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 چکيره

تواند منبع توسعه خالقيت و يا بااععس  ييهاه مهاسالت    هاي افراد بر پايه شخصيت ميتفاوت
يسي از اين مهسالت توازن بين نيازها و اهداف فردي با همساايي  . پذير سازماني باشدنااجتناب

هدف از پژوهش حاضر، بريسي يابطه بين شخصيت بر اساس ماد  پان    . ستگروهي و تيم ا
شناساي، خوشاايندي و   گراياي، وييفاه  ينجاويي، بارون  شامل پان  بعاد يوان   BIG-5) (عاملي

. باشاد عنوان متغير وابسته  ماي سازي بهگهودگي به عنوان متغيرهاي مستقل و گرايش به تيم
مدير ستادي دانهااا    13و پرويش استان قم و  مدير ستادي سازمان آموزش 54بدين منظوي

ابازاي  . بنادي شاد  انتخااب شادند     گيري تصادفي طبقاه علوم پزشسي اين استان به يوش نمونه
مويد استفاد  دي اين پژوهش، پرسهنامه شخصيت مد  پن  عااملي و ميازان گارايش باه تايم      

ي آنداا از طريا    سازي است که توسط محقا  باا کماس اسااتيد نااحبنظر تدياه شاد ، يوايا        
خبرگان و پايايي آندا توسط يوش آعفاي کرونباخ براي پرسهنامه شخصايت ماد     نظرسنجي
هااي بدسات   داد . بدسات آماد   13/0و پرسهنامه ميزان گرايش به تيم ساازي   87/0پن  عاملي

نتاي  نهاان  . هاي آمايي همبستاي و آزمون تي مويد تجزيه و تحليل قراي گرفتآمد  با يوش
از مياان  . سازي و شخصيت مديران ايتباط معناداي وجود دايدکه بين ميزان گرايش به تيمداد 

ساازي يابطاه معناادايي وجاود     ينجويي و گرايش باه تايم  پن  بعد متغير شخصيت، بين يوان
شناساي و گهاودگي نسابت باه پاذيرش      گرايي، وييفاه ايتباط معنادايي بين ابعاد برون. ندايد

پذيري و ميزان گرايش معنادايي ايتباط تطاب . سازي وجود دايدبه تيم تجربه و ميزان گرايش
 .سازي دي سازمان آموزش و پرويش تاييد و دي دانهاا  علوم پزشسي يد شدبه تيم
  فرهنگ سازماني,  شخصيت، تيم سازي  ، مد  پن  عاملي شخصيت :هاي ک يريواژه

 

 
1 Personality 

2 Five Factor Model (FFM) 

3 Team building 

4 Organizational Culture 
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 مقرمه

ه از نیروي انساني گرو استفاده بهین سازمان در موفقیت هر

در اهمیت افراد در ساازمان همایب باس    . آن سازمان است

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

فردي باوده کاه در    به یک داراي شخصیت منحصر افراد هر

از . دهناد تعامالت خود با سازمان و دیگران آن را بروز مي

ر در موفقیات شايلي   ن کاا امیان پنج ویژگي فردي داوطلبا 

شااامش شخصاایت، اسااتعداد، عالقااه، هااو  و مهااارت،   

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

پژوهشي که توسط یکي از مراکز استخدامي توکیاو انااا    
اي بزرگ و موفا   ه کید و توجه سازمانأگرفت، بیشتریب ت

ن کاار باه ناوخ شخصایت     اژاپب در گزینش اولیاه داوطلبا  
در تقد  دو  به جساارت و شاهامت و در درجاه    مناسب، 

 .(2) سو  به مهارت آنها دارند

تواند منبع توسعه اي افراد بر پایه شخصیت ميه تفاوت
خالقیاات و یااا ریشااه تعاااري، ناکااامي و مشااکالت     

ناپايیر   مشاکالت اجتنااب  . ناپايیر ساازماني باشاد    اجتناب

صورت تناقضات ه سازمان، خود را ب اي فردي دره تفاوت

یکاي از ایاب   . ساازد  مهم در زندگي سازماني نماودار ماي  

تناقضات، توازن بیب شخصیت، نیازها و اهداف فاردي باا   
 حقیقات در . ازي گروهي و تیماي اسات  س همکاري و هم

حفظ خصایص فردي و شخصیتي افراد به ماوازات خلا    

، ترغیب و مشارکت افراد با دیگران 7ازيس و هم 1همکاري

هاااي جمعااي و در فعالیااتهاااي متفاااوت بااا شخصاایت

هاایي  چالش هاي کاري ازهمکاري آنان با یکدیگر در تیم
ا هاا اساات کااه پاایش روي بساایاري از ماادیران سااازمان  

ها از در ارتباط با اهمیت اناا  فعالیت. (3) است گرفته قرار

اي ایاب  ها  سازماناست که  شده هاي کاري مطرحطری  تیم
سااختب   درگیرز بههاي محیطي و نیادلیش پیچیدگيه عصر ب

-تعدادي بیش از یک نفر در فرایندهاي کاري بدان واقا  

هااي  ا در تیمه اند که چنانچه افراد خود را به اناا  فعالیت
اي که با حمایت از یکدیگر به گونهکاري تشوی  نمایند، به

 
1. Co- operation 
2. Conformity 

 هاا  آناهداف نهایي سازمان دست یابند، احتماا  موفقیات   
یاک  , موف  امروز و آیناده مدیر . (4) یافت افزایش خواهد

هاااي مختلا  اساات کااه از   عضاو از یااک تاایم و یاا تاایم  

هااي   حاش  ها و معلومات گروهي باراي یاافتب راه   تخصص

 .(5) جوید مناسب بهره 
هااي کااري در ساازمان مناوط باه وجاود        تشکیش تیم

عوامش چندي از جمله فرهنگ، عواماش سااختاري، داناش    

رهباري  . (6) باشد مي... هاي رهبري و اعضاي تیم، مهارت

. خاص در موفقیت تایم اسات   اثربخش یک فاکتور مهم و

 فقاط یب منظور یک رهبر دانا و با اعتماد باه نقاس ناه    ه اب

باشاد،   ه دیاد  هاي پویایي گاروه آماوز   تکنیک بارهباید در
بلکه باید داراي شخصیتي باشد که قادر باه هادایت افاراد    

