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تعریف رفتار در روانشناسی

مشاهده، مطالعه و ثبت رفتار عبارت است از 
پاسخ های یک ارگانیسم در شرایط مشخص به

.یک محرک بیرونی 

.  این رفتار در انسان پیچیده تر از سایر موجودات است
دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسترده و 

.  در هم فرو رفته انسان است



تعریف شخصیت در روانشناسی

مجموعه ای از رفتار تکرارا شونده "شخصیت یعنی 
"وشیوه های  تفکر و احساسات و هیجانات

شخصیت  بیشتر مواقع در گفتگوی عامیانه با 
.مفهوم رفتار اشتباه گرفته می شود



انواع آزمونهای شخصیتی

:آزمونهای شخصیتی از چند وجه قابل تقسیم بندی هستند 
:بر اساس الگوی سالمتی روانی که شامل * 1

آزمونهای سنجش افراد بهنجار یا طبیعی* الف 
....و ، مانند آزمونهای پنج عامل شخصیتی نئو،اینیاگرام، 

آزمونهای سنجش افراد نابهنجار یا بررسی اختالالت روانی و شخصیتی * ب
و آزمون میلون مانند آزمونهای چند وجهی مینوسوتا 

آزمونهای شخصیت سنج یا رفتارسنج* 2
آزمونهای سنجش رفتار مانند دیسک 

، پنج عاملی نئو، اینیاگرام،: آزمونهای سنجش شخصیت مانند 



DISCرفتارشناسی به روش 



DISCدر Dالگوی رفتاری سلطه گری

قدرت 
سرعت 

مسئولیت
من برنده ام

کار نشد نداره



DISCدر Iتاثیرگذاریالگوی رفتاری 

با شور 
تاثیرگذار

خوش بین
اهل مشارکت
بیزار از حذف



DISCدر Sثباتالگوی رفتاری 

صبور
آرامش

صداقت
اهل خانواده

اهل همکاری 



DISCدر Cوظیفه محورالگوی رفتاری 

تفکر
تحقیق
ریزبین

دقت باال
تصمیم گیری



DISCرفتارشناسی به روش 



DISCرفتارشناسی به روش 



Dسلطه گر مشاهدات مدل رفتاری 

سریع و معموال با صدای باال: نحوه صحبت
ورزش ها و بازی های رقابتی: عالیق

تقدیر نامه، جوایز و : به نمایش گذاشتن
تصویرشان به همراه افراد مهم

تقابل های فردی: مدل انگیزشی
بسیار کم تحمل، بعضا زیاده خواه: محدودیت ها

مورد سوء استفاده واقع شدن: نگرانی



 Iتاثیرگذارمشاهدات مدل رفتاری افراد 

با اشتیاق و عالقه، تمایل به گپ زدن: نحوه صحبت
فعالیت های مردمی: عالیق

یادبودهای دوستان و مشتریان: به نمایش گذاشتن
شناخته شدن در اجتماع: مدل انگیزشی
تا حدودی سازمان نیافته: محدودیت ها

عدم مقبولیت فردی و مورد قبول : نگرانی
و توجه قرار نگرفتن



Sمشاهدات مدل رفتاری افراد باثبات

ساختار یافته، منطقی و با آوایی مالیم: نحوه صحبت

فعالیت های خانوادگی، فعالیت در گروه های کوچک : عالیق
عکس های خانوادگی، گل و گیاه در محیط کار: به نمایش گذاشتن

پروژه های تیمی و کمک به دیگران : مدل انگیزشی
مقابله در برابر تغییر :محدودیت ها

ریسک پذیری و مقابله طلبی: نگرانی



Cوظیفه محورمشاهدات مدل رفتاری افراد 

معموال با صدای یکنواخت و احساس کم، خیلی دقیق: نحوه صحبت
پروژه های انفرادی: عالیق

جداول، نمودارها و مطالب عملیاتی: به نمایش گذاشتن
برنامه ریزی خوب، سر وقت بودن، :مدل انگیزشی

