اثربخشی مدیریتی نیز استفاده شده استسیستم

مایرز معتقد بود که هر تیپ شخصیتی داراي ویژگیها و نقـاط قـوت خاصـی اسـت و برخـی از تیپهـا       
در خصـوص  1993ریچـارد در  براي مشاغل خاصـی مناسـب تـر هسـتند. در ایـن راسـتا در تحقیقـی کـه         

18بـا فراوانـی   ISTJدهد که بیشتر وکال، داراي تیپهاي شخصـیتی  میوکالي آمریکایی انجام داد نشان 
درصد هستند. در این تحقیـق کمتـرین میـزان فروانـی تیـپ      13با فراوانی INTJدرصد و تیپ شخصیتی  

.4)1993تعلق داشت(ریچارد، ESFPدرصد  به گروه 1شخصیتی  با فراوانی کمتر از 
عالوه براین تحقیقات دیگري نیز در زمینـه شخصـیت انجـام شـده اسـت کـه ایـن تحقیقـات را         

تــوان در قالــب رابطــه میــان شخصــیت و گــروه خــونی دســته بنــدي کــرد. در ایــن راســتا، وو و مــی
) معتقدند که  تقریبـاً حـدود چهـل درصـد از تنـوع موجـود در شخصـیت افـراد را         2005همکاران(

ه خــونی توضــیح داد. از اینــرو بــه دلیــل ســادگی تعیــین گــرو خــونی، در تــوان بــر اســاس گــرومــی
کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا، یونان، هندوسـتان، ایتالیـا، ایـاالت متحـده و بـه خصـوص ژاپـن از        

).2005(وو، لیندشـتاید، لـی،   شـود میگروه خونی عنوان یک عامل تعیین کننده شخصیت استفاده 
گـردد. فوروکـاوا   بـاز مـی  5و پـژوهش فوروکـاوا  1930ن نظریه به دهه هاي ایگفتنی است که ریشه

هاي خونی خاصی تعلق دارند. از اینـرو مـدعی شـد    دریافت که برخی از  ویژگیهاي خلقی به گروه
که شخصیت و گروه خونی به یکدیگر وابسته هستند. 

1. Coe

2. Saggino and Kline

3. Gardner and Martinko

4. Richand Lary

5. Furakawa



1393بهار و تابستان ، )8,9(پیاپی 2و1ي ، شمارهسومسالمطالعات رفتار سازمانی،ي فصلنامه

38

، مثبت) در حالیکـه   ( پرتکاپو، ترقی خواهفعال هستندBو Oي خونی هابزعم فوروکاوا گروه
منفعل هستند( محافظه کار، دفاعی و منفی). عالوه بر این گـروه خـونی   ABو Aهاي خونی گروه

O خوش بین، اجتماعی و با اراده هستند.  افراد با گروه خونیA  نیز خجالتی، مطیع، فاقد اعتماد بـه
رقیــق القلــب، خوشــرو، نیــز، رك،Bنفــس، دلــواپس، تــودار و خیــالپرداز هســتند. گــروه خــونی  

در خصـوص ویژگیهـاي شخصـیتی    ABاجتماعی، سریع و بادقت هستند. اما در میان گروه خـونی  
اجماع وجود ندارد. هرچند با این استدالل که تحقیق فوروکـاوا از لحـاظ روش شـناختی و آمـاري     

میان نوع گـروه خـونی بـا هـوش،     اي) مدعی شد که هیچ رابطه1936(داراي اشکال است تامپسون
.1)2003(راجر و گلندون، احساسات، اخالقیات یا شخصیت افراد وجود ندارد

هاي انجام شده در خصوص رابطه میان گروه خونی  وشخصیت به نتایج  متفـاوتی  البته بررسی
یت ي خـونی و شخصـ  هـا میان  گـروه ايمنجر شده است.  از یک سو برخی مدعی هستند که رابطه

ي مختلــف در زمینــه ویژگیهــاي هــاوجــود نــدارد. از ســوي دیگــر برخــی معتقدنــد در میــان گــروه
براي مثـال  ). 2002(کنت، کارامر و ایمایکو، شخصیتی نظیر پنج صفت اصلی تفاوتهایی وجود دارد