داناد کاه   هااي شخصایتي مختلا  آگااه و ب    بوده، از تیپ

 گايارد ثیر ماي أچگونه هر تیپ شخصیتي بر عملکرد تیم ت
-ا به تشکیش تیمه اما اینکه آیا گرایش مدیران سازمان ،(7)

باشاد یاا   ماي  هاا  آنثیر نوخ شخصیت أهاي کاري، تحت ت

 . پردازداي است که ایب پژوهش بدان ميخیر، مسئله

له پژوهش را در چارچوب سطوح تازیاه  ئچنانچه مس
در  ؛(1شاماره  )شکش  ،کنیم ش رفتار سازماني بررسيو تحلی

یابیم که موضوخ شخصایت از مساا ش ساطر فاردي و     مي
هاي کاري در سازمان از مسا ش سطر گروهاي   تشکیش تیم

 .قابش توجه است



 های منتخب در سازمان (Big – 5)سازی و شخصيت مدیران بر اساس مدل پنج عاملي  بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيم
 

 78 

 

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

 معااااد  کلماااهي اشاااهیاز نظااار ر تیشخصااا واژه

personality ایا  يسیانگل personalite    از  وفرانساه اسات

 ایا نقااب   ياست که به معن شده گرفته persona بیالت شهیر
تئااتر بار    گرانیبااز  میو رو  قاد  ونانیبود که در  يماسک

 .(9) گياردنديچهره م
باودن آن در   هاي ماسک، ثبات و دا ميیکي از ویژگي

دارد کاه   شارهمطلب ا بیبر ا ریتعب بیا. طو  نمایش است
-ياست که او بر چهره خاود ما   يهرکس ماسک تیشخص

یعناي   ،و نیز شخصیت باشد گرانیاو از د زیزند تا وجه تم

طورکلي آنچاه   هبودن او و ب عنصر ثابت رفتار هر فرد، شیوه
 شاود همواره با او هست و موجب تمایز او از دیگران ماي 

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

صوري و اجتماعي است و بر اسااس نقشاي کاه فارد در     
، فرد حقیقتیعني در  ،شودکند، ترسیم ميجامعه بازي مي

دهد که جامعه بر اسااس آن،  به اجتماخ خود شخصیتي مي
 .(11) او را ارزیابي مي نماید

 هاي عاطفي،عنوان سازماني درون سیستمشخصیت به

و مفهااومي فاارد تعریاا  شااده و    شااناختي احساسااي،

 ،(12) فارد او باه محایط    به هاي منحصرکننده واکنش تعییب
ا و هااا افکاااار ، ارز ) گیرناااده عناصااار دروناااي بااار در

رفتارهااي قاباش   ) و عناصار بروناي  ( هاي وراثتاي  خصیصه

گاياري  ثیرأکنناده چگاونگي تا   ، و مشخص(13)( مشاهده

 .باشدمي (14) افراد بر دیگران

. اي فردي بسیار طوالني اسات ه به تفاوتسابقه توجه 
ایي هاا یونانیااان در دوران گيشااته درباااره چناایب تفاااوت 

نیز در کتاب معروف خاود باه    1کردند و افالطون مي بحث

 اسات  کارده  اي فاردي بحاث  ه نا  جمهوري، درباره تفاوت
هاي شخصیت از زماني که بقاراط، حکایم   اما نظریه ،(15)

نظر غلباه اخاالط چهارگاناه باه     یوناني، افراد انساني را از 

کارد و   اي صفراوي، بليمي، دموي و سوداوي تقسیمه سنخ
هااي معیناي قا اش شاد،     ژگي   ا ویه براي هریک از ایب سنخ

هاي گوناگون باا  از آن زمان تاکنون، نظریه. است آغاز شده
هاي متفااوتي دربااره شخصایت انساان     ها و زمینهگرایش
هااي  ها شاامش نظریاه  نظریهبرخي از ایب . است شده عرضه

هااي روانکااوي   ، نظریاه (شامش نظریه فرویاد ) 7روانکاوي

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

شاامش نظریاه   ) 4شناساي  هااي سانخ  ، نظریه...(آلفرد آدلر و

هااي تحلیاش    ، نظریاه (بقراط و جالینوس،کرچمر و شلدون

ش، نظریاه  شاامش نظریاه کاتا   )   عاملي یا رویکارد صافت  

هااي   ، نظریاه (کوستا آیزنک، نظریه پنج عاملي مک کري و

( شامش نظریه آبراها  مازلو و کاار  راجارز  ) 6گرایي انسان

 .(9)شود  مي... و

هااي  هااي شخصایت، نظریاه   یکي از تقسیمات نظریه

پارداز ایاب   دو نظریه. استصفت  تحلیش عاملي یا رویکرد

صاافات . دباشاانمااي 8و آیزنااک 2زمینااه، ریمااون کاتااش 

اي اسات و  گاناه  کاتش صفات شاانزده وسیله  بهشده  شناخته

 
1. Plato 
2. Psychoanalytic 

3. Neo- Psychoanalytic 

4. Type theories 
5. Trait theories 

6. Humanism 

7. Cattell 
8. Eysenck  

رفتار 
 سازماني

 

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

 فراگردهاي فردي
 (انگیز ، ادراک، نگر )

ارتباطات، )راگردهاي گروهي ف
 نفوذ،هناارهاي
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مادلي  . (16) باشاد هر یک داراي صفت منفي یا متضاد مي