فعالیت های گروهی کوچک
بیش از حد منتقد از خود و دیگران: محدودیت ها

انتقاد از کار و اشتباهات خود: نگرانی



Myers-Briggs Type Indicator بریگز-آزمون شخصیت مایرز

.شدگذاریپایهیونگپرفسورشناسیشخصیتمفاهیماساسبرMBTIآزمون



:انواع ترجیح های شخصیتی از دیدگاه مایرز بریگز

Extraversion برونگراvs.Introversionدرونگرا

Sensingحسیvs.Intuitive(شمی)شهودی

Thinkingمتفکرvs.Feelingاحساساتی

Judgingقضاوتگراvs.Perceivingدریافتگرا



به چه سواالتی پاسخ می دهد؟ (MBTI)تیپ شخصیتی 

:زیر پاسخ دهدچهار سوال آزمون تیپ شخصیتی تالش می کند به 

 I vs. Eدرونگرا یا برونگرا     منشا انرژی درونی ؟ . ١

N vs. Sشهودی یا حسی  نحوه جمع آوری اطالعات؟. ٢

vs. F Tاحساساتی یا متفکرانه نحوه تصمیم گیری و قضاوت؟ .٣

P vs. Jقضاوتگرا یا دریافتگرا         نحوه ساماندهی به محیط ؟    . ٤



Introversionمشخصات انسانهای درونگرا  I

آرام و صبور
محافظه کار 

معموال خجالتی بنظر میرسند 
کمتر وارد گفتگو می شوند

رفتار یکنواخت و متعادل
زمان زیادی با خود سپری میکنند

دوستان کم عمق رابطه زیاد
قبل از حرف زدن خوب فکر می کنند



Introversionمشخصات انسانهای درونگرا  I

انفرادی کار کردن در پروژه 
شناختشون سخته

حساس روی اطالعات شخصی و خصوصی
اول فکر بعد عمل 

با دیگران خسته اشون میکنه 
مکالمات تلفنی کوتاه و مفید

ترجیح شون نوشتن تا صحبت 



Extraversion     Eمشخصات انسانهای برونگرا 

از صحبت با دیگران انرژی میگیرند 
شناخت آسان
دوستان زیاد

پیشقدم در آشنائی
اطالعات شخصی در دسترس

با هرکسی حرفی دارند
تنهائی آفسرده می شوند



                       Extraversion     Eمشخصات انسانهای برونگرا 

اول صحبت میکنند بعد گوش می کنند
عاشق کار گروهی

با صدای بلند فکر می کنند
اول عمل می کنند بعد فکر

در کارهای طوالنی خسته و عصبی



Extraversion برونگراvs.Introversionدرونگرا

وجود دارد که هم از خصوصیات درونگرایی هم از Ambivertشخصیت بینابینی هم بنام 
.خصوصیات برونگرایی می تواند بطور همزمان دارا باشد

. همه ما انسانها مطلقا درونگرا یا برونگرا نیستیم بلکه درمیانه نمودار زیر هستیم



Sensing حسیvs.Intuitiveشهودی

من ترجیح می دهم اطالعات را ازدنیای اطرافم بر اساس حواس

Sensing Sحسی. پنجگانه و واقعیت دریافت کنم 

من ترجیح می دهم کلی نگر بوده و بدنبال ارتباط میان
اطالعات و درنظر احتماالت و حس ششم و الهامات درونی

Nintuitiveشهودی . مطالب رو جمع آوری کنم



Sensing حسیvs.Intuitiveشهودی

نحوه مراحل جمع آوری اطالعات حسی 
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S…………X-Y-Z

قدم به قدم مرحله به مرحله با دقت و وسواس زیاد           

نحوه مراحل جمع آوری اطالعات شهودی 
A……D………K………..F……….W…….P……..X…….V……..Z

از یک مرحله به چند مرحله جلوتر بدون توالی دقیق و مشخص



Sensing حسیvs.Intuitiveشهودی

تفسیر ذهنیت یک فرد حسی و شهودی  از تصویر زیر چیست؟

توجه به جزییات شی: شخصیت حسی
در مورد اندازه، حجم ، رنگ و جنس لیوان صحبت میکند

.کمتر در مورد برند استارباکس صحبت میکند

توجه به کلیات شی: شخصیت شهودی 
تمرکز برروی برند استارباکس و شروع میکنند به تعریف

خاطرات سفری که به کافی شاپ استارباکس مثال در دبی
داشتند بجای تمرکز برروی مشخصات خود لیوان 



