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از صفحه  00تا 87
چکید
در دنیاي متحول امروز ،وجود گروهها جنبه اجتناب ناپذیر زندگی امروزي است و سازمانهاي مولد با وجود
گروههاي كاري اثربخش میتوانند به حیات خود تداوم بخشند .این پژوهش با هدف بررسی ابعاد شخصیت
بر طفرهروي اجتماعی انجام گرفته است .اهمیت این موضوعها در حوزههایی مانند امنیت و نظامی
دوچندان و به حدي است كه به عنوان یک راهبرد اساسی براي تداوم نظامها شناخته میشود .پژوهش
حاضر از نوع كاربردي و توصیفی است .تحلیل دادهها از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفته
است .ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و از طیف پنج گزینهاي لیکرت استفاده شده است .جامعه
آماري واحدهاي عملیاتی انتظامی فوریتهاي پلیس  001است كه از میان آنها  61سرپرست گروه و 000
نفر به عنوان نیروي عملیاتی براي تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .همچنین به منظور بررسی تاثیر سازهها
از روش حداقل مربعات جزئی با بهرهگیري از نرم افزار  SMART-PLSاستفاده شده است .بر اساس
نتایج به دست آمده میان تمام ویژگیهاي شخصیت با طفرهروي ارتباط معناداري وجود دارد و فقط بعد
گشودگی شخصیت بر طفرهروي اجتماعی تاثیر ندارد و این موضوع در حالی است كه بر اساس آزمون
همبستگی ،وجود رابطه میان آنها تایید شده بود .همچنین نتایج پژوهشها نشان میدهد آگاهی از
شخصیت افراد میتواند به مدیران سازمان كمک كند تا افراد واجد شرایط را در جایگاههاي صحیح قرار
دهند تا در مجموع رضایت شغلی و عملکرد سازمانی بهبود یابد.
کی هع کییدی
شخصیت ،طفرهروي اجتماعی ،مدل نئو ،واحدهاي عملیاتی.