ترکیبي است از  ،از تیپولوژي شخصیت ارا ه دادکه آیزنک 

، دو تیاپ  (17) بقاراط و جاالینوس   اي چهارگاناه ها   مزاج
ي و گراي یونگ، و باالخره عاماش پایادار  گرا و بروندرون

 .اسات  افازوده  هاا  آنکه خود به ( رناوري روان)ناپایداري 

پژوهشااگران معاصاار شخصاایت از هاار دو نظریااه ابااراز  
نارضایتي کرده، معتقدند که نظریه آیزنک بسیار ساده است 

ه نظریاه کاتاش بسایار    کا  حاالي  و ابعاد بسیار کمي دارد، در

 .(13) ددارپیچیده است و عوامش بسیار زیادي 

یکردهااي مختلا  در حاوزه شخصایت     با وجاود رو 

خاود مشايو  کارده آن    الي که ذهب اندیشمندان را باه ؤس

براي توصی  شخصیت افراد به چناد   حقیقتاست که در 
ویژگي شخصیتي نیازمنادیم  در پاساخ باه ایاب پرساش،      

هاي مرتبط با شخصیت در یک دیکشانري  تعدادي از واژه

انااا   ساا  قباش    61اي کاه حادود   انگلیسي، در مطالعاه 

هاا  اما حتي بعد از ترکیب برخاي واژه  ،گرفت، تعری  شد

اما آیا ایب بادان   ،ویژگي مازا در آن باقي ماند 171با هم، 
هاا را باراي درک   معناست که ما بایستي تما  ایب ویژگاي 

  (11) بگیااریم نظاار کامااش شخصاایت و رفتارسااازماني در
 Big -5  هاا، باا آنچاه کاه    بنادي ویژگاي   پژوهش بر طبقاه 

 .(19) شود به اوج خود رسیدمي نامیده

کاااه در  7و پاااش کوساااتا  1رابااارت ماااک کاااري  

سسه ملي تندرساتي در  ؤشناسي م اي پیريه پژوهش"مرکز

اي را در پاایش فعالیاات داشاتند، برنامااه  "باالتیمور مریلنااد 

عاماش   5"گرفتند کاه پانج عاماش شخصایت معاروف باه       

 یقات حقدر . کارد  ماي  را شناسایي "پنج بزرگ"یا  "نیرومند

هااي کاتاش   اي ایب دو محق ، در اداماه پاژوهش  ه پژوهش

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

بعد شخصیتي، مبنا و اساس سایر خصوصایات شخصایت   

 :ند ازا ایب پنج ویژگي شخصیتي عبارت. (21) باشند مي

اي است که شخصي گرایي درجهبرون :گراشيبرون. 1

طلاب و داراي  رتي، جساور، فعاا ، هیااان   انرژي، معاشپر

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

باودن و صامیمیت    بودن، احساسي گرایان به اجتماعيبرون

 
1. Robert  Mc Crae 
2. Paul Costa 

در . آیناد با افراد متفاوت بهتر کنار مي اغلبتمایش داشته و 

گرایاي در  افرادي که در طی  برون - 3گرایان ن مقابش، درو

افاارادي هسااتند کااه داراي  -دارنااد قساامت پاااییب قاارار

خصیصه هاي عاطفي متبت کمتري بوده و تمایاش کمتاري   

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

گرایاان، تمایاش   گرایان هنگاا  کاار، نسابت باه درون    برون

بیشتري به صرف انرژي بیشتر و روحیات و حاالت متبات  

اس رضایت بیشتر و ، احسخود دارند و نیز نسبت به شيش
احسااس   خاود  عموماً دربااره ساازمان و محایط پیراماون    

گرایان، از روابط اجتمااعي باا   چنیب برونهم. بهتري دارند

-اي درس، بارون ه در کالس. برند مي ت ، ليخود همکاران

کمتاااري گرایااان از اسااترس  گرایااان نساابت باااه درون  

ت بیشتر باراي مشااغلي کاه باه تعاامال      ها آن. برخوردارند
هایي کاه  مستمر نیاز دارند، همچون بخش فرو  یا بخش

نیاز به برقراري روابط بیشتري با مشتري است و یا مشاغش 

روحیه ایب افراد باراي انااا    . ترندسیاسي و هنري مناسب
هاي تیمي که نیاز به تعامالت بیب اعضا دارد بسیار فعالیت

غش گارفتب در ایاب مشاا    باا قارار   ها آن. (13)مناسب است 

 . دچار استرس کمتري خواهند شد

ایاب   :کراري  نذشري، شکرلي شرا سراز   تطابق. 2
باودن باا دیگاران ارتبااط      ویژگي به گرایش فرد به همسان

- افراد با ویژگي سازشکاري، قابش اعتمااد، رو . کند مي پیدا
راسااات، ناااوخ دوسااات، مهرباااان و داراي خصیصاااه از 

قلااب گيشاتگي، پیارو، متواضاع و فاروتب و خاو       خاود 

 اي است که بیب افرادي کاه پيیري، خصیصهتطاب  .هستند

یي کاه  هاا  آنآیند و به خوبي با دیگران و کار خود کنار مي

تواناایي  . شاود فاقد ایب توانایي هساتند، تماایز قا اش ماي    

داشتب، روحیه گيشت و ایتار، مراقبت از دیگران و  دوست

بااودن، پاايیراي افااراد بااا اخااالق متفاااوت،     بااا عاطفااه 

. پايیري اسات   کننده افرادي با نمره باال در تطااب   مشخص

آمدن با دیگاران راحات هساتند و     اغلب در کنار ،ایب افراد

مناسب باراي   ها آن. باشندها ميکنندگان تیممعموالً هدایت

اي اجتمااعي  ه تدریس، امور روانشناسي، مشاوره و فعالیت

در اداره  تواند نکتاه متبتاي  پيیري ميتطاب  .(21) باشندمي

 
3. Introverts 
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مشاغلي باشد که به توسعه ارتباطات خوب با دیگار افاراد   

که ایاب افاراد در پاي ایاااد ساازکاري و       آناا از. نیاز دارد

آمدن با دیگران هستند معماوالً از مبااحتي کاه     راحت کنار
 .(19) کنندمي    زا یا بحث برانگیز است اجتناباختالف