)  نشان داد که میزان روان نژندي در میان گروه خـونی  1974تحقیقات انگست و مائورر و گروئلی(
Bنشان داد که ثبات عـاطفی در میـان گـروه    1983شتر از سایرین است. از سوي دیگر جوگوار(بی (

کمتـر اسـت عـالوه بـر ایـن نسـبت بـه سـایرین نگـران ترنـد و احسـاس            هـا از سایر گـروه Bخونی 
خودکارآمدي کمتري دارند.

جورخـویی در  ) نشان دادند که میزان روان رن1990)  ماروتام و پراکاش(1990تحقیقات گوپتا(
) کـه در میـان   2005بیشتر از سایرین است. در حالیکه تحقیق وو و همکـاران ( Bمیان گروه خونی 

اي میان ویژگیهاي شخصیتی کـه  دانش آموز سال یازدهم تایوان انجام شد نشان داد که رابطه3844
عـالوه بـر ایـن    هـاي خـونی انجـام شـده وجـود نـدارد.       با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو و گروه

موفقیت دانش آموزان بیشتر تحت تاثیر گشودگی به تجربه  است و با برونگرایی رابطه منفـی دارد.  
زیرا دانش آموزان برونگرا، بدلیل آنکه اجتماعی و لذت طلب هستند شکیبایی یا توانایی تمرکز بـر  

(وو، آورنـد مـی بدسـت  فعالیت درسی را ندارند از اینرو نسبت به افـراد درونگـرا موفقیـت کمتـري     

1. Rogers, Mary and Glendon, A Ian
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).2005لیندشتاد، لی، 
توان به خالقیت فرد و هوش هیجـانی کارکنـان اشـاره    از دیگري ویژگیهاي شخصیتی افراد می

، ایـن  1990کرد. در خصوص هوش هیجانی باید گفت که از زمان  معرفی هوش هیجـانی در دهـه   
در تعریـف هـوش هیجـانی،     .)2009( اشتاین و همکـاران،  نظریه  بسیار مورد توجه قرار گرفته است

دانـد کـه   مـی اي از  تواناییها و مهارتهاي شناختی اطـالق  ) هوش هیجانی را به مجموعه2000بارآن(
گفتنی است که هوش هیجانی از ). 1383(علیق، فرد با کمک آنها فشارهاي محیطی را کاهش دهد

ن خلق و خوي عمـومی سـاخته   میان فردي، سازگاري، کنترل تنش و همچیهاي درون فردي، مولفه
).  2000( بارآن و همکاران، شودمی

مولفه درون فردي، توانایی کنترل هیجانات فردي اسـت. میـان مولفـه درون فـردي و اضـطراب      
فردي نیز به توانایی فرد در سازگاري با سـایرین و مهارتهـاي اجتمـاعی    رابطه وجود دارد. مولفه بین

ط موثر با دیگران ارتبـاط دارد. مولفـه سـازگاري انعطـاف پـذیري در      کند و با داشتن رواباشاره می
اسـت. سـازگاري بـا عـدم لـذت از زنـدگی و افسـردگی        موقعیتهاي حساس و یافتن بهترین راه حـل 

مهمتـرین نکتـه مولفـه موجـود در تعریـف بـارآن، سـازگاري بـا         ) 2007(وونـگ و آن،  ارتباط دارد
کنترل تنش به معناي تحمل و توانایی کنترل اسـترس اسـت. کنتـرل    ).1386(هاشمی،دیگران است

خلـق و خـوي عمـومی نیـز بـه معنـاي       ). 2007(اکسترمرا، دوران،تنش با عصبانیت رابطه مثبت دارد
). 1382(بهرامی و عابدي، نگرش مثبت به زندگی و احساس رضایت از آن است

کارکنـان و رضـایت شـغلی آنـان رابطـه      دهد میان هوش هیجـانی در این زمینه شواهد نشان می
؛ النـدا و همکـاران،   2008؛ کافتسیوس و زامپتـاکی،  2008( گولدال و همکاران، مثبتی وجود دارد 

