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تفاوتهاي افراد بر پايه شخصيت ميتواند منبع توسعه خالقيت و يا بااععس ييهاه مهاسالت
اجتنابناپذير سازماني باشد .يسي از اين مهسالت توازن بين نيازها و اهداف فردي با همساايي
گروهي و تيم است .هدف از پژوهش حاضر ،بريسي يابطه بين شخصيت بر اساس ماد پان
عاملي)  (BIG-5شامل پان بعاد يوانينجاويي ،بارونگراياي ،وييفاهشناساي ،خوشاايندي و
گهودگي به عنوان متغيرهاي مستقل و گرايش به تيمسازي بهعنوان متغير وابسته مايباشاد.
بدين منظوي 54مدير ستادي سازمان آموزش و پرويش استان قم و  13مدير ستادي دانهااا
علوم پزشسي اين استان به يوش نمونهگيري تصادفي طبقاهبنادي شاد انتخااب شادند .ابازاي
مويد استفاد دي اين پژوهش ،پرسهنامه شخصيت مد پن عااملي و ميازان گارايش باه تايم
سازي است که توسط محقا باا کماس اسااتيد نااحبنظر تدياه شاد  ،يواياي آنداا از طريا
نظرسنجي خبرگان و پايايي آندا توسط يوش آعفاي کرونباخ براي پرسهنامه شخصايت ماد
پن عاملي 0/87و پرسهنامه ميزان گرايش به تيم ساازي  0/13بدسات آماد .داد هااي بدسات
آمد با يوشهاي آمايي همبستاي و آزمون تي مويد تجزيه و تحليل قراي گرفت .نتاي نهاان
داد که بين ميزان گرايش به تيمسازي و شخصيت مديران ايتباط معناداي وجود دايد .از مياان
پن بعد متغير شخصيت ،بين يوانينجويي و گرايش باه تايمساازي يابطاه معناادايي وجاود
ندايد .ايتباط معنادايي بين ابعاد برونگرايي ،وييفاهشناساي و گهاودگي نسابت باه پاذيرش
تجربه و ميزان گرايش به تيمسازي وجود دايد .معنادايي ايتباط تطاب پذيري و ميزان گرايش
به تيمسازي دي سازمان آموزش و پرويش تاييد و دي دانهاا علوم پزشسي يد شد.
واژههاي ک يري :شخصيت  ،مد پن عاملي شخصيت ،تيم سازي  ,فرهنگ سازماني
1 Personality
)2 Five Factor Model (FFM
3 Team building
4 Organizational Culture
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بررسي رابطه بين ميزان گرراش
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مقرمه

اهداف نهایي سازمان دست یابند ،احتماا موفقیات آنهاا

موفقیت هر سازمان در گرو استفاده بهینه از نیروي انساني

افزایش خواهدیافت ( .)4مدیر موف امروز و آیناده ,یاک

آن سازمان است .در اهمیت افراد در ساازمان همایب باس

تخصصها و معلومات گروهي باراي یاافتب راهحاشهااي

که مدیریت را عبارت از کارکردن با دیگران دانستهاند (.)1

مناسب بهره جوید (.)5

افراد هر یک داراي شخصیت منحصربهفردي باوده کاه در

تشکیش تیمهااي کااري در ساازمان مناوط باه وجاود

تعامالت خود با سازمان و دیگران آن را بروز ميدهناد .از

عوامش چندي از جمله فرهنگ ،عواماش سااختاري ،داناش

میان پنج ویژگي فردي داوطلباان کاار در موفقیات شايلي
شااامش شخصاایت ،اسااتعداد ،عالقااه ،هااو

اعضاي تیم ،مهارتهاي رهبري و ...ميباشد ( .)6رهباري

و مهااارت،

اثربخش یک فاکتور مهم و خاص در موفقیت تایم اسات.

"شخصیت"از اهمیت در خور توجهي برخوردار است .در

به ایب منظور یک رهبر دانا و با اعتماد باه نقاس ناه فقاط

پژوهشي که توسط یکي از مراکز استخدامي توکیاو انااا

باید درباره تکنیکهاي پویایي گاروه آماوز دیادهباشاد،

گرفت ،بیشتریب تأکید و توجه سازمانهاي بزرگ و موفا

بلکه باید داراي شخصیتي باشد که قادر باه هادایت افاراد

ژاپب در گزینش اولیاه داوطلباان کاار باه ناوخ شخصایت

بوده ،از تیپهااي شخصایتي مختلا

مناسب ،در تقد دو به جساارت و شاهامت و در درجاه

آگااه و بداناد کاه

چگونه هر تیپ شخصیتي بر عملکرد تیم تأثیر مايگايارد

سو به مهارت آنها دارند (.)2

( ،)7اما اینکه آیا گرایش مدیران سازمان ها به تشکیش تیم-

تفاوتهاي افراد بر پایه شخصیت ميتواند منبع توسعه

هاي کاري ،تحت تأثیر نوخ شخصیت آنهاا مايباشاد یاا

خالقیاات و یااا ریشااه تعاااري ،ناکااامي و مشااکالت

خیر ،مسئلهاي است که ایب پژوهش بدان ميپردازد.

اجتنابناپايیر ساازماني باشاد .مشاکالت اجتناابناپايیر

چنانچه مسئله پژوهش را در چارچوب سطوح تازیاه

تفاوت هاي فردي در سازمان ،خود را به صورت تناقضات

و تحلیش رفتار سازماني بررسيکنیم ،شکش (شاماره )1؛ در

مهم در زندگي سازماني نماودار مايساازد .یکاي از ایاب

ميیابیم که موضوخ شخصایت از مساا ش ساطر فاردي و

تناقضات ،توازن بیب شخصیت ،نیازها و اهداف فاردي باا

تشکیش تیمهاي کاري در سازمان از مسا ش سطر گروهاي

همکاري و همسازي گروهي و تیماي اسات .در حقیقات

قابش توجه است.