بعاد   ایاب  :ش اسي، وجران شا دلسرززي وظيفه. 3

فارد باا وجادان بااال،     . معیار سناش قابلیت اطمینان است

جاو، داراي  شاناس، هادف  فردي شایساته، مانظم، وفیفاه   
( مشاااوره)شااناس و قابااش اتکااا انضااباط شخصااي، وقاات

شناسي، میزاني است که یک فرد، با دقات،   وفیفه. باشد مي

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

دار  قسمت باالي طی  قرار دارند، منظم وخویشتب بعد در

رهبران تایم، مادیران ارشاد، و     بارهایب ویژگي در. هستند

اناد  دیگر افرادي که به موفقیت در سطوح باال دست یافتاه 

شناساااي، در بسااایاري از  وفیفاااه (.21)مصاااداق دارد 
اي سازماني، مفید و مهم تلقي شاده و شااخص   ه موقعیت

ي عملکارد در بسایاري از مشااغش    مناسبي باراي پیشاگوی  

چرا که تمایش ایب افراد براي دساتیابي باه موفقیات    . است

 .(19) بیشتر است

ایب بعد به توانایي  :رنجزري شا ثبات ماطفيروان. 4
افاراد باا ویژگاي    . شاود تحمش استرس مربوط ماي  فرد در

ایب افراد . باشندرناوري داراي ثبات عاطفي پاییب ميروان
یوس و ناامید، داراي اساترس، خااالتي،   أي، منگران، عصب

-گرایاي، روان عکس بارون بر. پيیر و شتابزده هستندآسیب

رناوري یاا احساساات منفاي، بیاانگر تمایاش باه داشاتب        

هاي عاطفي منفي، استرس و دیدن خود و جهاان  وضعیت

افارادي کاه در طیا     . صورت منفي استه اطراف خود ب
هساتند، نسابت باه     رناوري در قسمت باالي طیا  روان

افاارادي کااه در ایااب ویژگااي داراي نمااره پاااییني هسااتند، 

احتما  بیشتري دارد که به تاربه عواط  منفي و استرس 

رنااور  افراد روان. باشند در مکان و زمان خود تمایش داشته

معموالً حا  و هواي منفي داشته و عموماً نسبت به محایط  

 .(19) کاري خود نگر  منفي دارند

انرروز شرا    بزدن نسب  بره تجربه،تجربره   ازب. 5

آخریب بعد میزان عالقه افراد نسبت به تازگي  :گشزدگي

 
1. Scrupulous 
2. Persevering 

افاراد باا ایاب    . دهاد هاي جدید را نشان ميو کسب تاربه

هااي هناري،   ویژگي داراي قدرت تخیش، عالقه باه جلاوه  

هااي دیگاران، باا احساساات بااز،       کناکاو نسبت به ایاده 
گشااودگي در پاايیر  . سااتندگاارا هداراي ایااده و اقاادا 

 -، پيیراي تنوخ عقایاد  3تاربیات، به میزاني که فرد نوآور

داراي عالیا    -هااي کااري  در صورت قرارگیري در تایم 

هااي  پايیري و وضاعیت  گوناگون و نیز تمایش باه ریساک  

افارادي کاه گشاودگي در    . باشد، اشااره دارد  چالشي داشته
و تيییر  ها آندر پيیرفتب تاربیات دارند، براي مشاغلي که 

دهد، و یا به نوآوري یا ریساک قاباش    تحو  زیاد روي مي

باراي  . توانند مفیاد واقاع شاوند   اي نیاز دارند، ميمالحظه

متااا  کارآفرینااان، معماااران، عااامالن تيییاار در سااازمان،  

عماو  در ایاب   طور  بهپرداز، هنرمندان و دانشمندان تئوري
-هام  (.21) یرناد گویژگي در قسمت باالي طی  قرار ماي 

ثر ؤچناایب میاازان گشااودگي، باار میاازان اسااترس افااراد ماا

پايیري و تحاوالت   خواهدبود، براي بیشتر افاراد، ریساک  
با ایب وجاود، افارادي کاه میازان     . زاستمتناوب، استرس

، دچااار ناادگشااودگي بیشااتري در پاايیر  تاربیااات دار

 .(19) اي جدید خواهندشده استرس کمتري در موقعیت

لي در میان دیگار نظریاات شخصایت از    مد  پنج عام

 4چهااار معیااار تناسااب. اهمیاات زیااادي برخااوردار اساات

اي معروف روانشناسي همچون ه سازگاري با دیگر تئوري)
 از جمله نظریاه آیزناک   (22) هاي تحلیش عامليدیگر مد 

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

 تاازگي و  ،)د و تارباي هاي آکادمیک و محافش آزاپژوهش

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

-در زمینه مد  پنج عاملي شخصیت تحقیقات گسترده

در پژوهشي در خصاوص ارتبااط   . است اي صورت گرفته

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

شناساي  پنج صفت شخصیتي، سه صفت گشودگي، وفیفاه 

یري اثر متبت و معناادار بار رویکارد یاادگیري     پيو تطاب 

گرایي اثار متبات و    عمی  و صفات روان رناوري و برون

 
3. Original 
4. Compatibility 

5. Application 

6. Novelty 
7. Univarsality 



 7شماره  /دوره جدید / نوزدهمسال  /81 پایيز و زمستان /دانشگاه شاهد /نامه راهبردهای بازرگانيدوفصل
Commercial strategies/ Journal of Shahed university/ 19th Year/ No 02/Autumn & Winter 2012- 2013 

 
 