 .0استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد(رایانامه نویسنده مسئول)Msabokro@yazd.ac.ir :
 .0دانشجوي كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
 .8دانشجوي دكتري رفتار و منابع انسانی دانشگاه یزد
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قد ا
در عصر جهشهاي فناوري ،در شرایط رقابتی سنگین در همه عرصههاي اقتصادي،
فرهنگی و سیاسی و در شرایطی كه رقبا با استفاده از بهره فعالیتهاي جمعی ،طرحهاي
بزرگی را اجرا میكنند و بدین وسیله سلطه خود را میافزایند ،بیتفاوتی نسبت به
كارگروهی ممکن است وضعیت سازمان را در میان رقبا تضعیف كند (مایر ، 0اسچرمالي
و كافلد .)80 :0106 ،در دنیاي متحول امروز ،وجود گروهها جنبه اجتناب ناپذیر زندگی
امروزي است و سازمانهاي مولد با وجود گروههاي كاري اثربخش میتوانند به حیات
خود تداوم بخشند .گروه اثربخش گروهی است كه سطوح عالی عملکردي و رضایت
منابع انسانی را در گذر زمان كسب كند و از این روش توانایی انجام كارهاي فراتر از
كارهاي مستقل فراهم شود (چن ،0ژانگ و التیمر .)650 :0104 ،اهمیت این موضوع در
برخی حوزهها مانند امنیت و نظامی دوچندان و به حدي است كه به عنوان یک راهبرد
اساسی براي تداوم نظامها شناخته میشود .آنچه مشخص است نیروهاي انتظامی براي
انجام ماموریتهاي خود ،گروهی اقدام میكنند و هرگونه خطا و بیتوجهی در این حوزه
جان انسانیها را تهدید میكند .با توجه به اهمیت كارگروهی در این بخش ،مطالعات
محدودي در این حوزه انجام شده و پژوهشگران داخلی و خارجی فقط به بیان مفاهیم
مرتبط با این موضوع و اهمیت كار گروهی در صنایع و مشاغل پرداختند؛ با وجود این،
بیشتر پژوهشهاي انجام شده فواید و عوامل تقویت كننده كار گروهی را كانون توجه
قرار دادهاند و كمتر پژوهشی مشکالت آن را مد نظر قرارداده است .یکی از مهمترین
مشکالتی كه گروهها با آن مواجه میشوند مفهوم طفرهروي اجتماعی 8است.
واژه «طفره روي اجتماعی» را اولین بار التان ،4ویلیامز و هاركینز به كار بردند.
طفرهرفتن اجتماعی در ناتوانی شخص براي شناسایی كردن سهم فرد در عملکرد
گروهی اشاره میكند .طفرهرفتن اجتماعی ،بیماري اجتماعی است و این مفهوم درست
مخالف با استداللی است كه بر آن اساس تولید یا بازدهی گروه از مجموع تولید یا
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بازدهی تک تک اعضاي تشکیل دهنده گروه بیشتر باشد .طفرهرفتن اجتماعی هنگامی
به وقوع میپیوندد كه تالش فرد هنگامی كه در گروه كار میكند نسبت به زمانی كه به
صورت انفرادي كار میكند ،كاهش پیدا میكند .در حقیقت ،میتوان گفت هنگامی كه
افراد با یکدیگر كاري را انجام میدهند ،انگیزشان براي انجام كار كاهش پیدا میكند
(جو .)03 :0107،0براي مثال ،تصور كنید هر كارگر میتواند به تنهایی 011واحد تولید
كند ،اما اگر دو كارگر با هم كار كنند حاصل كار آنان دیگر  011واحد نخواهد بود ،بلکه
 036واحد میشود (ژو .)003 :0108،0بیشتر مطالعات تایید كردهاند كه طفرهروي
اجتماعی تاثیر بسزایی بر عملکرد گروهها دارد .به بیان دیگر ،در طفرهروي اجتماعی
برخی از اعضاي گروه احساس میكنند اعضاي دیگر گروه تالش كمتري نسبت به آنان
انجام میدهند و این امر باعث خواهد شد سودي كه از نتایج گروه عاید آنها میشود با
تمام آن چیزي كه انجام دادهاند ،برابر نباشد و احساس بیعدالتی در گروه ایجاد شود
(غفاري داراب و دیگران .)38 :0838 ،در این حالت بازده گروه در تودهاي از ابر سیاه
پوشیده میشود و در چنین حالتی فرد وسوسه میشود كه سواري مجانی بگیرد یا بر
قایق دیگران سوار شود.
با مرور پژوهشهاي انجام شده در حوزه طفرهوري ،عوامل موثر بر طفرهروي
شامل عدم انگیزش محیط كار ،روشهاي كاري مدیران ،عدم پاداش براي انجام كارهاي
خوب كاركنان ،اعمال پاداش و تنبیه به صورت غلط ،مشکالت شخصی ،اولویتبندي
كارها ،ندانستن چگونگی انجام كار ،روشن نبودن انتظارات مدیران از كاركنان ،ناآگاهی
از اهمیت و ضرورت كار ،حقوق و دستمزد و فرسودگی شغلی است (هیلترد:0105 ،8
 65و بذرافشان مقدم  .)56 :0838،عالوه بر موارد مزبور ،ویژگیهاي شخصیتی ،از
مهمترین تبیینكنندههاي میزان طفرهوري فرد در گروه است.
شخصیت را مجموعه عاداتهاي فرد و همچنین صفات هیجانی و رفتاري افراد
تعریف میكنند (هرسی و بالنچارد 063 ،0338 ،4و رابینز .)334 :0336 ،5شخصیت یک