(اسـدي  بر سالمت روانی و کاهش فرسودگی استگذارهمچنین هوش هیجانی عامل تاثیر). 2008
فاده از آزمـون هـوش هیجـانی و    با این حال علیرغم عمومیت و گستردگی است). 1382و همکاران، 

سنخ شناسی مـایرزبریگز، تحقیقـات تجربـی محـدودي در خصـوص رابطـه میـان ایـن دو مشـاهده          
).  2008( لیري و همکاران، شودمی

از سوي دیگر امروزه این ادعا که میزان خالقیت فرد و هـوش منطقـی او عامـل موفقیـت اسـت      
یـان هـوش و خالقیـت وجـود دارد. در ایـن راسـتا       شود. البته تفاوتهـایی م اصلی بدیهی محسوب می

) نشان داد که آزمونهاي سنجش هوش محدودیتهایی دارند از اینرو با معرفی تفکـر  1950گیلفورد(
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واگرا موجب تحـول در تعـاریف، مـدلها و رویکردهـاي سـنجش خالقیـت شـد و مـدعی شـد کـه           
شـان دهنـده میـزان خالقیـت فـرد      معیارهایی نظیر اصالت، انعطاف پذیري، سیالی و بسـط اندیشـه، ن  

عالوه بر این بررسیها نشان داد که افرادي که استعداد خالقیـت  ).1382( حقیقی و همکاران، هستند
در آنها بسیار باال باشد نادرند و خالقیت در میان تمامی افراد عمومیت داشته و به طور نرمال تقسـیم  

ستعداد در افـراد بایـد محـیط مناسـبی فـراهم      شده است. هرچند براي بروز و پرورش و تقویت این ا
). 1389(حسینی و صادقی، شود

در ادامه تحقیقات متعدد نشان داد میـان ویژگیهـاي شخصـیتی و خالقیـت نیـز رابطـه معنـاداري        
شود. در این زمینه تحقیقات جوکار و البـرزي کـه بـه منظـور بررسـی تـاثیر پـنج صـفت         میمشاهده 

نشان داد که میـان سـه صـفت سـازگاري، برونگرایـی و گشـودگی بـا        اصلی بر خالقیت انجام شده 
( جوکـار  تجربه و خالقیت رابطه مثبت و میان خالقیت و صفت روان نژندي رابطه منفی وجود دارد

محقق یـک واحـد تحقیـق و    191)  نیز که در میان 2011تحقیقات یان و وانگ ().1389و البرزي، 
ه منفی میان روان نژندي و خالقیت کارکنان تحـت تـاثیر میـزان    توسعه انجام شده نشان داد که رابط

حمایت مدیران است. در واقـع اگـر مـدیران از روان نژانـدان حمایـت کننـد میـزان خالقیـت آنـان          
و MBTIهرچند تحقیقی که به رابطـه میـان آزمـون    ). 2011(یانگ و وانگ، افزایش خواهد یافت

وهشهاي انجام شده در این تحقیق سئواالت زیر قابل ارائه بر اساس پژخالقیت بپردازد مشاهده نشد.
و بررسی است. 

بریگز با  مشاغل تحقیقاتی سنخیتی بیشتري دارد؟-ي شخصیتی مایرزهاکدامیک از تیپ.1
شود؟میي خونی تمایل بیشتري براي مشاغل تحقیقی مشاهده هادر کدامیک از گروه.2
یجانی، خالقیت و  گروه خـونی عملکـرد محققـان را    توان با استفاده از متغیرهاي هوش همیآیا .3

پیش بینی کرد؟

. روش شناسی3
این تحقیق از منظر اجـرا از دسـته تحقیقـات توصـیفی و از منظـر هـدف، در گـروه پژوهشـهاي         