SSensingمشخصات انسانهای حسی                 

عاشق کارهای عملی ساختن و سوار کردن
واقع بین و عملگرا
آمار و ارقام واقعی 

انجام کارهای عملی و قابل اجرا
استفاده از مهارتهای عملی

لذت بردن از زمان حال و اکنون
نداشتن دغدغه از آینده دور



SSensingمشخصات انسانهای حسی                 

برای حل مسئله از تجربیات شخصی استفاده می کنند
به ندرت اشتباه در مورد واقعیتها

بی توجه به الهامات درونی
ابتدا از جزییات بعد رسیده به کلیات

جمع آوری اطالعات گام به گام
عاشق کارهای تکراری 

زمانی تجربه دیگران مفید که قابل 
اندازه گیری و مشاهده باشد



Intuitive      Nمشخصات انسانهای شهودی

استعاره و تشبیه زیاد 
الهامات درونی و حس ششم

تمرکز برچند موضوع همزمان
بدنیال امکانات جدید

بدنبال کشف جدید 
عاشق نظریه پردازی

از هر دری سخنی 



Intuitive      Nمشخصات انسانهای شهودی

ابتدا کلیات در صورت نیاز جزییات
توجه به کاربرد و ویژگی ها
توجه کمتر به محیط اطراف

خسته شدن از تکرار و جزییات
عاشق مسائل پیچیده و جدید 

عالقمند فراگیری مهارت جدید
اشتباه در مورد واقعیتها

مشکل پرش افکار و عدم تمرکز



هل من ترجیح می دهم بر اساس اصول و استاندارهای پذیرفته شده و منطقی تصمیم گیری کنم و ا
Thinking  Tمنطقی.          استدالل هستم

م من ترجیح می دهم براساس ارزشهای شخصی و تاثیر تصمیمات روی دیگران تصمیم گیری نمای
Fellingاحساساتی.اصطالحا دوست ندارم و دوست ندارم ها F 



T–Thinkingمشخصات انسانهای متفکر یا منطقی 

همه چیز بر اساس سود و زیان 
ارتباطات بر اساس عقل و منطق

صحبت در مورد نتیجه کار 
قدرت تجزیه تحلیل باال

معموال رک و صریح الهجه
به اندیشه دیگران کار دارند

اجرای عدالت مهمتر از رفاقت
کمتر تحت تاثیر احساسات و عواطف 



T–Thinkingمشخصات انسانهای متفکر یا منطقی 

سرسخت و بدون انعطاف 
صداقت مهمتر از رعایت ادب 

منطقی و منصف
تفکر سوم شخصی

بشدت انتقادگر  
پذیرای انتقاد دیگران  

خدشه دار کردن احساسات دیگران
رسیده به نتیجه بر اساس تحلیل منطقی



     Feeling       Fمشخصات انسانهای احساسی

معیار تصمیم گیری دوست دارم دوست ندارم
هم دل و مهربان 

صحبت از روابط عاطفی و احساسات 
الویت ادب نسبت به صداقت

عاشق شنیدن تعریف و تمجید از آنها
تفاوت تصمیم گیری برای دوستان 

آنها را سبب گرما در روابط اند
بدنبال خوب و بد در رفتار دیگران



Feeling       Fمشخصات انسانهای احساسی

صحبت از خواسته هایشان دشوار است
رودربایستی با غریبه ها
مشکل در ابراز مخالفت 

در برابر انتقاد کم ظرفیت
ارزشهای شخصی پررنگ 

در جمع فکر میکند از او انتقاد می شود
استاد هماهنگی با دیگران
عاشق همدردی با دیگران

تالش برای راضی کردن همه 



من ترجیح می دهم کارها را از قبل برنامه ریزی کنم و ترجیح میدهم در مورد موضوعات بسرعت تصمیم
JJudgerقضاوتگرا  .               گیری بکنم

به من ترجیح می دهم در کارهای خودم از قبل برنامه ریزی نکنم و مطابق با ضرورت و نیاز در لحظه دست
 PPerceiverدریافتگرا .            کار بشوم



                   Judger       Jمشخصات انسانهای قضاوتگرا

بسرعت تصمیم گیری و اجرا 
محیط اطراف سازمان یافته و منظم
فهرست دقیق کارها تا چند ماه بعد