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فرد ،انگیزش و نگرش وي را نسبت به یک شغل و عمل تببین میكند (دمیلینگ 0و
دیگران .)07 :0107 ،بر این اساس ،امروزه هنگام گزینش افراد در سازمانها یا
موسسهها ویژگیهاي شخصیتی افراد ،رسمی یا غیررسمی بررسی میشود (خاكپور و
دیگران؛  .)564 :0837مشاغل در الزامات خود با هم متفاوتند؛ انسانها نیز هر یک
ویژگیهاي خاص خود را دارند و درجات مختلفی را در ویژگیهاي شخصیتی بروز
میدهند؛ بنابراین ،انتخاب صحیح و منطقی افراد میتواند در این بین نقش اساسی
افزایش عملکرد سازمانی داشته باشد .بر اساس موارد بیان شده و نقش شخصیت در
تبیین رفتار انسانها (رابینز ،)334 :0336 ،از آنجا كه طفرهروي پدیدهاي رفتاري است،
مشخص است این پدیده تحت تاثیرشخصیت افراد به صورت مختلف بروز میكند.
ویژگیهایی همچون درونگرایی و برونگرایی ،روانرنجوري ،وظیفهشناسی و ...از جمله
عوامل شخصیتی هستند كه میتوانند میزان طفرهروي و تمایل فرد به آن را تبیین
كنند .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهاي شخصیتی بر اساس مدل
نئو بر طفرهروي اجتماعی در میان نیروهاي عملیاتی نیروي انتظامی است.
پیشینا ع بهمن مظری
هخصیت :شخصیت یکی از مهمترین سازههاي مطالعاتی در رفتار سازمانی است كه
میتواند نقش اساسی را در پیشبینی رفتارهاي انسان داشته باشد .بالنچارد شخصیت را
به عنوان مجموعهاي از عادتها میداند و آلپورت 0آنرا به عنوان سازمانبندي پویایی
در درون فرد میداند كه شامل آن دسته از نظامهاي روانی_فیزیکیِ تعیینكننده رفتار و
تفکر آدمی است (شیر افکن .)553 :0838 ،باید خاطر نشان كرد در پنجاه سال پژوهش
4
در زمینه شخصیتشناسی با تالش افرادي همچون فیسک ،)0343( 8اسمیت و نورمن
( ،)0367گلدبري )0330( 5و مک كرا و كوستا )0118( 6این زمینه تحقیقاتی به رشد و
و تکامل خود رسید (ژو )003 :0108،و درنهایت پژوهشگران براي توصیف تفاوت رفتار
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شخصیتی ،عاطفی و اجتماعی به یک توافق نسبی رسیدهاند و نظریه پنج عاملی
شخصیت 0را كه به پنج عامل بزرگ یا پنج عامل نیرومند معروف است ،مطرح كردند
(چن ،ژانگ و التیمر .)650 :0104 ،الگوي پنج عاملی شخصیت ،در نظریات كتل ریشه
دارد .قويترین طرفداران این مدل پل كوستا و رابرت مکكري هستند كه با بهكارگیري
روش تحلیل خوشهاي به بررسی همبستگی بین مادههاي  06 PFكتل پرداختند.
سرانجام ،از راه تحلیل عاملی صورت گرفته 5 ،بعد به شرح زیر استخراج شد (شیرافکن،
:)553 :0838
برعنگرا ن :0به راحت بودن فرد در روابط داللت دارد .این افراد پیوسته اظهار نظر
میكنند ،اجتماعی ،خون گرم ،خوشمشرب و قاطع هستند (مک كرا0118 ،؛ كاسپی و
دیگران0115 ،8؛ قلیپور0836 ،؛ رابینز.)0830 ،
سهلگه ی :4احترام نسبت به دیگران را شامل میشود .این افراد داراي روحیه
همکاري ،قابل اعتماد ،صادق و درست ،نوعدوست و از نظر فطرت ،مطلوب هستند
(قلیپور0836 ،؛ رابینز.)0830 ،
عظیفاهنهسن ع عجدان که ی :5مسئولیتپذیر بودن فرد را مورد توجه قرار میدهد.
افراد وظیفهشناس قابل اطمینان ،پایدار ،ساختارمند و هدفگرا هستند (قلیپور0836 ،؛
رابینز.)0830 ،
عان مجو ی 6ع ثبهع :به توانایی فرد در تحمل عوامل تنشزا و محرکهاي استرس
مربوط میشود .ویژگی بارز روانرنجوري ،گرایش به تجربه احساس منفی و مشاهده
جهان اطراف به عنوان یک محیط ناراحت و تهدیدكننده است (مک كرا 0118 ،؛
كاسپی و دیگران  .)0115 ،در مقابل ،افراد با ثبات احساسی باال استوار و آرام هستند و
از اعتماد به نفس زیادي برخوردارند (قلیپور 0836 ،و رابینز.)0830 ،
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امعطهفپذ ری ع استقبهل ال تجربا :0به شیفتگی و عالقه به پدیدهها و تجربیات
جدید اشاره دارد .افراد داراي این ویژگی خیالپرداز بوده و از نظر احساسات هنرگرا و
اهل تفکر و تعقل ،آزاد از قیود و كنجکاو میباشند (مک كرا و كوستا0118 ،؛ قلیپور،
0836؛ رابینز.)0830 ،
طفر عی اجت همن :در سال  0308پدیدهاي به نام طفرهروي اجتماعی كشف شد
كه تا آن زمان توجه كافی به آن نشده بود .توجه به این سازه با "اثر رینگلمن" در سال
 0308آغاز شد .رینگلمن یک مهندس كشاورزي فرانسوي بود .مطالعه رینگلمن بر این
اساس بود كه میخواست میزان تالش افراد را در یک مسابقه طنابكشی مشاهده نماید.