گیرد. از منظر اندازه تحقیق نیز، ایـن پـژوهش در گـروه مطالعـات مـوردي دسـته       کاربردي قرار می
ی       حـوه انـدازه گیـري و تحلیـل داده    شود. از نظـر ن بندي می هـا، پـژوهش حاضـر یـک تحقیـق کمـ
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شود. ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد بـود. پرسشـنامه   میمحسوب 
بود که براي تعیین شخصیت محققان اسـتفاده شـد. پرسشـنامه    (MBTI)اول پرسشنامه مایرزبریگز 

بود که از آن براي سنجش هوش هیجانی استفاده شد ایـن پرسشـنامه   بارآن، ابزار استاندارد دیگري 
سئوال پنج گزینه اي در طیف لیکرت است.  پرسشنامه سـوم پرسشـنامه خالقیـت عابـدي     16داراي 

هـا  سئوال است که در طیف سه گانه  تنظیم شده است. این پرسشنامه24است. این پرسشنامه داراي 
یان محققان توزیع شد. اطالعات جمعیت شناختی و گروه خون به صورت یکپارچه تدوین شده و م

جمـع آوري شـد. اطالعـات مربـوط بـه عملکـرد       هـا محققان جمع آوري نیز همراه با این پرسشـنامه 
محققان نیز از سیستم منابع انسانی شرکت استخراج شد. 

ت تولیـد  نفر محقق شاغل در واحد تحقیق و توسعه یک شـرک 100جامعه آماري تحقیق تمامی 
پرسشنامه در میان محققان توزیع گردیـد  100کننده تجهیزات مخابراتی بودند . در این راستا تعداد 

پرسشنامه قابل استفاده به پژوهشگران عودت داده شد. ابزار مورد استفاده براي تحلیـل  83که تعداد 
SPSSبسـته نـرم افـزاري    هاداده خصـهاي مرکـزي و   بـود. از ایـن نـرم افـزار بـراي توصـیف شا      16

ي خـونی  هـا پراکندگی متغیرهاي تحقیق شامل هوش هیجانی، خالقیـت، ارزیـابی عمکـرد و گـروه    
نیـز  هـا استفاده شده است. عالوه بر این براي سنجش و اندازه گیري تفاوتهاي موجود در میان گروه

استفاده شده است.ANOVAاز آزمون 

هایافته.4
بریگـز بـا  مشـاغل    -ي شخصـیتی مـایرز  هـا کـدامیک از تیـپ  به منظور بررسی ایـن سـئوال کـه   

ي هـا تحقیقاتی سنخیتی بیشتري دارد از آزمون کـاي دو اسـتفاده شـد بـدین منظـور توزیـع فراوانـی       
ي شخصیتی جامعه تحقیـق  هاموجود(مورد انتظار) در یک جامعه نرمال با فراوانی مشاهده شده تیپ

توزیع تیپهاي شخصیتی، نشان داد که آمـاره آزمـون   مقایسه شد. نتیجه آزمون کاي دو در خصوص 
درصـد  95تـوان در سـطح اطمینـان    ) بزرگتر است. از اینرو می217/26) از مقدار بحرانی (68/160(

شود. در میادعا کرد که در جامعه تحقیق برخی از تیپهاي شخصیتی بیشتر از حالت طبیعی مشاهده 
درصـد آنهـا   21و ISTJآنها داراي تیپ شخصـیتی  درصد25واقع بیشتر محققان یعنی نزدیک به 
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هستند. نکته مهم این است که این دسته افراد در ویژگیهـاي درونگـرا   ISTPداراي تیپ شخصیتی 
درصـد محققـان   31بودن، حسی بودن و  عقالیی عمل کردن با یکدیگر مشابه هستند. عالوه بر این 

رند. درصد آنها شخصت درونگرا دا69شخصت برونگرا و 

هاي شخصیتی جامعه نرمال  با نمونه تحقیق: آزمون تفاوت تیپ1جدول شماره 

تیپ شخصیتی تعداد مشاهده 
شده

درصد مشاهده 
شده

درصد
مورد انتظار

ENTJ 4 4.8 2

ENTP 2 2.4 3

ESFP 1 1.2 8

ESTJ 9 10.8 12

ESTP 10 12.0 4
شخصیت برونگرا درصد31

INFP 2 2.4 5

INTJ 9 10.8 2

INTP 7 8.4 4

ISFJ 1 1.2 14

ISTJ 21 25.3 12

ISTP 17 20.5 5
شخصیت درونگرا درصد69

سایر تیپها 0 0 29

در خصــوص ســنجش تفاوتهــاي موجــود در ANOVAعـالوه بــر ایــن اگرچــه نتــایج آزمـون   
دهـد کـه ایـن    مـی هـاي شخصـیتی نشـان    خصوص عملکرد، خالقیت و هوش هیجانی در میان تیـپ 