در صورت جابجای برنامه ها بهم میریزند
هر چیزی دقیقا سرجای خودش باید باشد

پیش از شروع پروژه همه نیازها مشخص
به موقع و سروقت در قرارها

برنامه ریزی در چارچوب دقیق زمانی 



                   Judger       Jمشخصات انسانهای قضاوتگرا

آغاز هر پروژه بعد از اتمام پروژه قبلی
استراحت پس از پایان کار

تسلط کامل روی کل کار یا پروژه
تا پایان کار قبل پذیرای پروژه جدید نیست

تصمیم گیری سریع در کار
بدنبال ساختار و نظم کاری

متنفر از غافلگیری و سورپرایز
تمرکز برروی وظایف خود



Perceiver        Pمشخصات انسانهای دریافتگرا                

تعویق تصمیم گیری ها تا زمان ممکن
محیط کار و زندگی آشفته

استراحت و تفریح در حین کار
عاشق جمع آوری اطالعات 

تصمیم گیری کند و الک پشتی
عاشق سورپرایز و غافلگیری

تعویق کارهای سخت و ناخوشیاند
دغدغه آزادی عمل در کار 



Perceiver        Pمشخصات انسانهای دریافتگرا                

انعطاف پذیر و تطبیق یافته
90تصمیم در دقیقه 

شیوه کاری شخصی دارند
اجرای چندین پروژه همزمان
نداشتن دغدغه برنامه ریزی

عاشق شروع کار جدید
انجام کارها و زمان بندی ذهنی

نداشتن مشکل در تغییرات لحظه ای 



Neoالگوی پنج عاملی شخصیتی 

پاول کاستا
رابرت مک کری

Eبرونگرایی 

Nروان نژندی یا عصبیت 

Oباز بودن به تجربه 

Aتوافق پذیری 

Cوجدانی بودن 



Neoبررسی صفت برونگرایی در 

برونگرایی در الگوی پنج عاملی نئو

فردی است که اجتماعی 
پرانرژی و جسور

قاطع
جامعه پذیرتر 

عالقمند به مشارکت



Neoصفات زیرمجموعه برونگرایی در 

                                   E1  Warmthصمیمیت 

                     E2  Gregariousnessجمع گرایی

                           E3   Assertivenessقاطعیت

                 E4  Activity(فعالیت)جنب و جوش 

E5هیجان خواهیE5 Excitement Seeking    

E6هیجان های مثبتE6 Positive Emotions  



E1 صمیمیت از برونگرایی

رابطه بین فردی بهتر و موثر= صمیمیت باال 
حالت دوستانه با دیگران

رسمی و محافظه کار = صمیمت پایین 
لزوما کینه توزی ندارند 



E2 جمع گرایی از برونگرایی

رابطه بین فردی بهتر و موثر و= جمع گرایی باال 
عالقه به حضور در جمع های جدید و تازه 

عالقه به تنهایی و دنیای درونی= جمع گرایی پایین 
لزوما منزوی نیستند



E3 قاطیعت از برونگرایی

افراد مسلط با تحکم و پیشرو = قاطیعت باال 
و پیشگام با قدرت نه گفتن بسیار آسان 

بجای متن دوست دارند در حاشیه= قاطعیت پایین 
قرار گیرند و قدرت نه گفتن ندارند 



E4 فعالیت از برونگرایی

ضرب آهنگ تند در زندگی= فعالیت باال 
پرشور و پرانرژی با زندگی پرتحرک 

آهنگ آرام و کند در زندگی = فعالیت پایین 
لزوما تنبل یا سهل انگار نیستند



E5 هیجان خواهی از برونگرایی

مشتاق و حریص هیجان= هیجان خواهی باال 
عاشق سرعت و ارتفاع و خطر و ریسک

شیوه زندگی عادی بجای= هیجان خواهی پایین 
پرداختن به هیجانات زیاد  



E6 هیجان های مثبت از برونگرایی

شادیتمایل به تجربیاتی مثل= هیجان مثبت باال 
.لذت و عشق دارند براحتی قهقه می زنند

تندلزوما افراد ناشادی نیس= هیجان مثبت پایین 
بلکه آدمهای شلوغ و پرسروصدا و باروحیه ای  