 89 

در . (25) معنااادار باار رویکاارد یااادگیري سااطحي دارنااد 

گرایي مدیران باا  دروندیگر ثابت شد که بیب  هايپژوهش

گرایاي مادیران باا    ، بارون (25) اي ادارکي و فناي ه مهارت
پيیري باا  رناوري و تطاب روان ،(26)اي انساني ه مهارت

پيیري و گشاودگي   شناسي، تطاب وفیفه ،(27) تعهد کاري

با اعتمااد   Big-5 و تمامي پنج بعد (21) با رفتار شهروندي
. رابطه معنااداري وجاوددارد   (29)مدیران و کارمندان  میان

ها نیز ارتباط معناداري بیب ایب پنج بعاد  در برخي پژوهش

 عنوان متاا  بایب   به. است شدهنظر حاصش نبا متيیر مورد 

Big-5 ط معناااداري  هاایا ارتبااا ( 31) و عملکاارد شاايلي

 .ندارد وجود

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

براي . باشدسازي ميهاي کاري و تیممدیران به تشکیش تیم

رنااور، کاه   ا ویژگاي شخصایتي روان  متا  آیا یک فرد با 

مستعد استرس، پرخاشگري و بادبیني نسابت باه دیگاران     

هاي کااري و مشاارکت افاراد    است گرایش به تشکیش تیم
ا و نظرخواهي از آنان دارد  آیا ه زیردست خود در فعالیت

افراد با ویژگي گشودگي نسبت باه پايیر  تاربیاات یاا     
تمایش بیشاتر باه داشاتب     گرایي وافراد با میزان باالي برون

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

آمدن راحت با افاراد، تمایاش    شناسي و یا سازگاري و کنار
هاي کااري نخواهناد داشات  ایاب     بیشتري به تشکیش تیم

االت فوق اسات  ؤهایي براي س پژوهش در پي یافتب پاسخ

ناسااب در تااا از طریاا  آن افااراد بااا ویژگااي شخصاایتي م
هاااي کاااري نیاااز دارنااد،  مشاااغلي کااه بااه تشااکیش تاایم 

 .شوند گمارده

اي هاا در خصااوص پیشااینه تاااریخي موضااوخ مهااارت

ماان باا آغااز    ز سازي و کار گروهي باید گفت کاه هام   تیم

 تعریا   .(5) اسات  گیري آن شروخ شاده  حیات بشر شکش

 ،از افاراد اسات  تیم ،گروه کوچکي  از 1کاتزنباخ و اسمیت

اهاداف   که به یاک هادف مشاترک،    ،اي مکمشه با مهارت

، کند ميپاسخگو شمقابدر را  ها آنعملکرد و رویکردي که 
هااي مشاترک در   طور کلي ویژگاي  هب .(31) اندمتعهد شده

 
1. Katzenbach & Smith(1993) 

 و 33) هدف مشترکتعاری  مختل  تیم عبارت است از 

-هام ه با ، ویات مشاترک  ، ه(34) اي مکمشه مهارت ،(32

 .(35) متقابشنفوذ و  عامش شخصي، توابستگي

 هاي عموديطور کلي به دو دسته تیم ههاي کاري بتیم

-هاي افقي تقسیم ميوتیم( ايتیم فرماندهي یا تیم وفیفه)

اي امروزي سه رهیافت متفاوت نسابت  ه در سازمان. شوند
هاي کنتر  کیفي وجوددارد که عبارت است از حلقه به تیم

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

هااي  ، تیم((1) وري و کاهش هزینهمربوط به کیفیت، بهره

انااا  وفاای    ) 7هااي خاودگردان  مادیریتي یاا تایم    خود

گیري مشاارکتي  هاي سنتي با تصمیمسرپرستان در سازمان

اناا  وفای  توسط تکنولوژي ) 3هاي ماازيو تیم( (36)

 (.(37) تکنولوژي از راه دور

رهباري عااملي مهام در    ور که قابالً بیاان شاد    ط همان
طور معمو  رهبر تیم باراي دساتیابي   به. موفقیت تیم است

اعضاااي تاایم بااه سااطر باااالیي از عملکاارد، انگیااز ،    
میب أ، مسئولیت ت(31)بودن و توانایي نیش به نتایج  اثربخش

، پرسااش  شااامش تسااهیم اطالعااات ) 4نیازهاااي وفیفااه 

 شاده و  ساازي نظارات ارا اه    اطالعات از دیگاران، شافاف  

تشاوی  باه   ) 6و نیازهااي نگهاداري  ( هاا  آننمودن  خالصه

ساازي اختالفاات ،   مشارکت دیگران، کمک باه هماهناگ  
 2شاکش   (.39) دارد را بر عهاده ( هاي دیگرانستودن کمک

 .دهدارنده را نشان ميد اي وفیفه و نگهه فعالیت

 
2. Self-managing Teams 
3. Virtual teams 

4. Task needs 

5. Sharing information 
6. Maintenance needs 
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 (93) هاي تيم و گروه پوياييارنده در د رهبري وظيفه و نگه. 2شکل 

 

 تحقيق ش اسي رو 

 طرح نژوه 

روشي توصیفي از شاخه  ،رو  پژوهش به کار گرفته شده
اي کااه هاادف، بااه گونااه. یااابي اسااتپیمایشااي یااا زمینااه

از . هاي ماورد بررساي اسات   شرایط یا پدیدهکردن  توصی 
دوي  باه  سوي دیگر، از آناا کاه هادف بررساي رابطاه دو    

پاژوهش توصایفي از   جود در پژوهش است، متيیرهاي مو
هنگاامي کاه باا هادف      ساویي از  .باشدنوخ همبستگي مي

ها براي حش مسایش موجود در برخورداري از نتایج و یافته
پاردازیم آن را پاژوهش کااربردي     سازمان به پژوهش ماي 