دهـد  بـر اسـاس معیـار عملکـرد،      مـی نشـان  2تفاوتها معنادار نیست  اما همانگونه که جدول شـماره  
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هستند بهترین عملکرد را دارند.  همچنین بر اساس متغیـر  INFPمحققانی که داراي تیپ شخصیت 
گیرنـد   میقرار ENTPرسد که محققانی که در تیپ شخصیت هوش عاطفی و خالقیت به نظر می

بیشترین میزان هوش عاطفی و خالقیت را دارا هستند. در واقع  این افراد برونگـرا بـوده و اطالعـات    
کننـد در رده دوم نیـز   را بر اساس شهود خود جمـع آوري و بـه شـکل عقالیـی آنهـا را تحلیـل مـی       

ESTJشتري دارند. دهد افراد برونگرا هوش هیجانی بیقرار دارند. در واقع این تحلیل نشان میها
هاي شخصیتی بر اساس عملکرد، هوش هیجانی و خالقیتتوصیف تیپ.2جدول 

متغیر/ تیپ شخصیتی عملکرد هوش هیجانی خالقیت

INFP 90.50 56.00 42.5
ESFP 85.00 57.00 37
ISFJ 84.00 58.00 41
ISTJ 83.33 58.71 40.24
INTP 83.00 60.14 41.14
ENTJ 82.75 59.50 39.25
ESTJ 82.22 61.67 38.44
ESTP 82.20 52.80 38.3
ISTP 77.71 59.59 39.18
INTJ 75.33 60.89 40.11
ENTP 73.50 63.00 45.5

ي خـونی تمایـل بیشـتري    هـا عالوه بر این به منظور بررسی این سئوال که در کدامیک از گـروه 
شود. مطابق شواهد موجـود در  استفاده میشود از آزمون کاي دو براي مشاغل تحقیقی مشاهده می
ارائـه شـده اسـت. نتیجـه     3هاي خونی در جامعه در جدول شماره ادبیات تحقیق توزیع طبیعی گروه

) بزرگتر اسـت از  345/11) از مقدار بحرانی یعنی (58/26دهد که آماره آزمون (ها نشان میبررسی
بیشـتر از  ABو Bي خـونی هـا اوانـی گـروه  اینرو باید گفت که در میان محققان مـورد بررسـی فر  

نشـان داد کـه در خصـوص    ANOVAشود. عالوه بـر ایـن آزمـون    میزان مورد انتظار مشاهده می
شود. هاي خونی تفاوت معناداري مشاهده نمیهوش هیجانی و خالقیت در میان گروه
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خونیي هاي مشاهده شده و مورد انتظار از گروههامقایسه فراوانی.3جدول 
OABABگروه خونی

4540114گروهاي خونی در جامعهدرصد  طبیعی

4523248ي خونی  در میان محققانهادرصد گروه

و در نهایت به منظور پاسخگویی به این سئوال که آیا بـا اسـتفاده از متغیرهـاي هـوش هیجـانی،      
توان عملکرد محققان را پیش بینـی کـرد از معادلـه رگرسـیون اسـتفاده      خالقیت و گروه خونی، می

دهد تنها عامل پیش بینی کننده عملکـرد  محققـان   نشان می4شود.  همانگونه که جدول شماره می
تـوان عملکـرد آنـان    ن آنها است. و با استفاده از متغیرهاي هوش هیجانی و خالقیت کارکنان نمیس

بینی کرد. در واقع صرفاً با افزایش سن طبیعی این دسته از کارکنـان عملکـرد آنـان افـزایش     را پیش
یابد.  می