.نیستند



Neoبررسی صفت روان نژندی در 

روان نژندی در الگوی پنج عاملی نئو

روان نژندی نشانه وضعیت سازگاری فرد با دنیای اطراف

:روان نژندی شامل تمام هیجانیات منفی از جمله 

خشم و کینه توزی است,افسردگی,استرس,اضطراب

قدرت کمتر در کنترل تکانش         = افزایش روان نژندی 
درجه کم در انطباق پذیری = کاهش کنترل تکانش 



Neoصفات زیرمجموعه روان نژندی در 

سواله یا آزمون بلند خود به240روان نژندی یا روان رنجوری یا عصیبت در الگوی پنج عاملی شخصیتی نئو در آزمون 
:صفت اختصاصی تر تقسیم بندی می شود که شامل صفات زیر می باشد6

                                                     N1  Anxietyاضطراب

                                      N2  Hostilityخشم وکینه توزی

N3 Depressionافسردگی

          N4   Self-consciousness(شرم)هشیاری به خود

                                    N5  Impulsivenessتکانشگری

N6  Vulnerability to Stressآسیب پذیری از استرس



N1 اضطراب از آسیب پذیری از استرس

دغدغه مدار,ترسیده,افراد نگران = اضطراب باال 
عصبی وحشت زده و پرتنش 

افراد راحت و آرام = اضطراب پایین 
اهل ستیزه جوئی و رفتار مضطرب نیستند



N2 خشم وکینه توزی  از روان نژندی

افراد دارای احساس= خشم و کینه توزی باال 
زود از کوزه دررفتن+ درماندگی و ناکامی 

افراد خونسرد= خشم و کینه توزی پایین 
با هر مسئله حتی سخت آشفته نمی شوند



N3 افسردگی  از روان نژندی

ناامیدی,غم,افراد مستعد گناه= باال افسردگی
، بسرعت ناامید و سرخوردهتنهایی و انزوا

افراد بندرت دچار غم و گناه = افسردگی پایین 
.شده اما ضرورتا افراد شادی نیستند



N4از روان نژندی( شرم)هشیاری به خود

احساس خجالت و دستپاچگی= شرم باال 
ناراحتی در روابط بین فردی و خجالتی بودن 

در موقعیتهای اجتماعی برآشفته = شرم پایین 
و مضطرب نیستند ولی لزوما سخنران نیستند



N5 تکانش گری از روان نژندی

عدم کنترل سائق ها و هوس ها= باال تکانشگری
سیگار ,غذا )در برابر خواسته ها و تمایالت آنی 

غیرقابل کنترل ( و مالکیت افراد

قدرت مقابله باال در برابر= تکانشگری پایین 
هوس ها و سائق ها و ظرفیت باال روانی



N6 آسیب پذیری از استرس  از روان نژندی

در موقیعتهای = آسیب پذیری از استرس باال 
دشوار احساس ناتوانی در انجام کارهای عادی

و حتی روزانه خود

امکان کنترل=آسیب پذیری از استرس  پایین 
شرایط دشوار در موقعیتهای بغرنج



Neoبررسی صفت بازبودن به تجربه در 

باز بودن ذهن در الگوی پنج عاملی نئو

باز بودن ذهن نشانه عالقه مندی به تجربیات درونی و بیرونی جدید 

باز بودن ذهن شامل تمام ویژگیهای شخصیتی افراد
کنجکاو و خالق و غیرمتعارف  است

افراد با بازبودن ذهن افرادی غیرمتعارف بوده که منابع قدرت
را زیرسوال برده و عالقمند به آزادی و خالقیت در امور اجتماعی

.و سیاسی و مذهبی هستند



Neoصفات زیرمجموعه باز بودن به تجربه در 

سواله یا آزمون240باز بودن ذهن به تجربه جدید یا باز بودن تجربه در الگوی پنج عاملی شخصیتی نئو در آزمون 
:صفت اختصاصی تر تقسیم بندی می شود که شامل صفات زیر می باشد6بلند خود به 