وي مشاهده كرد هنگامی كه افراد به صورت گروهی در مسابقه طنابكشی شركت
میكنند تالششان كمتر از زمانی است كه به صورت انفرادي این كار را انجام میدهند.
بنابراین وي به این نتیجه رسید كه حضور در گروه از عملکرد فرد میكاهد و هر چقدر
كه اندازه گروه بزرگتر باشد به صورت فزآینده كاهش پیدا میكند (نعامی:0873 ،
 .)030تا سال  0374نتایج یافتههاي رینگلمن مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه لوینگر،
گریوز و پکهام اصطالح" طفرهروي اجتماعی" را مطرح كردند .آنان بیان كردند زمانی
كه افراد در گروه فعالیت كنند یا فقط تصور كنند كه در گروه كار میكنند تالششان كم
میشود (تامسون و تورنتون .)475 :0104 ،0مطالعات بعد در سال  0377انجام گرفت.
پتی ،ویلیام و هاركینگز و التان پژوهشی انجام دادند كه نتایج آن نشان میداد طفرهروي
در انجام وظایف شناختی بیشتر از انجام وظایف فیزیکی است .در این پژوهش ،آنان
مسئولیت اصالح اشعار را به دانش آموزان واگذار كردند .از گروه اول خواستند این كار را
به صورت انفرادي انجام دهند و هم چنین از گروه دوم تقاضا كردند كه این كار را به
صورت جمعی انجام دهند .آنان مشاهده كردند كه دانش آموزان به صورت انفرادي
عملکرد باالتري دارند .این پژوهش با آنکه محدود بود اما سوال مهمی را مطرح كرد" :آیا
پاداش و بازخور دادن به دانشآموزان احتمال طفرهروي آنها را كاهش خواهد داد؟"
آنان در پی یافتن پاسخ این پرسش پژوهشهاي خود را  5سال بعد ادامه دادند .ایشان
با تشویق ساده و دستزدن براي اعضا به آنها بازخور نشان دادند و در نتیجه طفرهروي
. Openness to experience
. Thompson & Thornton
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كاهش پیدا كرد .حال سوال دیگري مطرح شد" :طفرهروي چرا و چه وقت اتفاق میافتد
و چگونه میتوان مانع آن شد؟" نتایج این پژوهشهاي گسترده آن شد كه افراد زمانی
تصمیم می گیرند از كار طفره روند كه بخواهند انرژي خود را براي زمانی كه نیاز به
انجام كار فردي است ذخیره كنند و بتوانند پاداش دریافت كنند .بر این اساس و
مطالعات دیگر انجام شده عوامل ایجادكننده و باز دارنده طفرهروي به شرح زیر است
(ولیس 0و دیگران:)00 :0105 ،
 .0اگر اعضا تصور كنند كه تالش فرديشان ارزیابی و اندازهگیري میشود،
طفرهرويشان كاهش پیدا میكند.
 .0هر چه كه به اعضا وظایف جذابتر و سختتر واگذار شود ،طفرهروي آنان
كاهش پیدا میكند و اعضا به همان اندازه كه به صورت فردي براي تحقق این
گونه وظایف تالش میكنند در گروه براي انجام آن نیز همکاري خواهند كرد.
 .8هرچقدر كه دانش ،مهارت و توانایی اعضا براي انجام وظایف بیشتر باشد،
احتمال طفرهرفتن آنان از كار كمتر خواهد بود.
 .4اگر اعضا احساس كنند كه نقش آنان در گروه منحصربهفرد است و دیگران
مهارت الزم براي انجام آن وظایف را ندارند طفرهروي كاهش مییابد.
 .5هم چنین جکسون و ویلیام در بررسی دوباره به این نتیجه رسیدند كه هر چه
وظیفه سختتر باشد با انجام گروهی آن بهرهوري بیشتر میشود.
اثر طفر عی ک مضو بر د گر امضهی گرع  :درحالی كه برخی پژوهشگران درحال
بررسی عوامل شخصیتی ایجاد كننده طفرهروي بودند تعدادي از پژوهشگران به بررسی
تاثیرات طفرهروي یک عضو بر دیگر اعضاي گروه پرداختند .در سال  0338كر بیان كرد
كه طفرهروي یک عضو از گروه باعث میشود دیگر اعضاي گروه به نوبه خود تالش خود
را براي انجام آن كار كاهش دهند و آن را اثر مکشی نامید (بذرافشان مقدم :0838،
 .)56وي مطرح كرد هر چند كه همیشه چنین نیست ،اما در بیشتر مواقع اعضایی كه
توانایی انجام كار را دارند و تمام تالش خود را براي انجام آن نمیكنند ظاهر میشود.
اگر شخصی توانایی الزم براي انجام كار را نداشته باشد ،دیگر اعضاي گروه احساس نیاز
. Voyles
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را به اینکه تالششان را كاهش بدهند تا با وي منطبق شوند ،نمیكنند .عالوه بر این،
آنان مطرح كردند اگر یک عضو كار خود را به خوبی انجام دهد دیگر اعضاي گروه به
"سواري مجانی" متمایل میشوند ،زیرا موفقیت طرح بر اساس تالش آن عضو تضمین
شده است .در سال  0335جکسون و هاركینز نیز بیان كردند كه اگر یکی از اعضا از كار
طفره برود ،دیگر اعضا براي برقراري عدالت تالش خود را براي انطباق با وي كم خواهند
كرد.
فرضیاههی پژعهش