حفظ خصایص فردي و شخصیتي افراد به ماوازات خلا
همکاري 1و همسازي 7با دیگران ،ترغیب و مشارکت افراد
بااا شخصاایتهاااي متفاااوت در فعالیااتهاااي جمعااي و
همکاري آنان با یکدیگر در تیمهاي کاري از چالشهاایي
اساات کااه پاایش روي بساایاري از ماادیران سااازمانهااا
قرارگرفتهاست (. )3در ارتباط با اهمیت اناا فعالیتها از
طری تیمهاي کاري مطرحشدهاست که سازمان هااي ایاب
عصر به دلیش پیچیدگيهاي محیطي و نیاز بهدرگیرسااختب
تعدادي بیش از یک نفر در فرایندهاي کاري بدان واقا -
اند که چنانچه افراد خود را به اناا فعالیتها در تیمهااي
کاري تشوی نمایند ،بهگونهاي که با حمایت از یکدیگر به
1. Co- operation
2. Conformity
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عضاو از یااک تاایم و یاا تاایمهاااي مختلا

اساات کااه از

بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي ) (Big – 5در سازمانهای منتخب

فراگردهاي گروهي (ارتباطات،
نفوذ،هناارهاي

فراگردهاي فردي
(انگیز  ،ادراک ،نگر )

فراگردهاي سازماني
(فرهنگ سازماني ،ارزشها ،ساختار ،سیاستهاي سازماني)

شکل  .1سه سطح تجزيه و تحليل در رفتار سازماني ()8

واژه شخصااایت از نظااار ریشاااهاي معااااد کلماااه

بحثميکردند و افالطون 1نیز در کتاب معروف خاود باه

 personalityانگلیسي یاا  personaliteفرانساه اسات و از

نا جمهوري ،درباره تفاوتهاي فاردي بحاثکاردهاسات

ریشه التیب  personaگرفتهشدهاست که به معني نقااب یاا

( ،)15اما نظریههاي شخصیت از زماني که بقاراط ،حکایم

ماسکي بود که در یونان و رو قادیم باازیگران تئااتر بار

یوناني ،افراد انساني را از نظر غلباه اخاالط چهارگاناه باه

چهره ميگياردند (.)9

سنخهاي صفراوي ،بليمي ،دموي و سوداوي تقسیمکارد و

یکي از ویژگيهاي ماسک ،ثبات و دا ميباودن آن در

براي هریک از ایب سنخها ویژگيهااي معیناي قا اش شاد،

طو نمایش است .ایب تعبیر بر ایب مطلب اشاره دارد کاه

آغاز شدهاست .از آن زمان تاکنون ،نظریههاي گوناگون باا

شخصیت هرکس ماسکي است که او بر چهره خاود ماي-

گرایشها و زمینههاي متفااوتي دربااره شخصایت انساان

زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد و نیز شخصیت ،یعناي

عرضهشدهاست .برخي از ایب نظریهها شاامش نظریاههااي

عنصر ثابت رفتار هر فرد ،شیوهبودن او و بهطورکلي آنچاه

روانکاوي( 7شامش نظریه فرویاد) ،نظریاههااي روانکااوي

همواره با او هست و موجب تمایز او از دیگران مايشاود

جدید(3فرویدهاي نو ،شامش نظریاه کاار یوناگ ،نظریاه

( .)11بنابرایب ،مفهو اصلي و اولیه شخصایت ،تصاویري

آلفرد آدلر و ،)...نظریههااي سانخشناساي( 4شاامش نظریاه

صوري و اجتماعي است و بر اسااس نقشاي کاه فارد در

بقراط و جالینوس،کرچمر و شلدون) ،نظریاههااي تحلیاش

جامعه بازي ميکند ،ترسیم ميشود ،یعني در حقیقت ،فرد

عاملي یا رویکارد صافت ( شاامش نظریاه کاتاش ،نظریاه

به اجتماخ خود شخصیتي ميدهد که جامعه بر اسااس آن،

آیزنک ،نظریه پنج عاملي مک کري و کوستا) ،نظریاههااي

او را ارزیابي مي نماید (.)11

انسانگرایي( 6شامش نظریه آبراها مازلو و کاار راجارز)

شخصیت بهعنوان سازماني درون سیستمهاي عاطفي،
احساسااي ،شااناختي و مفهااومي فاارد تعریاا

و ...ميشود (.)9

شااده و

یکي از تقسیمات نظریههااي شخصایت ،نظریاههااي

تعییبکننده واکنشهاي منحصربهفارد او باه محایط (،)12

تحلیش عاملي یا رویکرد صفت است .دو نظریهپارداز ایاب

دربااارگیرناااده عناصااار دروناااي (افکاااار  ،ارز ها اا و

زمینااه ،ریمااون کاتااش 2و آیزنااک 8ماايباشااند .صاافات

خصیصههاي وراثتاي) و عناصار بروناي (رفتارهااي قاباش

شناختهشده بهوسیله کاتش صفات شاانزدهگاناهاي اسات و

مشاهده) ( ،)13و مشخصکنناده چگاونگي تاأثیرگاياري
افراد بر دیگران ( )14ميباشد.

1. Plato
2. Psychoanalytic
3. Neo- Psychoanalytic
4. Type theories
5. Trait theories
6. Humanism
7. Cattell
8. Eysenck

سابقه توجه به تفاوت هاي فردي بسیار طوالني اسات.
یونانیااان در دوران گيشااته درباااره چناایب تفاااوتهااایي
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رفتار
سازماني
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هر یک داراي صفت منفي یا متضاد ميباشاد ( .)16مادلي

تمایش داشته و اغلب با افراد متفاوت بهتر کنار ميآیناد .در

که آیزنک از تیپولوژي شخصیت ارا ه داد ،ترکیبي است از

مقابش ،درونگرایان - 3افرادي که در طی

مزاج هااي چهارگاناه بقاراط و جاالینوس ( ،)17دو تیاپ

قساامت پاااییب قاارار دارنااد -افاارادي هسااتند کااه داراي

درونگرا و برونگراي یونگ ،و باالخره عاماش پایاداري و

خصیصه هاي عاطفي متبت کمتري بوده و تمایاش کمتاري

ناپایداري (روانرناوري) که خود به آن هاا افازودهاسات.