 .کاربردي است ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف. نامیممي

 گيريهجامعه آماري، نمزنه و رو  نمزن

از رییس )مدیران ستادي  تماميژوهش   جامعه آماري ایب پ
 41)ساازمان آماوز  و پارور  اساتان قام      ( اداره به باال

( از ریایس اداره باه بااال   )مادیران ساتادي   تمامي و ( مدیر
 .باشداستان قم مي( مدیر 36) دانشگاه علو  پزشکي

بودن  هاي آماري و کیفيبودن جامعه با توجه به محدود
بناادي و از  گیااري تصااادفي طبقااه متيیرهااا از رو  نمونااه

 .است فرمو  کوکران براي تعییب حام نمونه استفاده شده
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آمده حاصش از ایب فرمو  شاامش   دست هنمونه آماري ب

ماادیر در  31مادیر در ساازمان آماوز  و پارور  و      41
نکاه اغلاب   دلیاش آ ه اماا با  . باشددانشگاه علو  پزشکي مي

اوقات به دالیش گوناگون تعدادي پرسشانامه برگشات داده   
شود، محق  پرسشنامه را در بیب تمامي مدیران توزیاع  نمي

 31پرسشنامه در سازمان آموز  و پارور  و   45کرد که 
 .است شدهآوري  پرسشنامه در دانشگاه علو  پزشکي جمع

 تحقيق  ابزار

وهش، مارتبط باا   در ایب پژوهش پس از مطالعه ادبیات پژ
هاي مقادماتي باراي    هر متيیر از رو  خبرگي و مصاحبه

هاي مربوط به هر متيیار و رفاع ابهاماات    طراحي شاخص
  وسیله بهشده  استفاده و در نهایت با پرسشنامه طراحي ها آن

پرسشانامه  . یات چناد تاب از خبرگاان رساید     ؤمحق  به ر
ا  اسات و پانج بعاد    ؤسا  25شخصیتي پنج عاملي شاامش  

-روان: نااد ازا گیاارد کااه عبااارتخصاایت را اناادازه ماايش

پايیري و   شناساي، تطااب   گرایاي، وفیفاه  رناوري، بارون 
پرسشانامه دو  باه   . گشودگي نسبت به پيیر  تاربیاات 

-ا  ماي ؤسا  19سازي منظور سناش میزان گرایش به تیم

هر دو پرسشانامه در مقیااس لیکارت محقا  تهیاه      . باشد
 . است شده

یک مرحلاه   از طری ها، پرسشنامه براي سناش پایایي
نظار باا    پرسشنامه در جوامع مورد 31آزمون با توزیع  پیش

( آلفاي کرونبااخ )ضریب پایایي  SPSSافزار  استفاده از نر 
هااي پایاایي پرسشانامه پانج عااملي      ضاریب . شدمحاسبه 

ساازي  میزان گارایش باه تایم    ، پرسشنامه 71/1شخصیت 
ایاب  . آماد  دسات  هبا  19/1و ضریب هردو پرسشنامه  91/1

هماراه چاارچوب کلاي دو پرسشانامه و ارتبااط      نتایج باه 
 1آن بااا متيیرهاااي پااژوهش در جاادو     هاااي لفااهؤم

 .است شده داده نشان

رهبري باا مشاارکت در   
 حفظ

 
 تشوی  دیگران -

 حش اختالفات -

 بیان استاندارها -

 ابراز موفقیت -

 دعوت به مشارکت -

رهبااري بااا مشااارکت در   
 وفیفه

 
 ها ارا ه ایده -

 سازي پیشنهادات روشب -
 دادن اطالعات -
 جستاوي اطالعات -
 ها کردن بحث خالصه -

ها  گروه چگونه
ها رهبري  و تیم
 شوند  مي
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 ها آنو ضرايب پايايي چارچوب کلي دو پرسشنامه تحقيق  .1جرو  

 ضرشب ناشاشي نرسش امه شماره سؤاالت هامؤلفه ابعاد

 شخصیت مد  پنج عاملي

 1-3 رناوريروان

71/1 
 4-9 گرایيبرون
 11-15 شناسي وفیفه
 16-21 پيیري تطاب 

 22-25 گشودگي نسبت به پيیر  تاربیات
 91/1 1-19 سازي گرایش به تیم

 

 ها تح يل داده رو 

ها بر مبناي همبستگي اساپیرمب باوده و   تحلیش اساسي داده
ابعاد متيیر شخصیت  به منظور مقایسه میانگیب Tاز آزمون 

ساااازي در دو ساااازمان  و متيیااار گااارایش باااه تااایم  
 .است شده استفاده

 تحقيق نتاشع

آمده بر اساس همبستگي بایب متيیرهااي    دست ههاي بیافته
 .است  ارا ه 2 پژوهش در جدو 

همبستگي اسپيرمن بين شخصيت با پنج عامل آن و  .2جرو  
 سازيميزان گرايش به تيم

متغير و 
 جامعه

 سازييزان گراش  به تي م

سازمان آمزز  
 و نرور 

دانشگاه م زم 
 نزشکي

شخصیت بر 
اساس مد  پنج 

 عاملي

r = 53/1 

P= 0/000 

r = 05/ 

P = 112/1 

 رناوريروان
r =  14/1 

P = 11/1 
r = 015/ 

P =     19/1 

 گرایيبرون
r = 34/1 

P= 112/1 
r = 051/ 

P =   112/1 

 شناسي وفیفه
r = 32/1 
P= 11/1 

r = 34/1 

P =13/1 

 پيیريتطاب 
r = 31/1 

P = 12/1 
r = 17/1 

P = 19/1 
گشودگي نسبت 

به پيیر  
 تاربیات

r = 57/1 

P = 111/1 
r =  47/1 

P =     114/1 

دهند نشان مي 2 شده در جدو  هاي مشاهدههمبستگي
در هاار دو ) کااه شخصاایت باار اساااس مااد  پاانج عاااملي