این پژوهش با هدف اصلی شناخت تاثیر ویژگیهاي شخصیتی بر طفرهروي
اجتماعی بوده است كه بر اساس آن فرضیههاي پژوهش به شرح زیر است:
 برونگرایی بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
 گشودگی بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
 روانرنجوري بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
 انعطافپذیري بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
 وجدان بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
عشهنهسن پژعهش
این پژوهش از نوع توصیفی و كاربردي است و با روش پیمایشی ،تک مقطعی و
میدانی انجام گرفته است .جامعه آماري این پژوهش ،واحدهاي عملیاتی انتظامی
فوریتهاي پلیس  001یکی از مراكز استانها است .بر اساس آمار به دست آمده ،این
شهر  070نیروي عملیاتی دارد كه معموال" در قالب گروههاي  8تا 4نفره به مناطق
اعزام میشوند .با توجه به دسترسی به تمام افراد و محدود بودن تعداد آنان ،تمام
كاركنان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند .باید خاطر نشان كرد  61نفر از این تعداد را
سرپرستان گروهها تشکیل میدادند .ابزار اندازهگیري این پژوهش ،دو پرسشنامه
پژوهشگر ساخته بوده است كه پرسشنامه طفرهروي را فرمانده گروه براي هر یک از
اعضا گروه و پرسشنامه دوم را كه به بررسی ویژگی شخصیتی افراد میپردازد ،اعضا
گروهها تکمیل كردند .پرسشنامه طفرهروي از  01سوال به صورت پژوهشگر ساخته
است و پرسشنامه ویژگی شخصیتی از  03سوال تشکیل شده است و به منظور طراحی
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پرسشنامه از طیف پنج گزینهاي لیکرت استفاده شده است كه یکی از رایجترین
مقایسههاي اندازهگیري به شمار میرود.
همچنین پژوهشگران تالش كردند تا حد ممکن سواالت قابل فهم و روان باشد
كه به این منظور پرسشنامه چندین بار بررسی و آزمایش شد و در نهایت روایی آن را
 00خبره دانشگاهی آشنا به موضوع پژوهش از نظر صوري و محتوایی تایید كردند.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون كرونباح بررسی شد كه نتایج ،نشان از مورد
قبول بودن میزان آن بوده است .ضریب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه شخصیت به طور
كلی  1/310و براي طفرهروي سازمانی  1/300بوده است كه این امر نشانگر باال بودن
همبستگی درونی بین گونههاست .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون نرمالینه،
همبستگی ،آزمون تی-استیودنت و مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار
 plsاستفاده شده است.
هفتاههی پژعهش
از آنجا كه این پژوهش در سازمانی خاص و مرتبط با امنیت كشور انجام شده و
همچنین از سازهي طفره روي استفاده شده است و به نوعی مفهوم منفی از نظر فرهنگی
برداشت میشود و ممکن بود بر اساس تجربه شخصی نتایج جهتگیري و متفاوت از
واقعیت به دست آید ،به منظور باال بردن دقت و صحت ابزار پژوهش از پرسیدن
مشخصات جمعیت شناختی خودداري شد و همچنین پرسشنامه طفرهروي را
باالدستیان كه به نوعی رهبري گروه را بر عهده داشتند ،تکمیل كردند .با توجه به هدف
پژوهش ابتدا به بررسی نرمال بودن دادههاي پرداخته شد كه بر اساس آزمون
كلوموگروف اسمیرنوف توزیع دادهها نرمال نبوده است .با توجه به نرمال نبودن دادهها به
منظور بررسی همبستگی میان ابعاد شخصیت با طفرهروي اجتماعی از آزمون اسپیرمن
استفاده شده است كه نتایج آن در جدول شماره  0آمده است.
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برعنگرا ن