به برقراري تعامالت اجتمااعي باا دیگاران دارناد (.-)19

پژوهشااگران معاصاار شخصاایت از هاار دو نظریااه ابااراز

برونگرایان هنگاا کاار ،نسابت باه درونگرایاان ،تمایاش

نارضایتي کرده ،معتقدند که نظریه آیزنک بسیار ساده است

بیشتري به صرف انرژي بیشتر و روحیات و حاالت متبات

و ابعاد بسیار کمي دارد ،درحااليکاه نظریاه کاتاش بسایار

دارند و نیز نسبت به شيش خود ،احساس رضایت بیشتر و

پیچیده است و عوامش بسیار زیادي دارد (.)13

عموماً دربااره ساازمان و محایط پیراماون خاود احسااس

در حاوزه شخصایت

بهتري دارند .همچنیب برونگرایان ،از روابط اجتمااعي باا

سؤالي که ذهب اندیشمندان را باهخاود مشايو کارده آن

همکاران خود ،ليتميبرند .در کالس هاي درس ،بارون-

شخصیت افراد به چناد

گرایااان نساابت باااه درونگرایااان از اسااترسکمتاااري

ویژگي شخصیتي نیازمنادیم در پاساخ باه ایاب پرساش،

برخوردارند .آنها بیشتر باراي مشااغلي کاه باه تعاامالت

تعدادي از واژههاي مرتبط با شخصیت در یک دیکشانري

مستمر نیاز دارند ،همچون بخش فرو

یا بخشهایي کاه

انگلیسي ،در مطالعاهاي کاه حادود  61ساا قباش انااا

نیاز به برقراري روابط بیشتري با مشتري است و یا مشاغش

است که در حقیقت براي توصی

گرفت ،تعری

شد ،اما حتي بعد از ترکیب برخاي واژههاا

سیاسي و هنري مناسبترند .روحیه ایب افراد باراي انااا

با هم 171 ،ویژگي مازا در آن باقي ماند ،اما آیا ایب بادان

فعالیتهاي تیمي که نیاز به تعامالت بیب اعضا دارد بسیار

معناست که ما بایستي تما ایب ویژگايهاا را باراي درک

مناسب است ( .)13آنها باا قارارگارفتب در ایاب مشااغش

کامااش شخصاایت و رفتارسااازماني درنظااربگیااریم ()11

دچار استرس کمتري خواهند شد.

پژوهش بر طبقاهبنادي ویژگايهاا ،باا آنچاه کاه

Big -5

 .2تطابقنذشري ،شکرلي شرا سراز

نامیدهميشود به اوج خود رسید (.)19

کراري :ایاب

ویژگي به گرایش فرد به همسانباودن باا دیگاران ارتبااط

7

رابااارت ماااک کاااري 1و پاااش کوساااتا کاااه در

پیداميکند .افراد با ویژگي سازشکاري ،قابش اعتمااد ،رو -

مرکز"پژوهش هاي پیريشناسي مؤسسه ملي تندرساتي در

راسااات ،ناااوخ دوسااات ،مهرباااان و داراي خصیصاااه از

باالتیمور مریلنااد" فعالیاات داشاتند ،برنامااهاي را در پاایش

خاودگيشاتگي ،پیارو ،متواضاع و فاروتب و خاو قلااب

گرفتند کاه پانج عاماش شخصایت معاروف باه " 5عاماش

هستند .تطاب پيیري ،خصیصهاي است که بیب افرادي کاه

نیرومند" یا "پنج بزرگ" را شناسایيمايکارد .در حقیقات

به خوبي با دیگران و کار خود کنار ميآیند و آنهاایي کاه

پژوهشهاي ایب دو محق  ،در اداماه پاژوهشهااي کاتاش

فاقد ایب توانایي هساتند ،تماایز قا اش مايشاود .تواناایي

است ( .)21پژوهشها در سا هاي اخیر نشان داد که پانج

دوستداشتب ،روحیه گيشت و ایتار ،مراقبت از دیگران و

بعد شخصیتي ،مبنا و اساس سایر خصوصایات شخصایت

بااا عاطفااهبااودن ،پاايیراي افااراد بااا اخااالق متفاااوت،

ميباشند ( .)21ایب پنج ویژگي شخصیتي عبارتاند از:

مشخصکننده افرادي با نمره باال در تطااب پايیري اسات.

 .1برونگراشي :برونگرایي درجهاي است که شخصي

ایب افراد ،اغلب در کنارآمدن با دیگاران راحات هساتند و

پرانرژي ،معاشرتي ،جساور ،فعاا  ،هیااانطلاب و داراي

معموالً هدایتکنندگان تیمها ميباشند .آنها مناسب باراي

شور و شوق ،اعتماد به نفاس و احساساات متبات اسات.

تدریس ،امور روانشناسي ،مشاوره و فعالیتهاي اجتمااعي

برونگرایان به اجتماعيبودن ،احساسيباودن و صامیمیت

ميباشند ( .)21تطاب پيیري ميتواند نکتاه متبتاي در اداره

1. Robert Mc Crae
2. Paul Costa

3. Introverts
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با وجاود رویکردهااي مختلا

برونگرایاي در

بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي ) (Big _ 5در سازمانهای منتخب

نیاز دارد .ازآنااکه ایاب افاراد در پاي ایاااد ساازکاري و

ویژگي داراي قدرت تخیش ،عالقه باه جلاوههااي هناري،

راحت کنارآمدن با دیگران هستند معماوالً از مبااحتي کاه

کناکاو نسبت به ایادههااي دیگاران ،باا احساساات بااز،

اختالفزا یا بحث برانگیز است اجتنابميکنند (.)19

داراي ایااده و اقاادا گاارا هسااتند .گشااودگي در پاايیر
3

 .3وظيفهش اسي ،وجران شا دلسرززي :ایاب بعاد

تاربیات ،به میزاني که فرد نوآور  ،پيیراي تنوخ عقایاد -

معیار سناش قابلیت اطمینان است .فارد باا وجادان بااال،

در صورت قرارگیري در تایمهااي کااري -داراي عالیا

فردي شایساته ،مانظم ،وفیفاهشاناس ،هادفجاو ،داراي

گوناگون و نیز تمایش باه ریساکپايیري و وضاعیتهااي

انضااباط شخصااي ،وقااتشااناس و قابااش اتکااا (مشاااوره)