گرایاي  و سه بعد بارون ( r =0/5و 53/1 و  p<0/05جامعه،
، (r =0/5 و 34/1 و  p<0/05در هااار دو جامعاااه، )

 r و 32/1 و  p<0/05در هار دو جامعاه،  )شناساي   وفیفاه 

در هر دو )و گشودگي نسبت به پيیر  تاربیات ( 0/34=
رابطاه معنااداري باا    ( r =0/47 و 57/1 و  p<0/05جامعاه 

، وجاود رابطاه   ایب نتایج. سازي دارندمیزان گرایش به تیم
معنادار بیب شخصیت بر اساس مد  پانج عااملي و میازان    

ها نشاان  همچنیب یافته. کندمي ییدأسازي را تگرایش به تیم
شناساي،   گرایاي، وفیفاه  بارون لفاه ؤدهد که بایب ساه م  مي

گشودگي نسبت به پيیر  تاربیات و میازان گارایش باه    
 .دارد سازي رابطه معناداري وجودتیم

رناوري و میزان گرایش همبستگي بیب روان بارهاما در
 ،اسات   p >0/05آنااکه در هار دو جامعاه   سازي، ازبه تیم

دو متيیار ارتبااط معنااداري    گیریم کاه بایب ایاب   نتیاه مي
وجودندارد و ليا فرضیه پژوهش مبناي بار وجاود رابطاه     

ساازي  رناوري و میزان گرایش به تایم معناداري بیب روان
پايیري و میازان   ري ارتباط بایب تطااب   معنادا. شودرد مي

سااازي در سااازمان آمااوز  و پاارور  گاارایش بااه تاایم
 pیید و در دانشگاه علو  پزشکي باأت r =0/31 و  p<0/05با

 . رد شد r =0/17و   0/05<
هااي  ایب نتایج بدان معناسات کاه باا تقویات ویژگاي     

شناسي و گشودگي نسبت باه  گرایي، وفیفهشخصیتي برون
-سازي افزایش ماي بیات، میزان گرایش به تیمپيیر  تار

ایب سه ویژگي  ها آنعبارت دیگر افرادي که در یابد و یا به
هااي  شخصیتي غالب است گرایش بیشتري به تشکیش تایم 

 .کاري دارند
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-رنااوري باا گارایش باه تایم     ارتباط بیب روان بارهدر

و ضریب  15/1داري بیشتر از سازي، ازآنااکه سطر معني
 3/1کمتار از   (= r/14و  = r 15/1)آمده  دست هي بهمبستگ

گیاریم کاه افازایش یاا     است نتیاه مي( و نزدیک به صفر)
ثیري در میازان گارایش افاراد باه     أرناوري تا کاهش روان
 .هاي کاري نداردتشکیش تیم

باه منظاور بررساي وضاعیت موجاود دو      T از آزمون 
باه  هاي متيیرشخصیت و گرایش سازمان از لحاظ میانگیب

فري پژوهش در آن است که . است شده سازي استفادهتیم
تار از حاد    رناوري در هر دو سازمان پااییب  میانگیب روان
شناساي،  گرایي، وفیفهو متوسط برون( 3 عدد)متوسط آن 

پاايیري و گشااودگي در سااازمان، همچناایب میاازان تطاااب 
-مي( 3 عدد)سازي باالتر از حد متوسط آن گرایش به تیم

به تفکیاک دو  T هاي حاصش از آزمون میانگیب افتهی. باشد
 .است شده ارا ه 4 و 3سازمان در جدو 

 پرورش در سازمان آموزش و Tنتايج حاصل از آزمون  .3جرو  

 متغير

Test value = 3 

آماره 
 tآزمزن 

درجه 
 dfآزادي 

سطح 
 Pداري  مع ي

اختالف 
 ميانگين

درصر  55فاص ه اطمي ان 
 ينبراي اختالف ميانگ

 حر باال حر ناشين

 -2411/1 -5741/1 -4174/1 111/1 44 -125/17 رناوريروان

 9719/1 6114/1 1296/1 111/1 44 212/11 گرایيبرون

 5427/1 3192/1 4259/1 111/1 44 621/24 شناسي وفیفه

 3121/1 1217/1 2519/1 111/1 44 316/19 خوشایندي

 4136/1 1175/1 2556/1 111/1 44 191/17 گشودگي نسبت به پيیر  تاربه

 6214/1 2919/1 4596/1 111/1 44 315/11 سازي گرایش به تیم

 در دانشگاه علوم پزشکي Tنتايج حاصل از آزمون  .4جرو  

 متغير

Test value = 3 

آماره 
 tآزمزن 

درجه 
 dfآزادي 

سطح 
 pداري  مع ي

اختالف 
 ميانگين

درصر  55فاص ه اطمي ان 
 الف ميانگينبراي اخت

 حر باال حر ناشين

- 2433/1 -6559/1 -4516/1 111/1 31 -231/14 رناوريروان
 1731/1 7334/1 9132/1 111/1 31 161/11 گرایيبرون

 5919/1 2191/1 4419/1 111/1 31 414/19 شناسيوفیفه

 4311/1 1311/1 2149/1 111/1 31 131/17 خوشایندي

 4111/1 1721/1 2119/1 111/1 31 931/14 تاربه گشودگي نسبت به پيیر 

 5411/1 2534/1 3973/1 111/1 31 137/19 سازيگرایش به تیم

 
باا   Tنتیاه حاصش از آزمون  4و  3با توجه به جداو  

P = 0/000<0/05  اي پژوهش در دو جامعه ه تمامي فري
یب معنا که میاانگیب گارایش باه    ا  هب. کندییدميأآماري را ت

به جز  Big-5هاي شخصیت مد  لفهؤم  تماميسازي و متی
رنااااوري بااااالتر از حاااد متوساااط آن و میاااانگیب  روان
 .باشدتر از حد متوسط آن مي رناوري پاییب روان