عان مجو ی

امعطهفپذ ری

عجدان که ی

طفرهروي اجتماعی

گشودگن

جدعل  :1بر سن ا تبهط یهن ابعهد هخصیت به طفر عی اجت همن

ضریب همبستگی

1/003

1/804

-1/066

-1/580

1/034

سطح معناداري

1/145

1/18

1/10

1/111

1/143

بر اساس جدول باال ،میان تمام ویژگیهاي شخصیتی با طفرهروي اجتماعی
ارتباط معناداري وجود دارد ( .)P<0/05از آنجا كه روش همبستگی روش مناسبی براي
پیشبینی اثر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته نیست و نمیتواند به درستی
خطاهاي موجود در اندازهگیري را تبیین كند و همچنین تاثیر متغیرها در كنار یکدیگر
را چشمپوشی میكند ،شایسته است براي بررسی تاثیر میان متغیرها با حضور همزمان
در كنار یکدیگر از روش مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شود .به دلیل آنکه در
پژوهش حاضر حجم نمونه كم (زیر  )011و توزیع دادهها از توزیع نرمال پیروي
نمیكند ،براي بررسی سواالت پژوهش ،از روش كمینه مربعات جزئی با بهرهگیري از نرم
افزار  SMART- PLSاستفاده شده است .به منظور بررسی درستی مدل فرض شده و
استفاده از نتایج ارائه شده از سوي نرمافزار  Smart-PLSباید سه قسمت را پوشش
داد كه شامل بخش مربوط مدلهاي اندازهگیري ،بخش ساختاري و بخش برازش كلی
مدل است .جدول شماره0پایایی و روایی بخش اندازهگیري مدل پژوهش را نشان
میدهد.
جدعل  :7عیه ههی بخش امدال گیری دل فرعض
موا ل