چالشي داشتهباشد ،اشااره دارد .افارادي کاه گشاودگي در

ميباشد .وفیفهشناسي ،میزاني است که یک فرد ،با دقات،

پيیرفتب تاربیات دارند ،براي مشاغلي که در آنها تيییر و

با وجدان 1و پیگیر در اناا امور 7است .افرادي که در ایب

تحو زیاد روي ميدهد ،و یا به نوآوري یا ریساک قاباش

قرار دارند ،منظم وخویشتبدار

مالحظهاي نیاز دارند ،ميتوانند مفیاد واقاع شاوند .باراي

هستند .ایب ویژگي درباره رهبران تایم ،مادیران ارشاد ،و

متااا کارآفرینااان ،معماااران ،عااامالن تيییاار در سااازمان،

دیگر افرادي که به موفقیت در سطوح باال دست یافتاهاناد

هنرمندان و دانشمندان تئوريپرداز ،به طور عماو در ایاب

بعد در قسمت باالي طی

قرار مايگیرناد ( .)21هام-

مصاااداق دارد ( .)21وفیفاااهشناساااي ،در بسااایاري از

ویژگي در قسمت باالي طی

موقعیت هاي سازماني ،مفید و مهم تلقي شاده و شااخص

چناایب میاازان گشااودگي ،باار میاازان اسااترس افااراد ماؤثر

مناسبي باراي پیشاگویي عملکارد در بسایاري از مشااغش

خواهدبود ،براي بیشتر افاراد ،ریساکپايیري و تحاوالت

است .چرا که تمایش ایب افراد براي دساتیابي باه موفقیات

متناوب ،استرسزاست .با ایب وجاود ،افارادي کاه میازان
گشااودگي بیشااتري در پاايیر

بیشتر است (.)19

تاربیااات دارنااد ،دچااار

استرس کمتري در موقعیتهاي جدید خواهندشد (.)19

 .4روانرنجزري شا ثبات ماطفي :ایب بعد به توانایي

مد پنج عاملي در میان دیگار نظریاات شخصایت از

فرد در تحمش استرس مربوط مايشاود .افاراد باا ویژگاي

4

روانرناوري داراي ثبات عاطفي پاییب ميباشند .ایب افراد

اهمیاات زیااادي برخااوردار اساات .چهااار معیااار تناسااب

نگران ،عصبي ،مأیوس و ناامید ،داراي اساترس ،خااالتي،

(سازگاري با دیگر تئوريهاي معروف روانشناسي همچون

آسیبپيیر و شتابزده هستند .برعکس بارونگرایاي ،روان-

دیگر مد هاي تحلیش عاملي ( )22از جمله نظریاه آیزناک

رناوري یاا احساساات منفاي ،بیاانگر تمایاش باه داشاتب

( )16و نیز سازگاري با تئوري فرویاد (،()23کااربرد )در

وضعیتهاي عاطفي منفي ،استرس و دیدن خود و جهاان

پژوهشهاي آکادمیک و محافش آزاد و تارباي( ،تاازگي و

اطراف خود به صورت منفي است .افارادي کاه در طیا

خالقیت 6و جهان شمولي )24( 2بیانگر ایب مهم است.

هساتند ،نسابت باه

در زمینه مد پنج عاملي شخصیت تحقیقات گسترده-

افاارادي کااه در ایااب ویژگااي داراي نمااره پاااییني هسااتند،

اي صورت گرفتهاست .در پژوهشي در خصاوص ارتبااط

روانرناوري در قسمت باالي طیا

احتما بیشتري دارد که به تاربه عواط

منفي و استرس

 Big-5با رویکردهاي یادگیري ،مشخص شد کاه از میاان

در مکان و زمان خود تمایش داشتهباشند .افراد روانرنااور

پنج صفت شخصیتي ،سه صفت گشودگي ،وفیفاهشناساي

معموالً حا و هواي منفي داشته و عموماً نسبت به محایط

و تطاب پيیري اثر متبت و معناادار بار رویکارد یاادگیري

کاري خود نگر

منفي دارند (.)19

 .5باز بزدن نسب

عمی و صفات روان رناوري و برونگرایي اثار متبات و

بره تجربه،تجربرهانرروز شرا

گشزدگي :آخریب بعد میزان عالقه افراد نسبت به تازگي

3. Original
4. Compatibility
5. Application
6. Novelty
7. Univarsality

1. Scrupulous
2. Persevering
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مشاغلي باشد که به توسعه ارتباطات خوب با دیگار افاراد

و کسب تاربههاي جدید را نشان ميدهاد .افاراد باا ایاب

دوفصلنامه راهبردهای بازرگاني /دانشگاه شاهد /پایيز و زمستان  /81سال نوزدهم /دوره جدید /شماره 7

Commercial strategies/ Journal of Shahed university/ 19th Year/ No 02/Autumn & Winter 2012- 2013

مختل

تیم عبارت است از هدف مشترک ( 33و

معنااادار باار رویکاارد یااادگیري سااطحي دارنااد ( .)25در

تعاری

پژوهشهاي دیگر ثابت شد که بیب درونگرایي مدیران باا

 ،)32مهارتهاي مکمش ( ،)34هویات مشاترک ،باه هام-

مهارتهاي ادارکي و فناي ( ،)25بارونگرایاي مادیران باا

وابستگي ،تعامش شخصي و نفوذ متقابش (.)35

تعهد کاري ( ،)27وفیفهشناسي ،تطاب پيیري و گشاودگي

(تیم فرماندهي یا تیم وفیفهاي) وتیمهاي افقي تقسیم مي-

با رفتار شهروندي ( )21و تمامي پنج بعد Big-5با اعتمااد

شوند .در سازمانهاي امروزي سه رهیافت متفاوت نسابت

میان مدیران و کارمندان ( )29رابطه معنااداري وجاوددارد.