                                             O1   Fantasyتخیل 

                              O2 Aestheticsزیبائی شناسی

                                            O3  Feelingsعواطف

                                             O4  Actionsکنش ها

                                                  O5  Ideasدیدگاه

                                              O6  Valuesارزش ها



O1 تخیل از باز بودن به تجربه

قدرت خیال پردازی از آینده = تخیل باال 
خالقیت باال

افکار عادی دارند و ترجیح = تخیل پایین 
می دهند ذهن خود را کنترل کنند



O2 زیبائی شناسی  از باز بودن به تجربه

احساس ژرف نسبت به هنر= زیبائی شناسی باال 
عاشق شعر و موسیقی و سینما و تئاتر

هیچ هنری هیچ تاثیری بر= زیبایی شناسی پایین 
آنها ندارد احساسی نسبت به شعر و موسیقی و 

دیدن تئاتر ندارند



O3 عواطف از باز بودن به تجربه

توانائی درک عواطف= دسترسی به عواطف باال 
و هیجانات خود و تفکیک و تمیز آنها

عدم درک = دسترسی به عواطف پایین 
تفاوتهای بین حاالت هیجانی و احساسات

درونی 



O4 کنش ها از باز بودن به تجربه

عالقمندی برای انجام کارها = باز بودن به کنش ها باال 
و فعالیتهای جدید مثل رفتن به محلهای جدید یا

امتحان غذاهای جدید

در برابر تغییرات بشدت =باز بودن به کنش ها پایین 
مقاومت کرده و فقط موارد امتحان شده مورد تایید



O5 دیدگاه از باز بودن به تجربه

کنجکاوی فیلسوفانه=باز بودن به دیدگاه ها باال 
مشتاق شنیدن نظرات و دیدگاههای مخالف

کنجکاوی محدود= باز بودن به دیدگاه ها پایین 
عدم عالقه یا تحمل شنیدن صدای مخالف



O6ارزش ها از باز بودن به تجربه

آمادگی بازبینی ارزشهای=باز بودن به ارزش ها باال 
فرهنگی و مذهبی,سیاسی,اجتماعی

محافظه کار بودن و مخالفت=باز بودن به ارزش ها پایین 
سیاسی-با تغییر و تعصب قومی و قبیله ای و مذهبی



Neoبررسی صفت توافق پذیری در 

توافق پذیری ذهن در الگوی پنج عاملی نئو

.توافق پذیری همانند برونگرایی تاکید بر روی روابط بین فردی دارد

نوعدوست و همدرد مشکالت دیگران,افراد توافق پذیر انسانهای مشتاق
مشتاق کمک کردن به افراد هستند

افراد با توافق پذیری باال جنبه های مثبت سالمت اجتماعی و روانی را
.افراد موافق از افراد مخالف محبوب تر هستند. دربر می گیرد



Neoصفات زیرمجموعه توافق پذیری در 

سواله یا آزمون240باز بودن ذهن به تجربه جدید یا باز بودن تجربه در الگوی پنج عاملی شخصیتی نئو در آزمون 
:صفت اختصاصی تر تقسیم بندی می شود که شامل صفات زیر می باشد6بلند خود به 

                                             A1  Trustاعتماد 

                 A2  Straightforwardnessسادگی

                                 A3  Altruismنوع دوستی

                                 A4   Complianceتبعیت

                                        A5  Modestyتواضع

           A6  Tendermindednessدرک دیگران



A1 اعتماد از توافق پذیری

دیگران قابل اعتماد هستند= اعتماد باال 
تمام انسانها قابل اعتماد هستند مگر عکسش

ثابت بشه

هیچ کسی قابل اعتماد نیست=اعتماد پایین 
تمام انسانها خالفکار و گناهکارند مگر بتوانند

بی گناهی خود را ثابت کنند



A2 سادگی از توافق پذیری

افراد ساده و مخلص و بی ریا= سادگی باال 
از نظر افراد غیرساده آنها انسانهای کوتاه فکر و هالو

تمایل به طفره رفتن از واقعیت=سادگی پایین 
لزوما غصر صادق  یا سواستفاده گر نیستند اما

برخی از آنها می توانند حیله گر و چاپلوس و
فریبکار باشند



A3 نوع دوستی از باز بودن به تجربه

افرادی که به فکر مسائل و مشکالت=نوع دوستی باال 
قشر آسیب پذیر جامعه بوده و مشتقانه به افراد 

محروم جامعه کمک می کنند

دغدغه مشکالت دیگران را =نوع دوستی پایین 
نداشته و بدنبال مسائل و مکشالت خود هستند 



A4 تبعیت از توافق پذیری

کنترل پرخاشگری و بخشیدن خطاها،= تبعیت باال 
اشتباهات دیگران و اهل همکاری بجای رقابت 

پرخاشگری باال و بشدت رقابت جو=تبعیت پایین 
و نشان دادن خشم در مواقع غیرضروری 

compliance is defined as an individual's typical response to conflict.