تعداد سؤاالع

AVE

CR

طفرهروي اجتماعی

3

1/6076

1/3840

برونگرایی

4

1/5333

1/3060

روانرنجوري

4

1/633

1/3347

سازگاري

8

1/6403

1/3873

انعطافپذیري

8

1/5085

1/3171

وجدانكاري

5

1/5405

1/3084
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باید خاطر نشان كرد پس از اجرا مدل به منظور بهبود شاخصها از سازه
طفرهروي  ،0برونگرایی و روانجوري  ،0سازگاري  ،8گشودگی  0و وجدان كاري  0سنجه
حذف شد.
جدعل  :3امدال ههی جدعل فو مل ع ال کر با نظو سنجش عا ن عاگرا
بعد 6

بعد 5

بعد 4

بعد 8

بعد 0

بعد 0



1

1

1

1

1/7300

طفرهروي اجتماعی ()0

1

1

1

1/7443

1/5064

برونگرایی ()0

1

1

1/7005

1/5003

1/5330

روانرنجوري()8

1

1/708

-1/4373

1/5373

-1/4530

سازگاري ()4

1/7065

1/0043

-1/4104

1/4350

1/0664

انعطافپذیري ()5

1/8040

1/5008

-1/5004

-1/0045

-1/6080

وجدانكاري ()6

بر اساس جدولهاي باال و همچنین اندازههاي به دست آمده از بارهاي عاملی،
قسمت اندازهگیري مدل قابل قبول است .حال باید به برازش قسمت ساختاري مدل
پژوهش پرداخت كه به این منظور از شکل شماره 0استفاده شده است.

هکل  :1قدا  T- valueبر اسهس دل پژعهش
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در شکل باال ،اعداد مشخص شده بر روي فلشهاي بین ابعاد ویژگی شخصیتی و
طفرهروي اجتماعی نشان دهنده اندازههاي  T-valueهستند .از آنجا كه نرمافزار
 Smart-PLSبه طور پیشفرض در سطح  %35به آزمون مدل باال پرداخته است،
اندازههاي بزرگتر و مساوي قدرمطلق  ،0/36به معناي وجود ارتباط معنادار بین دو
متغیر است .بنابراین ،فقط بعد گشودگی بر طفرهروي اجتماعی تاثیر ندارد .آنچه
مشخص است ،مدلهاي معادالت ساختاري ضمن امکان پیشبینی ،قابلیت مناسبی را
در خصوص بررسی فرضیهها دارد و از دقت مناسبی نسبت به آزمونهاي همبستگی در
بررسی ارتباطات برخوردار است .در شکل  0ضرایب مسیر كه بیانگر شدت و جهت رابطه
است مشخص شده است .دراین شکل ،اعداد روي مسیرها نشان دهنده ضریب مسیر،
اعداد داخل دوایر براي متغیرها درونزا هستند.

هکل :7ضرا ب سیر

بر اساس شکل باال ،در حدود  45درصد سازه طفرهروي بر اساس ابعاد ویژگی
شخصیتی تبیین شده است و  55درصد دیگر را ابعاد دیگري شامل میشود .برازش كلی
مدل نیز از طریق محاسبهي معیار ( )GoFبررسی شد كه نتیجهي آن تایید برازش
مدل كلی را با مقدار  1/514نشان داد .در ادامه با توجه به شکل (0و )0جدول ()4
حاصل میشود كه در آن به سؤاالت مدل پژوهش پاسخ گفته شده است:
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جدعل :5بر سن فرضیاههی پژعهش د خصوص تهثیر ابعهد ع ژگن هخصیتن بر طفر عی اجت همن
فرضیات