به تیم وجوددارد که عبارت است از حلقههاي کنتر کیفي

در برخي پژوهشها نیز ارتباط معناداري بیب ایب پنج بعاد

(با کارکرد شناسایي ،تحلیش و توصیه راه حش براي مساا ش

با متيیر مورد نظر حاصش نشدهاست .بهعنوان متاا بایب

مربوط به کیفیت ،بهرهوري و کاهش هزینه ( ،))1تیمهااي
7

Big-5و عملکاارد شاايلي ( )31هاایا ارتباااط معناااداري

خودمادیریتي یاا تایمهااي خاودگردان (انااا وفاای

وجودندارد.

سرپرستان در سازمانهاي سنتي با تصمیمگیري مشاارکتي
( ))36و تیمهاي ماازي( 3اناا وفای

آنچه در ایب پژوهش ماورد مطالعاه و بررساي اسات،
ارتباط بیب پنج عامش بزرگ شخصایت باا میازان گارایش

توسط تکنولوژي

تکنولوژي از راه دور (.))37

مدیران به تشکیش تیمهاي کاري و تیمسازي ميباشد .براي

همانطور که قابالً بیاان شاد رهباري عااملي مهام در

متا آیا یک فرد باا ویژگاي شخصایتي روانرنااور ،کاه

موفقیت تیم است .بهطور معمو رهبر تیم باراي دساتیابي

مستعد استرس ،پرخاشگري و بادبیني نسابت باه دیگاران

اعضاااي تاایم بااه سااطر باااالیي از عملکاارد ،انگیااز ،

است گرایش به تشکیش تیمهاي کااري و مشاارکت افاراد

اثربخشبودن و توانایي نیش به نتایج ( ،)31مسئولیت تأمیب

زیردست خود در فعالیتها و نظرخواهي از آنان دارد آیا

نیازهاااي وفیفااه( 4شااامش تسااهیم اطالعااات  ،پرسااش

تاربیاات یاا

اطالعات از دیگاران ،شافافساازي نظارات ارا اهشاده و

افراد با میزان باالي برونگرایي و تمایش بیشاتر باه داشاتب

خالصهنمودن آنهاا) و نیازهااي نگهاداري (6تشاوی باه

افراد با ویژگي گشودگي نسبت باه پايیر

تعامالت بیشتر با افاراد ،و یاا افاراد داراي حاس وفیفاه-

مشارکت دیگران ،کمک باه هماهناگساازي اختالفاات ،

شناسي و یا سازگاري و کنارآمدن راحت با افاراد ،تمایاش

ستودن کمکهاي دیگران) را بر عهادهدارد ( .)39شاکش 2

بیشتري به تشکیش تیمهاي کااري نخواهناد داشات ایاب

فعالیتهاي وفیفه و نگهدارنده را نشان ميدهد.

پژوهش در پي یافتب پاسخهایي براي سؤاالت فوق اسات
تااا از طری ا آن افااراد بااا ویژگااي شخصاایتي مناسااب در
مشاااغلي کااه بااه تشااکیش تاایمهاااي کاااري نیاااز دارنااد،
گماردهشوند.
در خصااوص پیشااینه تاااریخي موضااوخ مهااارتهااي
تیمسازي و کار گروهي باید گفت کاه هامزماان باا آغااز
حیات بشر شکشگیري آن شروخ شادهاسات ( .)5تعریا
کاتزنباخ و اسمیت 1از تیم ،گروه کوچکي اسات از افاراد،
با مهارتهاي مکمش ،که به یاک هادف مشاترک ،اهاداف
عملکرد و رویکردي که آن ها را در مقابش پاسخگوميکند،
متعهد شدهاند ( .)31بهطور کلي ویژگايهااي مشاترک در

2. Self-managing Teams
3. Virtual teams
4. Task needs
5. Sharing information
6. Maintenance needs

)1. Katzenbach & Smith(1993
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مهارت هاي انساني ( ،)26روانرناوري و تطاب پيیري باا

تیمهاي کاري بهطور کلي به دو دسته تیمهاي عمودي

بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي ) (Big _ 5در سازمانهای منتخب

رهبري باا مشاارکت در
حفظ

 ارا ه ایدهها روشبسازي پیشنهادات دادن اطالعات جستاوي اطالعات -خالصهکردن بحثها

شکل  .2رهبري وظيفه و نگهدارنده در پوياييهاي تيم و گروه ()93

رو

کرد که  45پرسشنامه در سازمان آموز و پارور و 31
پرسشنامه در دانشگاه علو پزشکي جمعآوري شدهاست.

ش اسي تحقيق

طرح نژوه

ابزار تحقيق

رو پژوهش به کار گرفته شده ،روشي توصیفي از شاخه
پیمایشااي یااا زمینااهیااابي اساات .بااه گونااهاي کااه هاادف،
توصی کردنشرایط یا پدیدههاي ماورد بررساي اسات .از
سوي دیگر ،از آناا کاه هادف بررساي رابطاه دوباهدوي
متيیرهاي موجود در پژوهش است ،پاژوهش توصایفي از
نوخ همبستگي ميباشد .از ساویي هنگاامي کاه باا هادف
برخورداري از نتایج و یافتهها براي حش مسایش موجود در

در ایب پژوهش پس از مطالعه ادبیات پژوهش ،مارتبط باا
هر متيیر از رو خبرگي و مصاحبههاي مقادماتي باراي
طراحي شاخصهاي مربوط به هر متيیار و رفاع ابهاماات
آنها استفاده و در نهایت با پرسشنامه طراحيشده بهوسیله
محق به رؤیات چناد تاب از خبرگاان رساید .پرسشانامه
شخصیتي پنج عاملي شاامش  25ساؤا اسات و پانج بعاد

شخصاایت را اناادازه ماايگیاارد کااه عبااارتانااد از :روان-
رناوري ،بارونگرایاي ،وفیفاهشناساي ،تطااب پايیري و
گشودگي نسبت به پيیر تاربیاات .پرسشانامه دو باه
منظور سناش میزان گرایش به تیمسازي  19ساؤا ماي-
باشد .هر دو پرسشانامه در مقیااس لیکارت محقا تهیاه
شدهاست.
براي سناش پایایي پرسشنامهها ،از طری یک مرحلاه
پیشآزمون با توزیع  31پرسشنامه در جوامع موردنظار باا
استفاده از نر افزار  SPSSضریب پایایي (آلفاي کرونبااخ)
محاسبه شد .ضاریبهااي پایاایي پرسشانامه پانج عااملي
شخصیت  ، 1/71پرسشنامه میزان گارایش باه تایمساازي
 1/91و ضریب هردو پرسشنامه  1/19باهدساتآماد .ایاب
نتایج باههماراه چاارچوب کلاي دو پرسشانامه و ارتبااط
مؤلفااههاااي آن بااا متيیرهاااي پااژوهش در جاادو 1
نشاندادهشدهاست.