 گيري بحث و نتيجه

تواناد در کامیاابي یاا افاو      اي شخصیتي افراد ميه تفاوت
تاال  مادیران در شاناخت    . کناد  سازمان نقش مهمي ایفا

هاا و صافات   ت کارکنان و تقویت و ترویج ویژگيشخصی
کاارگیري سارمایه   شخصیتي متبت و مؤثر در ساازمان، باه  

هاي ساازماني، متناساب باا شخصایت     انساني در موقعیت
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توانااد در دساات یازیاادن بااه اهااداف واالي کارکنااان، مااي
از سااوي دیگاار بااا توجااه بااه . سااازمان مااؤثر واقااع شااود

هااي  ، تشاکیش تایم  پیچیدگي محیط رقابتي عصار حاضار  
، هاا  آنو معلومات گروهاي    گیري از تخصصکاري و بهره

ناپايیر   ها ضرورتي اجتنااب براي مدیران و رهبران سازمان
هااي کااري   گیاري تایم  اگرچاه در شاکش  . آیدشمار ميه ب

کند، اما آنچه ایاب پاژوهش در   عوامش چندي نقش ایفا مي
یتي هااي شخصا  پي آن است، بررسي ارتباط بایب ویژگاي  

 . باشدسازي در سازمان ميمدیران و گرایش آنان به تیم
نتایج حاصش از آزمون همبستگي اساپیرمب، نشاان داد   

طور کلاي   سازي و شخصیت بهکه بیب میزان گرایش به تیم
عاملي  از میان پنج مؤلفه مد  پنج. رابطه معنادار وجوددارد

ه شناسي و گشودگي نسبت با گرایي، وفیفهسه مؤلفه برون
پيیر  تاربیات داراي ارتباط معنادار با میزان گرایش باه  

رناوري ارتباط معنااداري باا   سازي است و مؤلفه روانتیم
ارتبااط معناادار بایب    . ساازي نادارد  میزان گرایش باه تایم  

ساازي در ساازمان   پيیري و میازان گارایش باه تایم     تطاب 
آموز  و پرور  تأیید و در دانشاگاه علاو  پزشاکي رد    

 .شد
مشاخص شاد کاه میاانگیب      T با اناا  آزمون میانگیب

پايیري و  گرایاي، تطااب   شناساي، بارون  هاي وفیفهویژگي
گشودگي نسبت به پيیر  تاربیات و نیز میازان گارایش   

سازي مدیران ستادي هر دو ساازمان بااالتر از حاد    به تیم
 ها آنرناوري در میان و میانگیب روان( 3 عدد)متوسط آن 

ایاب امار بیاانگر آن    . است( 3 عدد)حد متوسط تر از پاییب
است که سازمان از لحاظ ترکیب شخصیتي مادیران خاود   

بیشتریب میزان گارایش باه   . در وضعیت مطلوبي قرار دارد
گرایاي در  سازي مرباوط باه ویژگاي شخصایتي بارون      تیم

دانشگاه علاو  پزشاکي و گشاودگي نسابت باه پايیر        
باشاد، کاه باا    يتاربیات در سازمان آموز  و پرور  ما 

بودن افراد باا ایاب صافات     ادبیات پژوهش مبني بر مناسب
 (.11 و 21) خواني دارد براي کارهاي تیمي نیز هم

در انتها با توجه به وجود ارتبااط معناادار بایب میازان     
سازي و شخصیت مدیران بار اسااس ماد     گرایش به تیم

مادیران باازنگري جادي باه      شاود  پنج عاملي پیشنهاد مي
باشند، بانک اطالعاات   ت منابع انساني سازماني داشتهشناخ

صورت محرمانه ه شخصیت افراد را ب هاي روحي وویژگي
ن و یاک مشااور   اتشکیش دهند، شورایي متشکش از معاونا 

بناادي افااراد  شااناس سااازماني بااراي دسااته   خبااره روان
هاي سازماني خاود را مساتيني   باشند، در تشکیش تیم داشته

ان ندانناد و از وجاود خبرگاان میاان     از مشورت با خبرگا 
 .شناسي بهره الز  را ببرنداي مدیریت و روانرشته

هاي متبات و ساازنده چهاار عاماش     با توجه به ویژگي
پيیري و گشودگي نسبت شناسي، تطاب گرایي، وفیفهبرون

هااي  در اناا  فعالیت ها آنثر ؤبه پيیر  تاربه و نقش م
ها در حفاظ و تقویات ایاب    سازمان شود تیمي، پیشنهاد مي

ایاب مهام از   . آورناد  عماش  ههاي رفتاري کوشش با خصلت
آمیازي، محبات و   طری  شناسایي مدیران با روحیات مرد 

آمیازي، قادرت کالماي بااال،     مند از توان مرد ارتباط، بهره
ي ارتبااطي ساازمان و   هاا محبت در ارتباطات در قسامت 

دهاي،  زار رجوخ، گا روابط عمومي، پاسخگویي به ارباب
هااي  سازماني و سپس ایااد فرصات ایااد ارتباطات برون

هااي  چالش و تعامالت گروهي و تیمي تاا ساطر رقابات   
هاا در  عنوان رهبران تایم متبت و معقو  و گماردن آنان به 

،شناسایي افراد ( گرایيبه منظور تقویت بعد برون)سازمان 
ن به شناس و تقدیر از تال  آناکو  و وقتمنظم، سخت

، تقویات  (شناساي در حفظ بعد وفیفه)منظور ایااد انگیزه 
داشاتب دیگاران،    هاي اخالقي ادب ارتباطي، دوستویژگي

باه منظاور   )آمادن باا افاراد در ساازمان      دگردوستي و کنار
، افزایش فرفیت مدیران در قبو  (پيیريتقویت بعد تطاب 

ت بعاد  به منظور تقوی)ها، عقاید، آرا و نظرات دیگران ایده
 .شود میسر مي( گشودگي نسبت به پيیر  تاربیات
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