معادله رگرسیون براي پیش بینی عملکرد محققان.4جدول 

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

(Constant) 78.868 5.144 15.332 .000
سابقه .019 .048 .042 .385 .701
سن .141 .058 .269 2.454 .016

هوش هیجانی -.030 .064 -.054 -.474 .637
خالقیت -.019 .095 -.023 -.199 .843

گیريبحث و نتیجه. 5
هدف این پـژوهش تعیـین نیمـرخ شخصـیتی کارکنـان شـاغل در واحـدهاي تحقیـق و توسـعه،           

ي هـا اسـاس یافتـه  هاي شخصیتی، هوش هیجانی و خالقیت بـود. بـر   ي خونی، تیپهابراساس گروه
تحقیق در میان محققـان جامعـه مـورد بررسـی برخـی از تیپهـاي شخصـیتی بیشـتر از حالـت طبیعـی           
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بـا  ISTPدرصـد و تیـپ شخصـیتی    25با فراوانـی  ISTJشود. در واقع تیپ شخصیتی میمشاهده 
هـاي موجـود،   دهند. در واقع مطـابق تئـوري  درصد بیشترین تعداد محققان را تشکیل می21فراوانی 
نیسـت. در  نزدیکی با سایر افـراد  که مستلزم تعاملدارنددرونگراها عالقه زیادي به مشاغلی معموالً 

رونگـرا، بـدلیل   براي افراد درونگرا مناسب تر است. به بیـان دقیقتـر افـراد ب   مشاغل فنی و علمی واقع 
کـه افـراد   آنکه اجتماعی و لذت طلب هستند شکیبایی یا توانایی تمرکز بر فعالیت را ندارند در حالی

هـاي  درونگرا براي مشاغلی نظیر فعالیتهاي تحقیق و توسعه که نیازمند فعالیت مستمر و طـوالنی در محـیط  
بـه  خالقیـت محققـان بسـیار   تحقیقاتی است مناسب تر هسـتند. عـالوه بـر ایـن مشـخص شـد کـه  میـزان         

طور نرمال تقسـیم  یکدیگر نزدیک است. در واقع خالقیت در میان تمامی افراد عمومیت داشته و به
شده است. هرچند براي بروز و پرورش و تقویت این استعداد در افـراد بایـد محـیط مناسـبی فـراهم      

شود.
بیشـتر از حالـت   ABو Bي خونی هانشان داد که در میان محققان گروههااز سوي دیگر یافته

پرتکاپو، ترقـی  افرادي از لحاظ شخصیتی Bشود. زیرا افراد داراي گروه خونی میطبیعی مشاهده 
هاي هستند که براي تصـدي مشـاغل تحقیقـاتی    خواه و  مثبت و با دقت هستند. یعنی داراي ویژگی

) مشـخص شـده کـه میـان نـوع گـروه       1963مورد نیاز است. هرچند همراستا با تحقیقات تامپسـون ( 
خونی و هوش هیجانی و خالقیت کارکنان تفاوت معناداري وجود ندارد. 

عالوه بر این رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که عملکرد محققان ارتباطی با هوش هیجانی و 
گـردد در  مـی خالقیت آنان ندارد. اگرچه به سبب رابطه مثبت میان عملکرد وسن خـدمتی پیشـنهاد   

صورت نیاز نسبت به نگهداشت محققان از طریق تمدید زمان اشتغال یـا افـزایش سـن خـدمت ایـن      
هـا نشـان داد کـه در پروفایـل شخصـیتی محققـان       در نهایـت یافتـه  از کارکنـان اقـدام گـردد.     دسته 

ویژگیهاي شناختی نظیر هوش هیجانی، و خالقیـت، جایگـاهی نـدارد. شـاید همانگونـه کـه اشـتون        
) به آن اشاره کرده است در طراحی آزمونهاي شخصیتی مورد نیاز بـراي انتخـاب کارکنـان    1998(

.توسعه  باید به سایر ویژگی شخصیتی همچون پنج صفت اصلی توجه کردمشاغل تحقیق و
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