سازمان به پژوهش ماي پاردازیم آن را پاژوهش کااربردي
مينامیم .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي است.
جامعه آماري ،نمزنه و رو

نمزنهگيري

جامعه آماري ایب پ ژوهش تمامي مدیران ستادي (از رییس
اداره به باال) ساازمان آماوز و پارور اساتان قام (41
مدیر) و تمامي مادیران ساتادي (از ریایس اداره باه بااال)
دانشگاه علو پزشکي ( 36مدیر) استان قم ميباشد.
با توجه به محدودبودن جامعههاي آماري و کیفيبودن
متيیرهااا از رو نمونااهگیااري تصااادفي طبقااهبناادي و از
فرمو کوکران براي تعییب حام نمونه استفاده شدهاست.
N .Z 2 / 2. p.q
 2 ( N  1)  Z 2 / 2. p.q
نمونه آماري بهدستآمده حاصش از ایب فرمو شاامش
 41مادیر در ساازمان آماوز و پارور و  31ماادیر در
n

دانشگاه علو پزشکي ميباشد .اماا باه دلیاش آنکاه اغلاب
اوقات به دالیش گوناگون تعدادي پرسشانامه برگشات داده
نميشود ،محق پرسشنامه را در بیب تمامي مدیران توزیاع
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 تشوی دیگران حش اختالفات بیان استاندارها ابراز موفقیت -دعوت به مشارکت

چگونه گروه ها
و تیم ها رهبري
ميشوند

رهبااري بااا مشااارکت در
وفیفه
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جرو  .1چارچوب کلي دو پرسشنامه تحقيق و ضرايب پايايي آنها
ابعاد

روانرناوري

1-3

برونگرایي

4-9

وفیفهشناسي

11-15

تطاب پيیري

16-21

گشودگي نسبت به پيیر
گرایش به تیمسازي

رو

تاربیات

1-19

همبستگيهاي مشاهدهشده در جدو  2نشان ميدهند
کااه شخصاایت باار اساااس مااد پاانج عاااملي (در هاار دو
جامعه p<0/05 ،و  1/53و )r =0/5و سه بعد بارونگرایاي
(در هااار دو جامعاااه p<0/05 ،و 1/ 34و ،)r =0/5
وفیفاهشناساي (در هار دو جامعاه p<0/05 ،و 1/ 32و r
 )=0/34و گشودگي نسبت به پيیر تاربیات (در هر دو
جامعاه  p<0/05و  1/57و  )r =0/47رابطاه معنااداري باا
میزان گرایش به تیمسازي دارند .ایب نتایج ،وجاود رابطاه
معنادار بیب شخصیت بر اساس مد پانج عااملي و میازان
گرایش به تیمسازي را تأییدميکند .همچنیب یافتهها نشاان
ميدهد که بایب ساه مؤلفاهبارونگرایاي ،وفیفاهشناساي،
گشودگي نسبت به پيیر تاربیات و میازان گارایش باه
تیمسازي رابطه معناداري وجوددارد.
اما درباره همبستگي بیب روانرناوري و میزان گرایش
به تیمسازي ،ازآنااکه در هار دو جامعاه  p >0/05اسات،
نتیاه ميگیریم کاه بایب ایابدو متيیار ارتبااط معنااداري
وجودندارد و ليا فرضیه پژوهش مبناي بار وجاود رابطاه
معناداري بیب روانرناوري و میزان گرایش به تایمساازي
رد ميشود .معناداري ارتباط بایب تطااب پايیري و میازان
گاارایش بااه تاایمسااازي در سااازمان آمااوز و پاارور
با  p<0/05و r =0/31تأیید و در دانشگاه علو پزشکي با p
 >0/05و  r =0/17رد شد.
ایب نتایج بدان معناسات کاه باا تقویات ویژگايهااي
شخصیتي برونگرایي ،وفیفهشناسي و گشودگي نسبت باه
پيیر تاربیات ،میزان گرایش به تیمسازي افزایش ماي-
یابد و یا بهعبارت دیگر افرادي که در آنها ایب سه ویژگي
شخصیتي غالب است گرایش بیشتري به تشکیش تایمهااي
کاري دارند.

تحلیش اساسي دادهها بر مبناي همبستگي اساپیرمب باوده و
از آزمون  Tبه منظور مقایسه میانگیب ابعاد متيیر شخصیت
و متيیااار گااارایش باااه تااایمساااازي در دو ساااازمان
استفادهشدهاست.
نتاشع تحقيق
یافتههاي بهدستآمده بر اساس همبستگي بایب متيیرهااي
پژوهش در جدو  2ارا هاست.
جرو  .2همبستگي اسپيرمن بين شخصيت با پنج عامل آن و
ميزان گرايش به تيمسازي
متغير و

به تي سازي

سازمان آمزز

دانشگاه م زم

و نرور

نزشکي

شخصیت بر
اساس مد پنج
عاملي

= 1/53r
P= 0/000

/5r = 0
= 1/112P

روانرناوري

= 1/14 r
= 1/11P

/15r = 0
1/19 = P

برونگرایي

= 1/34r
=1/112P

/51r = 0
1/112 = P

وفیفهشناسي

= 1/32r
=1/11P

= 1/34r
1/13= P

تطاب پيیري

= 1/31r
1/12= P

= 1/17r
1/19= P

گشودگي نسبت
به پيیر
تاربیات

= 1/57r
1/111= P

= 1/47 r
= 1/114 P

جامعه

22-25
1/91

تح يل دادهها

ميزان گراش

1/71
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شخصیت مد پنج عاملي

مؤلفهها

شماره سؤاالت

ضرشب ناشاشي نرسش امه

بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي ) (Big _ 5در سازمانهای منتخب