جهت رابطه

نتیجه آزمون

تاثیر

0

طفرهروي اجتماعی

روانجوري

مستقیم

تایید

0

طفرهروي اجتماعی

وجدانكاري

غیرمستقیم

تایید

8

طفرهروي اجتماعی

برونگرایی

مستقیم

تایید

4

طفرهروي اجتماعی

انعطافپذیري

غیرمستقیم

تایید

5

طفرهروي اجتماعی

سازگاري

غیرمستقیم

رد

بحث ع متیجاگیری
شاغالن سازمانها از ویژگیهاي شخصیتی یکسانی برخوردار نیستند و ویژگیهاي
شخصیتی و فردي شاغالن از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر كیفیت كاري آنان است.
نتایج پژوهشهاي مختلف نشان داده است تفاوت شخصیتی بر نحوه عملکرد و رفتار
شاغالن اثر میگذارد به نحوي كه ویژگیهاي رفتاري كاركنان اثر بالقوهاي بر شکل دهی
جو سازمانی و در نهایت بهرهوري سازمان خواهد داشت .پژوهشهاي هونت و بروو
درباره هزاران شاغل سازمانهاي مختلف نشان داده است تفاوتهاي شخصیتی بیش از
فقدان مهارت و استعداد ،نقش خود را در اخراج ،شکست و عدم موفقیت ،ترفیع و
پیشرفت نشان میدهد .آگاهی از شخصیت افراد میتواند به مدیران سازمان كمک كند
افراد واجد شرایط در پست هاي صحیح قرار دهند تا در مجموع رضایت شغلی و عملکرد
سازمانی بهبود یابد .در این پژوهش نیز از آنجا كه نیروهاي انتظامی به صورت گروهی به
منطقه اعزام میشوند و نقش اساسی را در امنیت كشور ایفا میكنند انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفتند .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی شخصیتی بر طفرهروي
اجتماعی به عنوان یکی از مشکالت كار گروهی است.
با توجه به مدل سازي معادالت ساختاري ،در این پژوهش  5فرضیه مطرح شد
كه با توجه به نتایج قسمت پیش به بررسی آنها در ادامه پرداخته شده است:
در فرضیه اول ،فرض بر آن بود كه برونگرایی بر طفرهروي اجتماعی تاثیر دارد.
نتایج این پژوهش نیز نشان داد كه طفرهوري بر برونگرایی تاثیر مثبت و معناداري دارد.
این به این معناست كه افراد برونگرا امکان طفرهرویشان بیشتر است و در كارهاي
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گروهی به خصوص كارهایی كه بسیار حساس و مرتبط با امنیت است بهتر است كمتر
استفاده شوند .نتایج این پژوهش با پژوهش الکی و بیلجیک ( ،)0100كاماچا و پالوس
( ،)0335كیچک و ویزنر )0337( 0و اسکوریلیک و دیگران )0333( 0مشابه است .افراد
برونگرا به علت خوشمشربی و شارژ شدن باطریشان براي زندگی با دریافت توان از
دیگران ،نیازمند ارتباط و صحبت كردن با دیگران هستند كه این باعث میشود در
كارهاي گروهی امکان طفرهروي آنها از كار بیشتر میشود .بنابراین ،این نتیجه دور از
انتظار نیست .افراد برونگرا ترجیه دارند در كانون توجه باشند و براي این كار ممکن
است دست به كارهاي متفاوتی بزنند و حتی كار بیشتر به منظور خودنمایی و رهبر
بودن انجام دهند كه این باعث خواهد شد نتیجه ارتباط میان این دوسازه معکوس شود
كه در برخی پژوهشها از جمله پژوهش تن و تن )0113( 8نشان داده شده است.
در فرض دوم تاثیر گشودگی بر طفرهروي بررسی شد .این بعد تنها بعدي در
پژوهش است كه داراي تاثیر بر متغیر وابسته پژوهش نبوده است .به عبارت دیگر ،با
افزایش یا كاهش گشودگی تغییري در میزان طفرهروي ایجاد نمیشود و این متغیر
امکان تبیین سازه طفرهروي را ندارد .بولین ،)0110( 4كلچ و اندرسون )0117( 5و الکی
و بیلجیک ( )0100نیز در پژوهش خود این فرضیه را بررسی و نتایج مشابه این
پژوهش را گزارش میكنند .در واقع ،در توجیه این موضوع میتوان بیان كرد كه این بعد
به رفتار مودبانه و احترام به دیگران و مهربانی در خصوص برخورد با دیگران اشاره دارد
كه نمیتواند تبیین كنندهي مناسبی براي عمکلرد و بهرهوري باشد .در واقع ،این متغیر
شاید در شغلهایی مانند پرستاري یا روابط عمومی كه نیازمند همدلی و همدردي با
دیگران است موثر است و در حوزه نظامی كه فرد باید ریزبین و برخورد جدي داشته
باشد چندان كاربرد نداشته باشد و به این علت رابطه بیمعنا شده است .در فرضیه سوم
روانجوري و تاثیر آن بر طفرهروي بررسی شده است .این بعد نیز مانند برونگرایی تاثیر
مستقیمی بر طفرهروي اجتماعی دارد .آنچه مشخص است در كارهایی كه به صورت
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گروهی انجام میشود فرد با افراد متفاوت با عقاید و باور متفاوت كار میكند و مستقل
نیست .بنابراین ،مشکالت و مباحث متعددي ممکن است مطرح شود .افراد روانرنجور
افراد با ثبات احساسی باال ،استوار و آرام نبوده و از اعتماد به نفس زیادي برخوردار
نیستند .بنابراین ،در كارهاي گروهی زودرنجند و نمیتواند به راحتی فشارها و مشکالتی
را كه بر اثر كارگروهی رخ میدهد را به راحتی واپایش كنند .رتمن و كوییتزر (،)0118
احمد و دیگران ( )0104و الکی و بیلجیک ( )0100نیز این موضوع را نشان میدهند.
ماهیت كار كاركنان عملیاتی نیروي انتظامی نیز به گونهاي است كه نیازمند افرادي با
هوش هیجانی و كنترل احساسات باالست كه روانجوري در مقابل این مفاهیم قرار دارد.
فرضیه چهارم و پنجم این پژوهش كه به ترتیب به بررسی رابطه انعطافپذیري و
وجدان كاري بر طفرهروي میپرداخت نیز تایید شد .این دو بعد تاثیر عکس دارد.
پژوهشهایی چون بولین ( ،)0115تن و تن ( ،)0113كاماچا و پالوس ( )0335و كیچک
و ویزنر ( )0337این موضوع را تایید میكنند .افرادي كه انعطافپذیري دارند ،میتوانند
خود را با شرایط مختلف سازگاري كنند و مقاومت كمتري در گروهها در خصوص
تغییرات و اتفاقات داشته باشند .این بعد نیز تا حدودي مرتبط با هوش هیجانی است و
افراد داراي هوش هیجانی انسانهاي منعطفی هستند .در واقع ،با توجه به ماهیت كار
مورد مطالعه این پژوهش ممکن است اتفاقاتی خارج از پیشبینی و به صورت ناگهانی
رخ دهد یا نیازمند تصمیمگیريهاي سریع است .انسانهاي منعطف و سازگار بهتر
میتوانند در این خصوص عمل كنند .دربارهي وجدان كاري نیز این موضوع صادق است.
افراد با ویژگی شخصیتی وجدان كاري ،كمتر از زیر كار در میروند و براي انجام كار در
گروه ارزش نهند و براي آنان انجام كار در اولویت قرار دارند .در واقع آنان اول كار و بعد
تفریح را اولویت خود میدانند .بنابراین ،میتوان انتظار داشت افرادي كه وجدان كاري
دارند كمتر از زیر كار در میروند.
پیشنههدهه
پیشنهادهاي پژوهش را میتوان در دو دسته قبل و بعد استخدام طبقهبندي كرد .در
دسته اول پیش از استخدام بر اساس روابط به دست آمده میتوان در انتخاب افراد در
مصاحبهها استفاده كرد و بر این اساس دست به انتخاب نیروها زد .امروز بسیاري از
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مدیران منابع انسانی معتقدند كه استخدام افراد با شخصیت مناسب میتواند نقش
اساسی را در بهبود عملکرد داشته باشد .این موضوع از اوایل جنگ جهانی اول شروع
شده و در كشور ما نیز تا حدودي در سالهاي اخیر این موضوع مورد توجه سازمانها به
خصوص سازمانها خصوصی قرار گرفته است .بنابراین ،نیروي انتظامی میتواند در
گزینش خود با استفاده از پرسشنامه و همچنین مصاحبههاي تخصصی شخصیتی افراد
واجد شرایط را استخدام و به كار بگیرد.
از سوي دیگر نیز براي كاركنانی كه در حال حاضر مشغول به كار هستند
میتوانند با آموزش دورههاي مهارتی همچون هوش هیجانی ،مدیریت زمان،
تصمیمگیري و ...به بهبود برخی مصداقهاي ویژگیهاي شخصیتی كمک كنند.
همچنین سازمان میتواند با تجزیه و تحلیل مشاغل كه یکی از مهمترین وظایف واحد
منابع انسانی است ضمن شناسایی اهداف و وظایف شغل به استخراج دقیق شرایط احراز
بپردازد و از این طریق افراد را در انتخاب گروهها كمک كند .از دیگر پیشنهاهایی كه
میتوان بر اساس نتایج این پژوهش مطرح كرد آن است كه سازمانها میتوانند با در
نظر گرفتن شاخصهاي عملکردي و مقایسه آن بین گروهها به ایجاد انسجام و وحدت
میان گروهی اقدام كنند .در واقع ،از آنجا كه عملیاتها به صورت گروهی انجام میشود
پیشنهاد میشود عالوه بر شاخصهاي فردي شاخصهایی در سطح گروهها تعیین و بر
اساس آن به تشویق گروهها عمل كرد .همچنین میتوان افرادي را كه ویژگیهاي
طفرهروي در شخصیت خود دارند در گروههایی قرار داد كه افراد آن ،شخصیت متناسب
بر اساس پژوهش داشته باشند و باعث شوند فرد رفتاري شبیه به آنها را انجام دهد،
زیرا گرچه تغییر شخصیت مشکل ،اما امکانپذیر است .به پژوهشگران دیگر پیشنهاد
می شود این پژوهش را در دیگر شهرها و واحدها انجام دهند تا بتوان امکان قیاس
بیشتري فراهم آید .همچنین پژوهشگران دیگر میتوانند با استفاده از گونهشناسی یا
روشهاي دیگر شخصیت شناسی به تحلیل و بررسی رابطه میان سازههاي این پژوهش
بپردازند.
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