A5 تواضع از توافق پذیری

افراد فروتن دارای نادیده گرفتن = تواضع باال 
منافع خود

حس برتری و خاص و ویژه بودن دارند=تواضع پایین 
بنظر ازخودراضی و مکتبر هستند



A6 درک دیگران از توافق پذیری

افراد دارای احساس همدلی و توجه = درک دیگران باال 
به دیگران برای حل مسائل آنها و اهل رحم و شفقت 

افراد سرسخت که کمتر تحت تاثیر=درک دیگران پایین 
مشکالت دیگران قرار می گیرند 



Neoبررسی صفت وجدانی بودن در 

وجدانی بودن در الگوی پنج عاملی نئو
وجدانی بودن در مجموع کنترل تکانش ها و سائق های ماست

افراد وجدانی دارای هدف و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده
.بوده است

افراد با ویژگی شخصیتی وجدان باال در کارهایی آکادمیک و علمی
.بسیار موفق هستند

افراد با وجدان پایین لزوما افراد بی اخالق و بدذاتی نیستند**
.بلکه تالش آنها برای رسیدن به موفقیت و سخت کوشی کم هست



Neoصفات زیرمجموعه وجدانی بودن در 

صفت اختصاصی تر6سواله یا آزمون  بلند خود به 240وجدانی بودن در الگوی پنج عاملی شخصیتی نئو در آزمون 
:تقسیم بندی می شود که شامل صفات زیر می باشد

                         C1  Competenceشایستگی

                                                     C2  Orderنظم

                          C3  Dutifulnessوظیفه شناسی 

 C4  Achievement Strivingتالش برای موفقیت

            C5 Self-Discipline( پیگیری)نظم درونی 

                        C6  Deliberationانعطاف ناپذیری

نظمیشایستگ

تالش
وظیفه 
شناسی

یپیگیر
انعطاف

یناپذیر



C1 شایستگی از وجدانی بودن

احساس توانایی و مفید بودن= شایستگی باال 
در کار و وظیفه محوله 

احساس ناتوانی در انجام دادن=شایستگی پایین 
کارهای محوله و احساس خودکم بینی 



C2 نظم از وجدانی بودن

افراد مرتب منظم با دیسپلین و =نظم باال 
سامندهی مناسب رفتاری

افراد فاقد برنامه کوتاه و بلندمدت=نظم پایین 

OCPD= طیف شدید نظم باال *



C3 وظیفه شناسی از وجدانی بودن

نظارت وجدان اخالقی در انجام= وظیفه شناسی باال 
تمام کارهای محوله به فرد

آسان گیری در کارها و گاهی =وظیفه شناسی پایین 
بی مسئولیتی و بی تفاوتی و بی ثباتی در کار



C4تالش برای موفقیت از وجدانی بودن

سطح توقعات باال از خود = تالش برای موفقیت باال 
در انجام وظایف و کارهای شخصی یا سازمانی

بی رمقی و تنبلی و =تالش برای موفقیت پایین 
نداشتن قید و بند در انجام کارها در مجموع یک

انسان بی هدف 



C5نظم درونی از وجدانی بودن

پیگیری تا به سرانجام  رسیدن= نظم درونی باال 
در مسئولیتها و کارهای محوله 

نصفه و نیمه رها کردن کار و =نظم درونی پایین 
و یا مشکل تکانشی بودن رفتار فرد 



C6 انعطاف ناپذیری از وجدانی بودن

افراد محتاط که حاضر به = انعطاف ناپذیری باال 
تغییر رویه های روتین نیستند

افرادی که یا عجول و =انعطاف ناپذیری پایین 
دستپاچه هستند یا در حالت خوشبینانه افراد

خودجوش که مدیریت بحران قوی ای دارند