جرو  .3نتايج حاصل از آزمون  Tدر سازمان آموزش و پرورش
Test value = 3

متغير

آماره

درجه

سطح

اختالف

آزمزن t

آزادي df

مع يداري P

ميانگين

فاص ه اطمي ان  55درصر
براي اختالف ميانگين
حر ناشين

حر باال

روانرناوري

-17/125

44

1/111

-1/4174

-1/5741

-1/2411

برونگرایي

11/212

44

1/111

1/1296

1/6114

1/9719

وفیفهشناسي

24/621

44

1/111

1/4259

1/3192

1/5427

خوشایندي

19/316

44

1/111

1/2519

1/1217

1/3121

17/191

44

1/111

1/2556

1/1175

1/4136

11/315

44

1/111

1/4596

1/2919

1/6214

گشودگي نسبت به پيیر

تاربه

گرایش به تیمسازي

جرو  .4نتايج حاصل از آزمون  Tدر دانشگاه علوم پزشکي
Test value = 3

متغير

آماره

درجه

سطح

اختالف

آزمزن t

آزادي df

مع يداري p

ميانگين

فاص ه اطمي ان  55درصر
براي اختالف ميانگين
حر ناشين

حر باال

روانرناوري

-14/231

31

1/111

-1/4516

-1/6559

-1/2433

برونگرایي

11/161

31

1/111

1/9132

1/7334

1/1731

وفیفهشناسي

19/414

31

1/111

1/4419

1/2191

1/5919

خوشایندي

17/131

31

1/111

1/2149

1/1311

1/4311

14/931

31

1/111

1/2119

1/1721

1/4111

19/137

31

1/111

1/3973

1/2534

1/5411

گشودگي نسبت به پيیر
گرایش به تیمسازي

تاربه

با توجه به جداو  3و  4نتیاه حاصش از آزمون  Tباا
 P = 0/000<0/05تمامي فريهاي پژوهش در دو جامعه
آماري را تأییدميکند .به ایب معنا که میاانگیب گارایش باه
تیمسازي و تمامي مؤلفههاي شخصیت مد  Big-5به جز
روانرنااااوري بااااالتر از حاااد متوساااط آن و میاااانگیب
روانرناوري پاییبتر از حد متوسط آن ميباشد.

بحث و نتيجهگيري
تفاوتهاي شخصیتي افراد ميتواناد در کامیاابي یاا افاو
سازمان نقش مهمي ایفاکناد .تاال مادیران در شاناخت
شخصیت کارکنان و تقویت و ترویج ویژگيهاا و صافات
شخصیتي متبت و مؤثر در ساازمان ،باهکاارگیري سارمایه
انساني در موقعیتهاي ساازماني ،متناساب باا شخصایت
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درباره ارتباط بیب روانرنااوري باا گارایش باه تایم-
سازي ،ازآنااکه سطر معنيداري بیشتر از  1/15و ضریب
همبستگي بهدستآمده ( r = 1/15و  )r =/14کمتار از 1/3
(و نزدیک به صفر) است نتیاه ميگیاریم کاه افازایش یاا
کاهش روانرناوري تاأثیري در میازان گارایش افاراد باه
تشکیش تیمهاي کاري ندارد.
از آزمون  Tباه منظاور بررساي وضاعیت موجاود دو
سازمان از لحاظ میانگیبهاي متيیرشخصیت و گرایش باه

تیمسازي استفادهشدهاست .فري پژوهش در آن است که
میانگیب روانرناوري در هر دو سازمان پااییبتار از حاد
متوسط آن (عدد  )3و متوسط برونگرایي ،وفیفهشناساي،
تطاااب پاايیري و گشااودگي در سااازمان ،همچناایب میاازان
گرایش به تیمسازي باالتر از حد متوسط آن (عدد  )3مي-
باشد .یافتههاي حاصش از آزمون میانگیب  Tبه تفکیاک دو
سازمان در جدو  3و  4ارا هشدهاست.
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کارکنااان ،ماايتوانااد در دساات یازیاادن بااه اهااداف واالي
سااازمان مااؤثر واقااع شااود .از سااوي دیگاار بااا توجااه بااه
پیچیدگي محیط رقابتي عصار حاضار ،تشاکیش تایمهااي
کاري و بهرهگیري از تخصص و معلومات گروهاي آنهاا،
براي مدیران و رهبران سازمانها ضرورتي اجتناابناپايیر
به شمار ميآید .اگرچاه در شاکشگیاري تایمهااي کااري
عوامش چندي نقش ایفا ميکند ،اما آنچه ایاب پاژوهش در
پي آن است ،بررسي ارتباط بایب ویژگايهااي شخصایتي
مدیران و گرایش آنان به تیمسازي در سازمان ميباشد.
نتایج حاصش از آزمون همبستگي اساپیرمب ،نشاان داد
که بیب میزان گرایش به تیمسازي و شخصیت بهطور کلاي
رابطه معنادار وجوددارد .از میان پنج مؤلفه مد پنجعاملي
سه مؤلفه برونگرایي ،وفیفهشناسي و گشودگي نسبت باه
پيیر تاربیات داراي ارتباط معنادار با میزان گرایش باه
تیمسازي است و مؤلفه روانرناوري ارتباط معنااداري باا
میزان گرایش باه تایمساازي نادارد .ارتبااط معناادار بایب
تطاب پيیري و میازان گارایش باه تایمساازي در ساازمان
آموز و پرور تأیید و در دانشاگاه علاو پزشاکي رد
شد.
با اناا آزمون میانگیب  Tمشاخص شاد کاه میاانگیب
ویژگيهاي وفیفهشناساي ،بارونگرایاي ،تطااب پايیري و
گشودگي نسبت به پيیر تاربیات و نیز میازان گارایش
به تیمسازي مدیران ستادي هر دو ساازمان بااالتر از حاد
متوسط آن (عدد  )3و میانگیب روانرناوري در میان آنها
پاییبتر از حد متوسط (عدد  )3است .ایاب امار بیاانگر آن
است که سازمان از لحاظ ترکیب شخصیتي مادیران خاود
در وضعیت مطلوبي قرار دارد .بیشتریب میزان گارایش باه
تیمسازي مرباوط باه ویژگاي شخصایتي بارونگرایاي در
دانشگاه علاو پزشاکي و گشاودگي نسابت باه پايیر
تاربیات در سازمان آموز و پرور مايباشاد ،کاه باا
ادبیات پژوهش مبني بر مناسببودن افراد باا ایاب صافات
براي کارهاي تیمي نیز همخواني دارد ( 21و .)11
در انتها با توجه به وجود ارتبااط معناادار بایب میازان
گرایش به تیمسازي و شخصیت مدیران بار اسااس ماد
پنج عاملي پیشنهاد ميشاود مادیران باازنگري جادي باه
شناخت منابع انساني سازماني داشتهباشند ،بانک اطالعاات
ویژگيهاي روحي و شخصیت افراد را به صورت محرمانه
تشکیش دهند ،شورایي متشکش از معاوناان و یاک مشااور
خبااره روانشااناس سااازماني بااراي دسااتهبناادي افااراد
داشتهباشند ،در تشکیش تیمهاي سازماني خاود را مساتيني

م ابع و مآخذ
 .1مقیمااي ،سااید محمااد ()1377؛ "شااناخت شخصاایت
کارکنان؛ الزمه مدیریت رفتار سازماني" .مالاه تادبیر،
 ،91ص .46
 .2میرسپاسي ،ناصر ()1371؛ "تناسب ناوخ شخصایت و
نوخ شيش ،تدبیري کاه کمتاریب توجاه مادیران باه آن
جلب شده است" ،فصالنامه داناش مادیریت،44 ،
ص .7
and

3. Mullins, L.J. (1996) " Management
organizational Behavior", Finance Times.

Teams

"Developing

(2003),

4. Green, G.
",Wiley.p.2.

 .5خنیفر ،حسیب ()1316؛ "مهارتهاي مدیریت تیماي و
کار تیمسازي در سازمان" ،ماله معاونات پاژوهش و
فناوري پردیس قم دانشگاه تهران ،تهران :انتشارات فرا
اندیش ،صص  3و .59
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از مشورت با خبرگاان ندانناد و از وجاود خبرگاان میاان
رشتهاي مدیریت و روانشناسي بهره الز را ببرند.
با توجه به ویژگيهاي متبات و ساازنده چهاار عاماش
برونگرایي ،وفیفهشناسي ،تطاب پيیري و گشودگي نسبت
به پيیر تاربه و نقش مؤثر آن ها در اناا فعالیتهااي
تیمي ،پیشنهاد ميشود سازمانها در حفاظ و تقویات ایاب
خصلتهاي رفتاري کوشش باهعماشآورناد .ایاب مهام از
طری شناسایي مدیران با روحیات مرد آمیازي ،محبات و
ارتباط ،بهرهمند از توان مرد آمیازي ،قادرت کالماي بااال،
محبت در ارتباطات در قسامتهااي ارتبااطي ساازمان و
روابط عمومي ،پاسخگویي به اربابرجوخ ،گازار دهاي،
ایااد ارتباطات برونسازماني و سپس ایااد فرصاتهااي
چالش و تعامالت گروهي و تیمي تاا ساطر رقاباتهااي
متبت و معقو و گماردن آنان به عنوان رهبران تایمهاا در
سازمان (به منظور تقویت بعد برونگرایي) ،شناسایي افراد
منظم ،سختکو و وقتشناس و تقدیر از تال آنان به
منظور ایااد انگیزه (در حفظ بعد وفیفهشناساي) ،تقویات
ویژگيهاي اخالقي ادب ارتباطي ،دوستداشاتب دیگاران،
دگردوستي و کنارآمادن باا افاراد در ساازمان (باه منظاور
تقویت بعد تطاب پيیري) ،افزایش فرفیت مدیران در قبو
ایدهها ،عقاید ،آرا و نظرات دیگران (به منظور تقویت بعاد
گشودگي نسبت به پيیر تاربیات) میسر ميشود.

( در سازمانهای منتخبBig _ 5) بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي

)؛ "مؤلفههااي1312(  محمد، اصير و دوستار، مشبکي.6
 دوره، فصلنامه تحاو اداري،"اثربخشي تیمهاي کاري
.135-134  صص،42  و41 ،هفتم
)؛ "بررسي ارتباط بایب سابک1316(  مهال، عربيخوان.7
شخصیت و اثربخشي مدیریت در مدیران سازمانهااي
 دانشکده مادیریت، پایا ن نامه کارشناسي ارشد،"دولتي
.پردیس قم دانشگاه تهران
)؛ "مباااني ماادیریت و رفتااار1314(  علااي، رضاااییان.1
 سازمان مطالعه و تدویب کتب علاو: تهران،"سازماني
.)انساني دانشگاهها (سمت
،")؛ "روان شناساي شخصایت1311(  یوسا، کریمي.9
. موسسه نشر ویرایش:تهران
: تهاران،")؛ "روانشناسي عمومي1314(  حمزه، گناي.11
.نشر ساواالن
: تهران.")؛ "روانشناسي شخصیت1372(  سعید، شاملو.11
.چاپ و صحافي فار
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21. Bryan,C. (2003) Why preference –based
explanations are scientifically meaningful and
empirically
important.
Journal
of
Economomic Behaviors & organization:
Vol.50 :pp.391-392.
22. Digman, J.M . (1990) Personality Stracture :
Emergence of the five-factor model. Annual
Review of psychology : Vol.41: pp.420 –
434.
23. Huey ,S.J. & Wisz ,J.R. (1997) Ego control
,ego resiliency, and the five-factor model as
predictors of behavioral
and emotional
problems in clinic – referred children and
adolescents . Journal of Abnormal psychology
: Vol.106: p.412.
24. Piedmont, R.L. & Aycock,W.(2007) An
historical analysis of lexical emergance of the
Big five personality adjective descriptors.
personality and Individual Differences:
,Vol.42: p.1060.

 زهااره، پاارویب و دانشااورپور، کاادیور، امیااد، شااکري.25
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